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 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) กรอบการสร้างจิตส านึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  จัดท า
คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น พุทธศักราช 2560 เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการด าเนินงานให้ถูกตรง
ตามแนวพระราชด าริ  
 คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น พุทธศักราช 2560 แสดงถึงที่มาและความส าคัญ เป้าหมาย
และวัตถุประสงค์ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ พระราชด าริ แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น ความหมายของงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น วัตถุประสงค์ของการฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปรัชญาการ
สร้างนักอนุรักษ์ วิธีการด าเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น การบริหารและการ
จัดการเรียนรู้ วิธีการด าเนินงาน 3 ด้าน และ การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากรท้องถิ่น รวมทั้ง
การประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือให้การเรียนรู้น าไปสู่การพัฒนาตน องค์กร สังคม ประเทศชาติ
ต่อไป 
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กิตติกรรมประกาศ 
 

 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ที่ ทรงมีสายพระเนตร อัน
กว้างไกล โดยทรงให้ความส าคัญและเห็นถึงความส าคัญของการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทรัพยากร และการสร้าง
จิตส านึก นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณล้นเกล้าล้นกระหม่อมแก่ปวงชนชาวไทยและประเทศไทยเป็นล้นพ้น  
ที่ได้รับพระราชทาน แนวพระราชด าริ พระราชกระแส และพระราชวินิจฉัย เพ่ือเป็นกรอบในการด าเนินงาน 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 คู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น พุทธศักราช 2560 ส าเร็จได้ด้วยความมุ่งม่ัน ในการเรียนรู้
และพัฒนา วิทยาการ ปัญญา และภูมิปัญญาแห่งตนจากทุกภาคส่วน ในการด าเนินงานสนองพระราชด าริฯ 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) ตามยุทธศาสตร์ แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก 
(ตุลาคม พ.ศ. 2559 - กันยายน พ.ศ. 2564) ทั้งนี้ขอขอบพระคุณ คณะผู้บริหาร อพ.สธ. และคณะที่ปรึกษา
ประสานงาน อพ.สธ. ที่สละเวลาอันมีค่าให้ข้อเสนอแนะ ชี้แนะแนวทางอันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไข ปรับปรุง 
พัฒนางานเป็นอย่างดี 
 ขอขอบพระคุณ คณะเจ้าหน้าที่กรอบการสร้างจิตส านึก  ที่ร่วมคิด วิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ 
และองค์ความรู้ จากการด าเนินงานและติดตามประสานงานสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ได้น าไปสู่การสร้าง
ความเข้าใจ สนทนา และอภิปราย ตลอดจนแลกเปลี่ยนความคิดเห็น อันเป็นประโยชน์อย่างยิ่งต่อการ จัดท า
ร่างและเสนอ เพ่ือปรับปรุง พัฒนา ทั้งคุณภาพและมาตรฐาน เป็นคู่มือการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
พุทธศักราช 2560 จนส าเร็จ สมบูรณ์ ลุล่วงไปด้วยดี  
 ท้ายนี้ใคร่ขอขอบพระคุณทุกสรรพสิ่ง สรรพชีวิต  สรรพการกระท า ที่ล้ วนก่อ ให้เกิดการเรียน รู้ 
และองค์ความรู้  จากนามธรรม จ นปรากฏเป็ นรูปธรรม ซ่ึงเป็นปร ะโยชน์อย่า งยิ่งต่อการด าเนินงา น 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น การด าเนินชีวิตและการพัฒนาจิตใจ บนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง  
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สารบัญภาพ 
 

ภาพท่ี หน้า 
1.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดลุยเดช ทรงปลูกยางนา ณ พระต าหนัก

เรือนต้น สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรม
พืช 

6 

1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานของ   
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช    

6 

1.3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับบนต้นไม้ เม่ือครั้งทรง
พระเยาว์กับพระสหาย 

7 

1.4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการศึกษาพรรณ
ไม้ 

7 

1.5 สมเดจ็พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือครั้งทรงพระเยาว์ ทรงสน
พระทัยในธรรมชาติของสัตว์ 

8 

1.6 พืชตระกูลหวาย หนึ่งในพืชที่มพีระราชด าริใหอ้นุรักษ์และขยายพันธุ์    9 
1.7 พรรณไม้ในสวนสมุนไพร สวนจิตรลดา 9 
1.8 ธนาคารพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

(อพ.สธ.) 
10 

3.1 ป้ายพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  41 
3.2 ต าแหน่งการปักหมุด ขอบเขต และแสดงพิกัดพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 42 
3.3 เส้นทางศึกษาภายในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  43 
3.4 พ้ืนที่ศึกษาภายในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  43 
3.5 การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  44 
3.6 ตัวอย่างลักษณะวิสัยของพืช 49 
3.7 ตัวอย่างทรัพยากรสัตว์ประเภทแมลง 49 
3.8 ตัวอย่างตารางการจ าแนกประเภททรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ 50 
3.9 รูปแบบป้ายรหัสประจ าต้น  50 
3.10 รูปแบบวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ป้ายรหัสประจ าต้น  51 
3.11 วิธีการติดป้ายรหัสประจ าต้นรูปแบบต่างๆ 51 
3.12 การจัดเก็บข้อมูลต าแหน่งพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  52 
3.13 ตัวอย่างตารางระบุต าแหน่ง (พิกัด) พรรณไม้ 53 
3.14 ต าแหน่งพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  53 
3.15 การศึกษาพืชในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  54 
3.16 การศึกษาทรัพยากรสัตว์ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  55 
3.17 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  55 
3.18 การศึกษาทรัพยากรภูมิปัญญาในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  56 
3.19 การถ่ายภาพพรรณไม้ให้ครบทุกส่วน  56 



ฉ 
 

สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพท่ี  หน้า 
3.20 การถ่ายภาพสัตว์ 57 
3.21 การถ่ายภาพชีวภาพอ่ืนๆ 57 
3.22 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  58 
3.23 ขั้นตอนการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 59 
3.24 ตัวอย่างการตากหรืออบตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 60 
3.25 อุปกรณ์ใช้ส าหรับในการเย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  60 
3.26 การเย็บตัวอย่างพรรณไม้ที่สมบูรณ์แล้ว 60 
3.27 ตัวอย่างระบบการจัดเก็บและสืบค้น  61 
3.28 ตัวอย่างพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ส าหรับท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง  62 
3.29 อุปกรณ์ส าหรับท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง 62 
3.30 ตัวอย่างพรรณไม้ดองของผลมะเฟือง 63 
3.31 วิธีการและรูปแบบการจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ดองในระบบคอมพิวเตอร์  63 
3.32 วิธีการและรูปแบบการจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ดอง  63 
3.33 ตัวอย่างจานเพาะเชื้อ หรือกล่องเก็บตัวอย่าง 64 
3.34 ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน   65 
3.35 ตัวอย่างสัตว์ (จักจั่น) 65 
3.36 ตัวอย่างชีวภาพอ่ืนๆ (เห็ด)   65 
3.37 การเก็บตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วนในตู้หรือชั้นวางตัวอย่าง 65 
3.38 หน้าปกทะเบียนพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  66 
3.39 ตัวอย่างทะเบียนพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  66 
3.40 การจัดเก็บและสืบค้นทะเบียนรูปแบบเอกสาร 67 
3.41 การจัดเก็บและสืบค้นทะเบียนรูปแบบคอมพิวเตอร์ 67 
3.42 การท าฝายชะลอน้ า 68 
3.43 การท าแนวกันไฟ 68 
3.44 การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  71 
3.45 ตัวอย่างตารางสรุปการส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  71 
3.46 ผลการส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 72 
3.47 ผลการส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์  72 
3.48 ผลการส ารวจข้อมูลการตัดหินทราย (อุตสาหกรรมครัวเรือน) 73 
3.49 การส ารวจข้อมูลสถานบริการ 73 
3.50 ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  73 
3.51 ผลการส ารวจข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ และแหล่งน้ าธรรมชาติ 74 
3.52 ผลการเก็บข้อมูลประเพณีและวัฒนธรรม (ฮีตสิบสอง คองสิบสี่) 75 
3.53 ผลการส ารวจข้อมูลวิถีชีวิต การท าบุญเข้าพรรษา เดือน 8 75 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพท่ี  หน้า 
3.54 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลพืช  76 
3.55 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลพืช  76 
3.56 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลสัตว์  77 
3.57 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลชีวภาพ 78 
3.58 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  79 
3.59 ผลการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรโบราณสถาน  80 
3.60 การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงระบบคอมพิวเตอร์ 81 
3.61 เล่มรายงานและแผ่น CD/DVD ผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  81 
3.62 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรพืช 83 
3.63 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสัตว์ 83 
3.64 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรชีวภาพ 83 
3.65 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรภูมิปัญญา  83 
3.66 การปลูกรักษาทรัพยากรพืช 84 
3.67 ตารางการจดบันทึกการดูแลรักษาทรัพยากรพืช 85 
3.68 การรักษาทรัพยากรสัตว์ 85 
3.69 ตัวอย่างตารางการจดบันทึกการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์  85 
3.70 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรพืชจากการ

ด าเนินงานปลูกรักษา  
86 

3.71 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรพืชในท้องถิ่น  86 
3.72 ตัวอย่างตารางการจดบันทึกการติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง

ทรัพยากรพืช 
87 

3.73 การฟ้ืนฟูทรัพยากร บ ารุงรักษาพืช 88 
3.74 การขยายพันธุ์พืช 89 
3.75 การปลูกรักษาพืช 89 
3.76 การแจกจ่ายพันธุ์พืช 89 
3.77 ตัวอย่างตารางสรุปการฟ้ืนฟูทรัพยากรพืช 90 
3.78 การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้การปลูกหม่อน 91 
3.79 การจัดนิทรรศการแสดงการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  91 
3.80 การนวัตกรรมที่ตากแห้งลูกหม่อน  92 
3.81 ผลิตภัณฑ์ชาจากหม่อน  92 
3.82 กระบวนการท าชาใบหม่อน 93 
3.83 ทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นที่บันทึกโดย Microsoft excel 95 
3.84 รายงานผลด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  95 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพท่ี  หน้า 
3.85 ระบบการจัดเก็บและระบบสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  96 
3.86 การจัดเก็บทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น  96 
3.87 การสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  98 
3.88 การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    99 
3.89 แปลงศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต  101 
3.90 การวัดความสูงของล าต้น เพ่ือศึกษาและบันทึกการเจริญเติบโตของหม่อนในแต่ละ

ช่วงอายุ 
101 

3.91 ตัวอย่างตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเ ติบโต 102 
3.92 หม่อนในระยะเจริญเติบโตเต็มที่  102 
3.93 รากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  103 
3.94 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน  103 
3.95 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน 104 
3.96 แสดงลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 104 
3.97 รากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง 105 
3.98 การศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน  105 
3.99 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน  106 
3.100 ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  106 
3.101 ล าตันหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  107 
3.102 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  107 
3.103 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  108 
3.104 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  108 
3.105 ล าต้นหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง 109 
3.106 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน  109 
3.107 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน  110 
3.108 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน 110 
3.109 ใบหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  111 
3.110 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน 111 
3.111 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน 112 
3.112 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน 112 
3.113 โครงสร้างภายในใบหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  113 
3.114 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน  113 
3.115 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน 114 
3.116 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน 114 
3.117 ดอกหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 115 
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สารบัญภาพ (ต่อ) 
ภาพท่ี  หน้า 
3.118 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน 115 
3.119 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน 115 
3.120 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน 116 
3.121 ผลหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 116 
3.122 การวัดขนาดของผลหม่อนเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอก 116 
3.123 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน  117 
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บทท่ี 1 
บทน ำ 

 
1.1 ท่ีมำและควำมส ำคัญในกำรสนองพระรำชด ำริ  
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราช
กุมารี (อพ.สธ.) เป็นโครงการที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธาน
ในการอนุรักษ์ทรัพยากรของ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซ่ึงทรงมีสายพระเนตรยาวไกล 
โดยที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชทรงให้ความส าคัญและเห็นความส าคัญของการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช ตัวอย่างที่เห็นได้ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยางนา ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้น าพรรณไม้
จากภูมิภาคต่าง ๆ มาปลูกไว้ในสวนจิตรลดา เพ่ือเป็นแหล่งศึกษา และทรงมีโครงการพระราชด าริที่เก่ียวกับการ
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากร พัฒนาแหล่งน  า การอนุรักษ์และพัฒนาดิน อนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ เป็นการอนุรักษ์
และพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ ต่อมาในปี พ.ศ. 2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้
ทรงสืบทอดพระราชปณิธานต่อโดยมีพระราชด าริกับ นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวัง ให้
ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา ฝ่ายวิชาการ 
เป็นผู้ด าเนินการจัดตั งธนาคารพืชพรรณขึ น ในปี  พ.ศ. 2536 -2549 โดยรับทุนสนับสนุนจากส านักงาน
คณะกรรมการพิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ (กปร.) และเป็นหน่วยงานขึ นตรงกับ
เลขาธิการพระราชวัง ตั งแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมาในปีงบประมาณ พ.ศ. 2550 ส านักพระราชวังด าเนินการ
จัดสรรงบประมาณให้ และให้ อพ.สธ. ด าเนินการแยกส่วนอย่างชัดเจนจากโครงการส่วนพระองค์ฯ สวน
จิตรลดา การด าเนินงาน อพ.สธ. ด าเนินงานโดยอยู่ภายใต้แผนแม่บทซ่ึงเป็นระยะ ๆ ละ ห้าปี ตั งแต่ปี พ .ศ. 
2535 เป็นต้นมาจนมาถึงแผนที่หก จึงเรียกว่าแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก 
 การด าเนินงาน อพ.สธ. ตั งแต่ปี พ.ศ. 2535 จนถึงปัจจุบันมีหน่วยงานต่าง ๆ ร่วมสนองพระราชด าริ
เพ่ิมขึ นมากกว่า 776 หน่วยงาน สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนซ่ึงเป็นสถานศึกษาเป็นสมาชิกมากกว่า 
3,028 โรงเรียน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม 2560) ยิ่งไปกว่านั นในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า อพ.สธ. กรม
ส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริโดยพระราชานุญาตให้เป็นหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ อพ.สธ. ในปีงบประมาณ 2558 โดยที่ทางกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นนโยบายสนับสนุน
ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการด าเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน ซ่ึงด าเนินงานอยู่ภายใต้กรอบการสร้าง
จิตส านึก กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยให้มีสมาชิกฐำนทรัพยำกรท้องถ่ินใน
อ าเภอละหนึ่งต าบล / หนึ่งเทศบาลเป็นอย่างน้อย โดยเริ่มต้นการส ารวจฐานทรัพยากรท้องถิ่นที่ มีอยู่จริงว่ามี
อะไรอยู่ที่ไหน และเริ่มการดูแลอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนในทรัพยากรท้องถิ่นที่ มีอยู่  น าไปสู่การ
วางแผนพัฒนาต าบลบนพื นฐานของทรัพยากรที่มีอยู่จริง โดยเริ่มตั งแต่การส ารวจและการท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นซ่ึงประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยำกรชีวภำพ (ส่ิงท่ีมีชีวิต), ทรัพยำกรกำยภำพ 
(ส่ิงท่ีไม่มีชีวิต) และทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ ด้วยเหตุนี ท าให้พื นที่และกิจกรรมด าเนินงานของ
โครงการฯ กระจายออกไปในภูมิภาคต่าง ๆ และมีการด าเนินงานที่หลากหลายมากขึ นการด าเนินงานในแผน
แม่บททุกระยะ 5 ปีที่ผ่านมาของ อพ.สธ. ได้ด าเนินการสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
มาโดยตลอด และในแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หกนี  มีแนวทางด าเนินการที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงมีกรอบแนวคิดและหลักการใน
การวางแผนที่ส าคัญได้แก่ (1) การน้อมน าและประยุกต์ใช้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็น
ศูนย์กลางของการพัฒนาอย่างมีส่วนร่วม (3) การสนับสนุนและส่งเสริมแนวคิดการปฏิรูปประเทศ และ (4)  
การพัฒนาสู่ความม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ซ่ึงกรอบแนวความคิดทั งสี่นั นล้วน
แต่ต้องด าเนินการภายใต้การดูแลรักษาทรัพยากรและการน ามาใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ยิ่งไปกว่านั น อพ .สธ. 
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ยังมีกิจกรรมตามกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนการขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัยแบบบูรณา
การของประเทศและกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปีทั ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ (1) ด้านความม่ันคง (2) 
ด้านการเกษตร (3) ด้านอุตสาหกรรม (4) ด้านสังคม (5) ด้านการแพทย์และสาธารณสุข (6) ด้านพลังงาน (7) 
ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนให้มากที่สุด เพ่ือ
การบริหารจัดการความรู้ผลงานวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยากร  และภูมิปัญญาของประเทศ สู่การใช้
ประโยชน์เชิงพาณิชย์และสาธารณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมาะสมที่เข้าถึงประชาชนและประชาสังคมอย่างแพร่หลาย 

 แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม พ.ศ. 2559-กันยายน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดท า
ขึ น เพ่ือใช้เป็นกรอบในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี โดยมีหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเข้ามามีส่วนร่วมวางแผนงาน ทั งในส่วนกลางและส่วนภูมิภาคทั่ว
ประเทศไทย ทั งภาครัฐและเอกชน ให้มีแนวทางด าเนินงานต่อเนื่องตามกรอบแผนแม่บทโดยเน้นการท างานเข้า
ไปสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรตั งแต่ในสถานศึกษาด าเนินงานในระดับท้องถิ่นในการท าฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่นซ่ึงประกอบด้วย 3 ฐานทรัพยากรได้แก่ ทรัพยำกรชีวภำพ , ทรัพยำกรกำยภำพ และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ จากฐานข้อมูลดังกล่าวจะน าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ างยั่งยืน
บนพื นฐานของการมีจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 

 
สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย  

ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชาติที่มีมากขึ น เนื่องจากข่าวสารที่สามารถสื่อสารได้อย่าง
ฉับไว สามารถให้ความกระจ่างและเหตุการณ์ที่เกิดขึ นอย่างรวดเร็ว ประเทศไทยมีแผนการป้องกันและบรรเทา
สาธารณภัยแห่งชาติ พ.ศ. 2553-2557 ตั งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552 ซ่ึงแผนดังกล่าวได้ใช้เป็นกรอบ
แนวทางการด าเนินงานเก่ียวกับการจัดการภัยพิบัติของประเทศ แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่าว แต่นั่น
เป็นการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่อภัยธรรมชาติที่เกิดขึ น สิ่งที่ควรตระหนักมากที่สุดคือสาเหตุของการเกิดสิ่ง
เหล่านั น อันได้แก่การดูแลทรัพยากรธรรมชาติที่ก าลังถูกคุกคามในหลาย ๆ ลั กษณะ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง
ประชาคมโลกควรตระหนักและเห็นความส าคัญ ในเรื่องคุ้มครองและใช้ประโยชน์จากทรั พยากร และความ
หลากหลายทางชีวภาพอย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ตระหนักถึงความสมบูรณ์ทางด้านทรัพยากรธรรมชาติ
ในพื นที่ต่าง ๆ ตลอดจนรับทราบปัญหาและระดับความรุนแรงที่เกิดขึ นจากการที่ทรัพยากรต่าง  ๆ ก าลังจะสูญ
สิ นไป ซ่ึงจะน าไปสู่การจัดการการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน 
 ข้อมูลของกรมป่าไม้ และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช พบว่าพื นที่ป่าไม้ลดลงอย่างต่อเนื่อง
อย่างรวดเร็ว ส่งผลท าให้พรรณพืชหลากหลายชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษาและบางชนิดที่ยังไม่ส ารวจพบสูญพันธุ์ไป 
จากสิ่ง เหล่า นี ไม่ไ ด้เพีย งแต่ทรั พยากรชีวภาพที่ป ระกอบ ด้วย พืช สั ตว์ และจุลินทรีย์จ ะโดนท าลา ย  
แต่ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่เก่ียวข้องก็จะสูญหายไปด้วย 
 ปี พ.ศ. 2553 จากรายงานสถานการณ์คุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซ่ึงรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงาน
ราชการที่เก่ียวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมาณ 2553 โดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติที่ ต้องจัดท ารายงาน
เพ่ือเสนอต่อคณะรัฐมนตรี และหน่วยงานที่เก่ียวข้องเพ่ือน าไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถานการณ์นั นพบว่าใน
ส่วนของทรัพยากรป่าไม้ซ่ึงจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั น มีพื นที่ป่าทั งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 
33.56% ของพื นที่ประเทศ และเป็นพื นที่ป่าอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพื นที่ประเทศ 
และพบว่ายังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้  และถูกท าลายโดยไฟป่าอย่างต่อเนื่องทุกปี ในขณะที่กระทรวง
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพ่ิมพื นที่ป่าของประเทศไทยเป็น 40% ของพื นที่ทั งหมด ตั งแต่ปี 
พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพื นที่อนุรักษ์ 25% ทั งการขึ นทะเบียนเป็นมรดกของชาติ 
อุทยานแห่งชาติฯ หรือพื นที่ป่าสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพื นที่ป่าเศรษฐกิจต่อไปโดยมี



3 

หลักการลดการคุกคามการสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ  ปลูกป่าเพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่าที่ เสื่อมโทรม 
ตลอดจนท าให้ความหลากหลายทางชีวภาพเกิดมูลค่าเพ่ิม โดยเฉพาะพืชสมุนไพรที่มีอย่างหลากหลายมาท า
วิจัยและน าไปใช้ได้จริงในระบบสาธารณสุขและผลักดันสมุนไพร และต ารับยาแผนไทยหรือยาสมุนไพรเข้าสู่
บัญชียาหลักแห่งชาติโดยกระทรวงสาธารณสุขมากกว่า 70 รายการ ซ่ึงในจ านวนยาเหล่านั นจ าเป็นต้องใช้
สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุมากกว่า 200 ชนิด ผนวกกับธาตุวัตถุ สัตว์วัตถุและภูมิปัญญาในด้านการแพทย์แผนไทย
ในการผลิตยาแผนไทยให้มีคุณภาพและเป็นที่ยอมรับในการใช้ในโรงพยาบาลทั่วไปในประเทศและต่างประเทศ 
สิ่งเหล่านี จะเกิดขึ นต่อเม่ือเรายังมีทรัพยากรนั นๆ อยู่ ไม่ว่าจะเป็นทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ และภูมิปัญญาใน
การใช้ทรัพยากรนั น ๆ นั่นคือต้องท าให้เกิดการสื่อสาร การศึกษาเรื่องการอนุรักษ์  น าไปสู่ความมีจิตส านึกต่อ
การอนุรักษ์ทรัพยากรที่ทุกคนเกิดความตระหนักและหวงแหนทรัพยากรที่มีอยู่  
 ในเรื่องของทรัพยากรทางทะเล ประเทศไทยมียุทธศาสตร์ความม่ันคงแห่งชาติทางทะเล  (พ.ศ.2555 – 
2559) ได้ก าหนดให้มีความสอดคล้องกับความต้องการของชาติ ในการแสวงประโยชน์จากทะเล ในห้วงเวลา
ดังกล่าว และมุ่งเน้นการสร้างเสถียรภาพ ความปลอดภัย เสรีภาพ และสภาวะแวดล้อมที่เอื อต่อการด าเนิน
กิจกรรมทางทะเลของทุกภาคส่วนอย่างยั่งยืน  จึงได้ด าเนินการจัดตั งคณะกรรมการนโยบายผลประโยชน์
แห่งชาติทางทะเล เพ่ือผลักดันให้เกิดกฎหมายเพ่ือรักษาผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล  โดยมีหน่วยงานที่
เก่ียวข้องซ่ึงล้วนเป็นหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยากร
ทางทะเลและชายฝั่ง กรมประมง กรมป่าไม้ กรมอุทยานฯ และอีกหลายหน่วยงาน ซ่ึงตระหนักในปัญหาต่าง ๆ 
ที่เก่ียวข้องกับการดูแลรักษาทรัพยากรและน าไปสู่การใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหาการท าลายสิ่งแ วดล้อมโดย
มนุษย์ ปัญหาอุตสาหกรรมที่เก่ียวข้องกับทางทะเล ปัญหาทรัพยากรและการท าประมง การบริหารและการ
จัดการผลประโยชน์แห่งชาติทางทะเล การแย่งชิงทรัพยากรในทะเลระหว่างกลุ่มผลประโยชน์ภายในชาติและ
ระหว่างประเทศ รวมทั งปัญหาอ่ืน ๆ ที่จะน าไปสู่การท าลายทรัพยากรทางทะเลที่ เป็นแหล่งรวมทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ รวมถึงทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย และเก่ียวพันกับ
ประเทศเพ่ือนบ้านอีกด้วย 
 จากค าสั่งคณะหัวหน้าคณะรักษาและความสงบแห่งชาติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้ตั งแต่วันที่ 6 ตุลาคม 
2559 เรื่อง “การปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยก าหนดให้มีสภานโยบายวิจัยและนวัตกรรม
แห่งชาติ เพ่ือท าหน้าที่ในการก าหนดทิศทาง นโยบาย ยุทธศาสตร์ รวมทั งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรม
ของประเทศ ตลอดจนก ากับและติดตามการบริหารจัดการ การจัดสรรงบประมาณ และประเมินผลการ
ด าเนินการ ให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีเอกภาพ อันเป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาการวิจัยของประเทศ 
และปฏิรูปการบริหารราชการ และก าหนดกรอบยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 20 ปี ทั ง 7 ยุทธศาสตร์ ได้แก่ 
ความม่ันคง การเกษตร อุตสาหกรรม สังคม การแพทย์และสาธารณสุข พลังงาน ทรัพยากรธรรมชาติและ
สิง่แวดล้อม ซ่ึงเป็นนโยบายและก าหนดยุทธศาสตร์ ที่ต้องใช้ทุนทางทรัพยากรเป็นพื นฐานทั งสิ น 
 อพ.สธ. จึงติดตามและประสานงานในมิติการดูแลรักษาทรัพยากรของประเทศ ในแง่ของการสร้างความ
ตระหนักน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการรักษาทรัพยากรของประเทศที่น าไปสู่ความม่ันคง ม่ังค่ั ง และยั่งยืน 
ที่ตั งอยู่บนพื นฐานของทรัพยากรของประเทศที่มีอยู่ ณ ตอนนี  ช่วยกันอนุรักษ์ รักษา ฟ้ืนฟู พัฒนา และน าไปสู่
การใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซ่ึงตรงกับเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของ อพ .สธ. และภายใต้
การน้อมน า  พระราชกระแส “การรักทรัพยากร คือการรักชาติ รักแผ่นดิน” มาสู่การปฏิบัติโดยแท้จริง 
 จากสถานการณ์ของการเปลี่ยนแปลงบรรยากาศ (climate change) ที่หน่วยงานภาครัฐและเอกชนให้
ความส าคัญ นั่นเป็นสิ่งยืนยันของพระราชด าริที่สอดคล้องกับสถานการณ์โลก ก่อนที่ท่ัวโลกเริ่มจะต่ืนตัว  อันผล
สืบเนื่องมาจากการไม่รักษาทรัพยากรธรรมชาติ นั่นคือความหลากหลายทางชีวภาพที่ท่ัวโลก ณ ปัจจุบันนี ล้วน
ตระหนักถึงการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน นอกจากกฎหมายภายในของแต่ละประเทศที่เข้ามามี
ส่วนบังคับใช้ ยังมีกฎหมายและอนุสัญญาระหว่างประเทศ ซ่ึงเก่ียวข้องในเรื่องทรัพยากรชีวภาพต่ าง ๆ 
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โดยเฉพาะอนุสัญญาความหลากหลายทางชีวภาพ หรือ CBD (Convention on Biological Diversity) ซ่ึง
ประเทศไทยได้มอบสัตยาบันสาร เพ่ือเข้าเป็นภาคีอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ เม่ือวันที่ 31 
ตุลาคม พ.ศ. 2546 มีผลให้อนุสัญญาฯ มีผลบังคับใช้กับประเทศไทยในฐานะภา คีล าดับที่ 188 เม่ือวันที่ 29 
มกราคม พ.ศ. 2547 โดยเนื อหาของอนุวัตถุประสงค์ของอนุสัญญาฯ คือ อนุรักษ์ความหลากหลายทางชีวภาพ 
ใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชีวภาพ และแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพอย่าง
ยุติธรรมและเท่าเทียม ดังนั นประเทศไทยในฐานะที่เป็นภาคีจึงต้องจัดท านโยบาย มาตรการ  และแผนการ
ด าเนินงานขึ นเอง ณ ขณะนี ประเทศไทยก าลังด าเนินการอยู่โดยเร่งด่วนในทุก ๆ ด้าน 
 การที่ประเทศไทยก าลังพิจารณาการให้สัตยาบันเข้าเป็นภาคีในสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วย
ทรัพยากรพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร ค .ศ.2001  (2544 ) (International Treaty on Plant 
Genetic Resources for Food and Agriculture 2001, ITPGR) ซ่ึงเก่ียวข้องกับทรัพยากรของประเทศ มี
สาระส าคัญคือ ทรัพยากรพืชอาหารและการเกษตร 64 รายการ (items) จ านวน 79 สกุล (genus) ประมาณ 
3,300 ชนิด (species) ที่แนบท้ายสนธิสัญญาฯ ซ่ึงเป็นของหน่วยงานภาครัฐจะตกเป็นของพหุภาคี ซ่ึงรวมไป
ถึงข้อมูลต่าง ๆ ที่อยู่ในหน่วยงานของรัฐ ด้วยเหตุนี เราอาจสูญเสียทรัพยากรของประเทศ เนื่องมาจากเม่ือ
ต่างชาติได้น าไปศึกษาวิจัยและพัฒนา แล้วน าไปจดสิทธิบัตรเป็นพืชพันธุ์ใหม่ อาจส่งผลให้ประเทศไทยไม่ได้
เป็นเจ้าของสิทธิในการใช้ทรัพยากรนั น ๆ เนื่องจากอาจถูกจดสิทธิบัตรโดยต่างชาติไปแล้ว จึงเป็นอันตรายอย่าง
ยิ่งในเรื่องของการสูญเสียความรู้และภูมิปัญญาพื นบ้านให้กับต่างประเทศ โดยที่ประเทศไทยยังไม่มีความพร้อม
ของมาตรการเพ่ืออนุรักษ์และใช้ประโยชน์ความหลากหลายทางชี วภาพอย่างยั่งยืน  การเข้าถึงและแบ่งปัน
ผลประโยชน์ทรัพยากรพันธุกรรมพืช จะเห็นได้ว่าการเป็นเจ้าของทรัพยากร แต่ไม่สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่าง
เต็มที่ จึงเป็นอันตรายอย่างยิ่งในอนาคต การนี  อพ.สธ. ได้เสนอกับคณะผู้วิจัยการศึกษาผลกระทบสนธิสัญญา
ระหว่างประเทศว่าด้วยพันธุกรรมพืชเพ่ืออาหารและการเกษตร และคณะกรรมการพิจารณากระบวนการให้
สัตยาบันสนธิสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยพันธุกรรมพืช เพ่ืออาหารและการเกษตรที่มีกรมวิชาการเกษตร 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนหน่วยงานที่เก่ียวข้อง คือให้ประเทศไทยมี 3 สถานะคือ ภาครัฐ, 
ภาคเอกชน และ ส่วนพระองค์ โดยที่ อพ.สธ. และหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ จัดเป็นหน่วยงานส่วน
พระองค์ ดังนั นหากต่างประเทศจะน าข้อมูลหรือพันธุกรรมใด  ๆ ไปใช้ ต้องขอพระราชทานข้อมูลหรือ
พันธุกรรมนั น ๆ ก่อน และขึ นอยู่กับพระราชวินิจฉัยและเม่ือเดือนตุลาคม 2553 จาก CBD ท าให้เกิด “พิธีสาร
นาโงยา" ว่าด้วยการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมและการแบ่งปันผลประโยชน์ที่ เกิดขึ นจากการใช้ประโยชน์
ทรัพยากรพันธุกรรมอย่างเท่าเทียมและยุติธรรม” เป็นพิธีสารภายใต้อนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลายทาง
ชีวภาพได้รับการรับรองจากภาคี CBD ในการประชุมสมัชชาภาคี CBD สมัยที่ 10 สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ข้อ
ที่ 3 คือการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดจากการใช้ทรัพยากรทางชีวภาพอย่างยุติธรรมและเท่าเทียม 
         พิธีสารนาโงยาได้รับการพัฒนาขึ นบนพื นฐานแนวคิดที่ว่าประเทศมีสิทธิอธิปไตยในทรัพยากรธรรมชาติ
ที่อยู่ในขอบเขตอ านาจของตน ดังนั นการเข้าถึงทรัพยากรพันธุกรรมในประเทศใดจะต้องได้รับ อนุญาตตาม
กฎหมายภายในประเทศนั น ๆ เม่ือได้รับอนุญาตให้เข้าถึงทรัพยากรในประเทศนั น ๆ แล้ว จะต้องมีการเจรจา
ต่อรองเพ่ือท าข้อตกลงในการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ นจากการใช้ร่วมกัน โดยผลประโยชน์ที่แบ่งปันเป็นได้
ทั งผลประโยชน์ที่เป็นตัวเงินเช่น ค่าธรรมเนียม ค่าสิทธิ เงินทุนการวิจัย และผลประโยชน์ที่ไม่เป็นตัวเงิน เช่น
การท าวิจัยร่วม การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการเป็นเจ้าของร่วมในสิทธิบัตรพิธีสารฉบับนี  นอกจากจะ
ครอบคลุมการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมหรือทรัพยากรชีวภาพไม่ว่าจะเป็นพืช สัตว์ จุลินทรีย์ และส่วนประกอบ
ของสิ่งมีชีวิต จากพิธีสารนี ประเทศที่ลงนามและให้สัตยาบันนั นก็เพ่ือแสดงเจตนารมณ์ว่าจะมีส่วนร่วมในการ
ด าเนินการให้มีการแบ่งปันผลประโยชน์ที่เกิดขึ น จากการใช้ทรัพยากรพันธุกรรมให้เป็นผู้เป็นเจ้าของทรัพยากร
เท่านั น 
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 โดยทั่วไปจะมีการเข้าถึงทรัพยากรต่าง ๆ (พืช สัตว์ จุลินทรีย์) เพ่ือน าไปใช้ในกิจกรรมต่าง ๆ ไม่ว่าจะ
เป็นการวิจัยพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์ หรือใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร การเกษตร ยา หรือเครื่องส าอาง และยัง
ครอบคลุมถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นหรือองค์ความรู้ในการน าทรัพยากรชีวภาพนั นไปใช้ให้เกิ ดประโยชน์ ประเทศ
ไทยได้ลงนามไปแล้ว และก าลังอยู่ในกระบวนการให้สัตยาบันอยู่  แต่ถึงแม้ประเทศไทยจะไม่ลงสัตยาบัน 
สมาชิก CBD ก าหนดว่าถ้ามีการให้สัตยาบันในพิธีสารนี  แค่ 50 ประเทศ พิธีสารนี จะมีผลใช้กับผู้ที่ลงนามไป
แล้วทันที  
 ถึงแม้พิธีสารนาโงยาบอกว่าจะให้สิทธิกับประเทศ ในการก าหนดกฎเกณฑ์ในการเข้าถึงทรัพยากรของแต่
ละประเทศเอง ซ่ึงอาจยังมีช่องโหว่ในการเข้าถึงทรัพยากรในประเทศไทย โดยเฉพาะการเข้ามาในรูปแบบของ
นักท่องเที่ยว แล้วสกัดดีเอ็นเอหรือสารพันธุกรรมและน ากลับไปใช้ประโยชน์ได้เลย  ท าให้การอ้างสิทธิในการ
เป็นเจ้าของทรัพยากรท้องถิ่นเดิมนั นส าคัญ ดังนั น ก่อนการเปิดประเทศเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN 
COMMUNITY) หนึ่งในมาตรการเตรียมพร้อมนั่นคือ เรื่องของการขึ นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นโดย อพ.สธ.ได้
เชิญชวน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้มาเข้าร่วมสนองพระราชด าริในเรื่องของงานส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ) เพ่ือบันทึกและ
ขึ นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นของชุมชนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั น ๆ เพ่ือบันทึกความเป็นเจ้าของและมี
สิทธ์ิเจรจาต่อรองผลประโยชน์เนื่องจากการใช้ทรัพยากรท้องถิ่ นที่ เป็นเจ้าของ ซ่ึงงานส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นถือเป็นภาระหน้าที่ท่ีอปท. ต้องทราบในเรื่องข้อมูลเหล่านี  
 ในปีงบประมาณ 256 0 ( ตุลาคม 2 559–กันยายน 25 60) อพ.สธ. ได้ด าเนิน กิจกรรมต่าง ๆ  
ให้สอดคล้องกับงบประมาณที่ได้รั บการสนั บสนุนจ ากส านักพระราชวัง โดยด าเนิ น การต่อเนื่องจา ก
ปีงบประมาณที่ผ่านมา รวมทั งการแนะน าและประสานงาน กับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริถึ ง
งบประมาณและการด าเนินงานในปี 2560 ให้เป็นไปตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่หกของ อพ.สธ. โดยเน้น
ในเรื่องการท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส ามารถสมัครมาร่วมสนอง
พระราชด าริได้โดยตรงกับ อพ.สธ. และร่วมด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และ
เป้าหมายที่ก าหนดไว้ข้างต้น โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจัดท า
แผนปฏิบัติงานในกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณ ตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้อง
กับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจัดท า
แผนปฏิบัติงานประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน 
เช่น พื นที่เป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและขั นตอนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
เรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานและงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติ
งานประจ าปี / โครงการ ภายใต้แผนแม่บทของ อพ.สธ. ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 
 
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชกับกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
พ.ศ. 2503 ทรงพยำยำมปกปักยำงนำ 
 ในฤดูร้อนเกือบทุกปี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เสด็จแปรพระราชฐานไป
ประทับแรม ณ วังไกลกังวล อ าเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ในระยะแรกเสด็จพระราชด าเนินโดยรถไฟ 
ต่อมาเสด็จฯ โดยรถยนต์ เม่ือเสด็จฯ ผ่านอ าเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี สองข้างทางมีต้นยางขนาดใหญ่ขึ นอยู่
มาก มีพระราชด าริที่จะสงวนบริเวณป่าต้นยางนี ไว้เป็นสวนสาธารณะ ด้วยพระราชทรัพย์ แต่ไม่สามารถจัด
ถวายตามพระราชประสงค์เพราะมีราษฎรเข้ามาท าไร่ท าสวนในบริเวณนั นมาก จะต้องจ่ายเงินทดแทนในกา ร
จัดหาที่ใหม่ในอัตราที่ไม่สามารถจัดได้ 
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ภำพท่ี 1.1 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงปลูกยางนา ณ พระต าหนักเรือนต้น  
  สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต กรุงเทพมหานคร เพ่ือการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
 

 
ภำพท่ี 1.2 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสืบสานพระราชปณิธานของ 
 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
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ภำพท่ี 1.3 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงประทับบนต้นไม้ เม่ือครั งทรงพระเยาว์กับ 
 พระสหาย 
 

 
ภำพท่ี 1.4 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงสนพระทัยในการศึกษาพรรณไม้ 
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ภำพท่ี 1.5 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เม่ือครั งทรงพระเยาว์ ทรงสนพระทัย 

ในธรรมชาติของสัตว์ 
 
พ.ศ. 2504 ป่ำสำธิตทดลอง 

เม่ือไม่สามารถด าเนินการปกปักรักษาต้นยางนาที่อ าเภอท่ายางได้ จึงทรงทดลองปลูกต้นยางเอง  
โดยทรงเพาะเมล็ดที่เก็บจากต้นยางนาในเขตอ าเภอท่ายาง ในกระถางบนพระต าหนักเปี่ยมสุข วังไกลกังวล  
หัวหิน และทรงปลูกต้นยางนาเหล่านั น ในแปลงทดลองป่าสาธิตใกล้พระต าหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา  
พร้อมข้าราชบริพาร เม่ือวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ.2504 จ านวน 1,250 ต้น ต้นยางที่ท่ายางสูญสิ นแต่พันธุกรรม
ของยางนาเหล่านั นยังอนุรักษ์ไว้ได้ที่สวนจิตรลดา 

ต่อมาทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้น าพรรณไม้จากภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศมาปลูกในบริเวณที่ประทับ
สวนจิตรลดา เพ่ือให้เป็นที่ศึกษาพรรณไม้ของนิสิต นักศึกษาแทนที่จะต้องเดินทางไปทั่วประเทศ 
 
พ.ศ. 2528 ทรงให้ใช้เทคโนโลยีเพำะเล้ียงเน้ือเย่ืออนุรักษ์พืช 
 ในวันพืชมงคล วันที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ.2528 พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  
พร้อมด้วยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชด าเนินไปทรงเปิดอาคาร
ห้องปฏิบัติการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืชที่โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา และมีพระราชกระแสให้อนุรักษ์ต้น
ขนุนหลังพระที่นั่งไพศาลทักษิณในพระบรมมหาราชวัง 
 ความส าเร็จของการใช้วิธีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืช ขยายพันธุ์ขนุนไพศาลทักษิณน าไปสู่การขยายพันธุ์
ต้นไม้ที่มีลักษณะพิเศษ  ซ่ึงเป็นพืชเอกลักษณ์ของพระราชวังต่าง ๆ แล้วอนุรักษ์ไว้อีกหลายชนิด ได้แก่ พุดสวน 
มณฑา ยี่หุบ ที่อยู่ในพระบรมมหาราชวัง และสมอไทยในพระที่นั่งอัมพรสถานมงคล ในขณะเดียวกันก็ได้มีการ
พัฒนาเทคโนโลยีการเก็บรักษาพันธุกรรมของพืชเอกลักษณ์ในสภาวะปลอดเชื อในอุณหภูมิต่ า เพ่ือให้สามารถ
น ามาใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต จนท าให้เก็บรักษาเนื อเยื่อขนุนที่อุณหภูมิ - 196 องศาเซลเซียส ในไนโตรเจนเหลว
มีเนื อเยื่อขนุนที่รอดชีวิตอยู่ได้ 23 เปอร์เซ็นต์  
 
พ.ศ. 2529 ทรงให้อนุรักษ์พันธุกรรมหวำย 
 มีพระราชด าริให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์หวายชนิดต่าง ๆ โดยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อเตรียมการแก้ปัญหา
การขาดแคลนหวายในอนาคต หวายที่มีคุณค่าทางเศรษฐกิจและเป็นเป้าหมายคือ หวายข้อด า หวายน  าผึ ง 
หวายตะค้าทอง หวายหอม หวายแดง หวายโป่ง หวายก าพวน หวายงวย และหวายขี เสี ยน เม่ือขยายพันธุ์ได้
ต้นที่สมบูรณ์ของหวายข้อด า และหวายตะค้าทองแล้ว ก็ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาติให้ท าการทดลอง
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ปลูกต้นหวายเหล่านั นในป่ายางนาใกล้พระต าหนักเรือนต้น สวนจิตรลดา และมีพระราชด าริให้ทดลองปลูกที่
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดเชียงใหม่ และที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาภู
พานอันเนื่องมาจากพระราชด าริ จังหวัดสกลนคร อีกด้วย 
 การด าเนินงานเก่ียวกับหวายได้มีการขยายผลไปสู่ความร่วมมือระหว่างโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจติรลดา 
ส านักพระราชวัง กับส่วนราชการจังหวัดตรัง จัดท าแปลงรวบรวมพันธุ์หวายขึ นในพื นที่ 1 ,000 ไร่ ที่ต าบลปะ
เหลียน อ าเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง เม่ือปี พ.ศ. 2532 และได้น้อมเกล้าฯถวายเป็นสวนหวายเฉลิมพระเกียรติ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงนอกจากจะเป็นสถานที่อนุรักษ์พันธุ์หวายชนิดต่าง ๆ ของ
ประเทศไทยแล้ว ยังได้ใช้เป็นสถานศึกษา วิจัย และขยายพันธุ์หวายเศรษฐกิจ เพ่ือให้ผลประโยชน์ถึงประชาชน
อย่างกว้างขวางด้วย 
 

 
ภำพท่ี 1.6  พืชตระกูลหวาย หนึ่งในพืชที่มีพระราชด าริให้อนุรักษ์และขยายพันธุ์  

 
พ.ศ. 2529 สวนพืชสมุนไพร 
 ในปี พ.ศ. 2529 นอกจากมีพระราชด าริให้มีการอนุรักษ์พันธุกรรมหวายแล้ว ยังได้ให้จัดท าสวนพืช
สมุนไพรขึ นในโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา เพ่ือรวบรวมพืชสมุนไพรมาปลูกเป็น แปลงสาธิ ต  
และรวบรวมข้อมูล สรรพคุณ ตลอดจนการน าไปใช้ประโยชน์ กับทั งให้มีการศึกษาขยายพันธุ์ สมุนไพร โดยการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อและเผยแพร่ความรู้ที่ได้สู่ประชาชน 
 

 
ภำพท่ี 1.7  พรรณไม้ในสวนสมุนไพร สวนจิตรลดา  
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พ.ศ. 2531 ทรงให้พัฒนำพันธ์ุผักโดยกำรผสมสองชั้น 
 เม่ือวันที่ 6 กรกฎาคม พ.ศ. 2531 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิ
พลอดุลยเดช มีพระราชกระแสกับหม่อมเจ้าจักรพันธ์เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ ให้ด าเนินการผสมพันธุ์ผักสองชั น 
(double hybridization) พร้อมกันไปทั งศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริ และในห้องปฏิบัติการ
เพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืชของโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา  
 

 
ภำพท่ี 1.8  ธนาคารพืชพรรณ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 

   
 เม่ือเดือน มิถุนายน พ.ศ.2535 สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชด าริกับ
นายแก้วขวัญ วัชโรทัย เลขาธิการพระราชวังและผู้อ านวยการโครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา  
ให้ด าเนินการอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศ โดยพระราชทานให้โครงการส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดา  
ฝ่ายวิชาการ ส านักพระราชวัง เป็นผู้ด าเนินการส าหรับงบประมาณด าเนินงานนั น ส านักงานคณะกรรมการ
พิเศษเพ่ือประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชด าริ ได้สนับสนุนให้กับโครงการส่วนพระองค์ ฯ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในงาน อพ.สธ. โดยจัดสร้างธนาคารพืชพรรณขึ นในปี พ.ศ. 2536 
ส าหรับการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชที่เป็นเมล็ดและเนื อเยื่อ และสนับสนุนงบประมาณด าเนินง านทุกกิจกรรม
ตามกรอบของแผนแม่บทของ อพ.สธ.จนกระทั่งปี พ.ศ. 2554  อพ.สธ. จึงได้รับงบประมาณจากส านัก
พระราชวังเพ่ือด าเนินงานในกิจกรรมต่าง ๆ ของอพ.สธ. ตามกรอบแผนแม่บทระยะ 5 ปีที่ห้า (ตุลาคม พ.ศ. 
2554 – กันยายน พ.ศ. 2559) ในฐานะหน่วยงานหนึ่งของส านักพระราชวัง 
 จากความชัดเจนในการด าเนินงานตามแนวทางพระราชด าริ ในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรในระยะ 
25 ปีที่ผ่านมาของ อพ.สธ.ท าให้ อพ.สธ. ขอพระราชทานพระราชานุญาติในการเปลี่ยนชื่อกิจกรรมทั ง 8 
กิจกรรมของ อพ.สธ. ที่อยู่ภายใต้กรอบการด าเนินงานทั ง 3 ฐานทรัพยากร เพ่ือให้ชื่อของกิจกรรมได้สื่อถึงงาน
ที่ด าเนินงานในกิจกรรมได้ชัดเจนมากยิ่งขึ น ดังนี   

1. กิจกรรที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร  
2. กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร  
3. กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร  
4. กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร  
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5. กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  
6. กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร 
7. กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
8. กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  

  
 ปัจจุบัน อพ.สธ. มีการด าเนินงานใน 8 กิจกรรม โดยแบ่งตามกรอบการด าเนิน งาน 3 กรอบการ
ด าเนินงาน ได้แก่ กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร (กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร, กิจกรรมที่ 2 กิจกรรม
ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร ), กรอบกำรใช้ประโยชน์ 
(กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร, กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร  และ
กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนาทรัพยากร ) กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก (กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  และกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร) ได้
ด าเนินงานเข้าสู่แผนแม่บทระยะ 5 ปีทีห่ก (ตุลาคม 2559 - กันยายน 2564)  
 ตั งแต่ปี 2535 จนถึงปีงบประมาณ 2560  มีหน่วยงานที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ จ านวน 150 
หน่วยงาน โดยในปีงบประมาณ 2560 มีสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 3,028 สถานศึกษา และจ านวน
สมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น 776 หน่วยงาน (ข้อมูล ณ วันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560) 
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1.2 พระรำชด ำริบำงประกำร  
พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดชและสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 

พระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช  
 “ข้าพเจ้ามีโอกาสได้ศึกษาและทดลองท านามาบ้าง และทราบดีว่าการท านานั้นมีความยากล าบากเป็น
อุปสรรคอยู่มิใช่น้อย จ าเป็นต้องอาศัยพันธุ์ข้าวท่ีดี และต้องใช้วิชาการต่าง ๆ ด้วย จึงจะได้ผลเป็นล่ าสัน อีก
ประการหนึ่ง ที่นานั้น เม่ือสิ้นฤดูท านาแล้ว ควรปลูกพืชอ่ืน ๆ บ้าง เพราะจะเพ่ิมรายได้ให้อีกไม่น้อย ทั้งจะช่วย
ให้ดินร่วน ช่วยเพ่ิมปุ๋ยกากพืช ท าให้ลักษณะเนื้อดินดีขึ้น เหมาะส าหรับจะท านาในฤดูต่อไป” 
 ที่มา : พระราชด ารัสพระราชทานแก่ผู้น ากลุ่มชาวนาในวันเปิดการชุมนุมผู้น ากลุ่มชาวนาทั่วประเทศ 
ครั งที่ 3 ที่จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 19 มีนาคม พ.ศ.2508 
 
 “การท าการเกษตรกรรมนั้นจะต้องมีวิชาการ วิชาการแผนใหม่ สมัยใหม่ ที่ ก้าวหน้า เช่น ใช้ปุ๋ย วิธีใช้ปุ๋ย 
วิธีใช้ยาต่าง ๆ วิธีใช้เครื่องกลต่าง ๆ อันนี้ทุกคนก็ปรารถนาที่จะก้าวหน้าเป็นคนสมัยใหม่ เป็นคนที่ใช้วิชาการ
วิทยาการแผนใหม่ คือ หมายความว่าอะไร เครื่องจักรกลทุกสิ่งทุกอย่างที่ได้ค้นคว้ามาก็ได้ใช้ ในข้อนี้ ต้องคิดดี 
ๆ บางคนมุ่งที่จะเป็นคนสมัยใหม่ มุ่งจะเป็นคนก้าวหน้า ใช้วิชาการ ใช้วิทยาการ ใช้ที่เรียกว่าเทคโนโลยี ค านี้ ก็
คงจะเข้าใจ เทคโนโลยีก็หมายความถึงเครื่องกลต่าง ๆ ที่เขาค้นคว้ามา เขาเอามาขายเราในราคาแพง แล้วก็
เวลาปฏิบัติก็ต้องมีความรู้ช่างกล มีความรู้ในทางวิชาการมากขึ้น ข้ อนี้ เป็นข้อดีเหมือนกันที่จะก้าวหน้า แต่
หมายความว่าทุกคน สมาชิกทุกคนต้องเรียนรู้วิชาการให้ใช้วิทยาการต่าง ๆ นี้ให้ถูกต้อง ถ้าใช้ไม่ถูกต้องก็จะ
เกิดผลเสียหายได้” 
 ที่มา : ข้อมูลจาก หนังสือ “พระบิดาของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันเกษตร
แห่งชาติ ประจ าปี 2540 
 
 “เกษตร มีควา มส า คัญจ ริ ง  ถ้ าไ ม่ มีกา ร เกษตร ก็ เ กือบจะพูดไ ด้ว่ า เ ร า จ ะต้องตา ย กันหมด  
เพราะจะไปอาศัยอาหารวิทยาศาสตร์ก็รู้สึกว่าล าบากอยู่และกินไม่อ่ิม แต่ว่าท าไมคนถึงนึกว่าการเกษตรนี่ เป็น
สิ่งที่ต่ าต้อยที่ไม่ส าคัญทั้ง ๆ ที่ความจริงเราต้องอาศัยการเกษตรเพ่ือชีวิตของเรา ไม่ใช่เฉพาะส าหรับอาหาร
เท่านั้น ส าหรับสิ่งอ่ืนทั้งหลายด้วยที่เราต้องอาศัยการเกษตร อันนี้เป็นสิ่งหนึ่งที่น่าประหลาด ยังมีอีกสิ่งหนึ่งที่
น่าประหลาดเหมือนกันคือ ได้พบว่า การเกษตรนั้นน่ะไม่ใช่เฉพาะการเอาเมล็ดผักไปหยอดในร่อง แล้วมันจะ
ขึ้นมาเป็นผลผลิตที่เหมาะสมได้ หากแต่ต้องอาศัยวิชาการอย่างอ่ืนทุกด้าน ต้ังแต่การหยอดเมล็ดพันธุ์ลงไปใน
ร่อง จนกระทั่งให้ฝักหรือสิ่งนั้นงอกขึ้นมาเป็นประโยชน์ได้ ต้องอาศัยทุกอย่างในชีวิตของคน คือทุกสาขาของ
ความรู้ที่ต้องผ่านมา” 
 ที่มา : ข้อมูลจาก หนังสือ “พระบิดาของแผ่นดิน” ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในงานวันเกษตร
แห่งชาติ ประจ าปี 2540 
 
 “ในปัจจุบัน การศึกษาวิจัยด้านพันธุศาสตร์มีความเจริญก้าวหน้ามาก และมีการน าผลที่ได้ไปปรับใช้ใน
กิจการด้านต่าง ๆ อย่างกว้างขวาง ในโอกาสนี้ข้าพเจ้าจึงใคร่จะปรารภกับทุกท่านว่า ความรู้ ต่าง ๆ เหล่านั้น 
แม้จะมีประโยชน์มากก็จริง แต่ถ้าใช้ไม่ถูกเรื่องถูกทางโดยไม่พิจารณาให้ดีให้รอบคอบแล้ว ก็อาจก่อให้เกิด
ผลกระทบเสียหายแก่ชีวิตความเป็นอยู่และสิ่งแวดล้อมอย่างร้ายแรงได้เช่นกัน . เหตุนี้  ประเทศต่าง ๆ 
โดยเฉพาะประเทศที่ก าลังพัฒนาจ าเป็นจะต้องศึกษาให้รู้ เท่าและรู้ทัน . จึงเป็นที่น่ายินดีอย่างยิ่ง ที่ได้เห็น
ผู้เชี่ยวชาญจากประเทศต่าง ๆ มาประชุมปรึกษาหารือกัน ร่วมกันน าเสนอผลงานการศึกษาวิจัย เก่ียวกับเรื่อง
วิวัฒนาการของพันธุศาสตร์และผลกระทบต่อโลก ท าให้หวังได้ว่า การน าความรู้ ด้านพันธุศาสตร์ไปปรับใช้ใน
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กิจการด้านต่าง ๆ จะเป็นไปด้วยความระมัดระวังรอบคอบ เพ่ือให้เกิดประโยชน์และความปลอดภัยสูงสุดแก่
มวลมนุษยชาติ” 
 ที่มา : พระราชด ารัส ในพิธีการเปิดประชุมวิทยาศาสตร์นานาชาติ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ครั งที่  5 เรื่อง
วิวัฒนาการของพันธุศาสตร์และผลกระทบต่อโลก วันที่ 16 สิงหาคม 2547 ณ โรงแรมแชงกรีลา 
 
 1. ประโยชน์แท้ 
 “ประโยชน์ ที่แท้นั้ นมีอยู่  ๒ อย่า ง คือ  ปร ะโยชน์ส่วนตัวที่ ทุกคนมีสิทธิจ ะแสวงหา และได้รั บ  
แต่ต้องด้วยวิถีทางที่สุจริตและเป็นธรรมกับประโยชน์ส่วนรวม ซ่ึงเป็นประโยชน์ของชาติที่แต่ละคนมีส่วนร่วม
อยู่ การท างานทุกอย่างจะต้องได้ประโยชน์แท้ท้ังส่วนตัวและส่วนรวม ประโยชน์นั้นจึงจะสมบูรณ์และม่ันคง
ถาวร เป็นผลดีแก่ชาติบ้านเมืองอย่างแท้จริง” 

ที่มา : คัดตัดตอนจากพระราชด ารัสในการเสด็จออกมหาสมาคมในพระราช พิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 
พุทธศักราช 2540 วันพฤหัสบดีที่ 4 ธันวาคม พ.ศ. 2540 

 
 2. ควำมศรัทธำ 
 “จะพูดถึงวิธีปฏิบัติงานโดยแยบคายต่อไป ข้อแรก จะต้องสร้างศรัทธาให้มีขึ้นก่อน เพราะศรัทธา หรือ
ความเชื่อม่ันในประโยชน์ของงานนั้น เป็นจุดเริ่มต้นของการปฏิบัติ คือท าให้มีการปฏิบัติด้วยใจในทันที แม้
ก่อนที่จะลงมือท า ดังนั้นไม่ว่าจะท าการใด ๆ จึงต้องสร้างศรัทธาขึ้นก่อน และการสร้างศรัทธานั้น จ าเป็นต้อง
ท าให้ถูกต้องด้วย ศรัทธาที่พึงประสงค์ จะต้องไม่เกิดจากความเชื่อง่าย ใจอ่อนปราศจากเหตุผล หากจะต้อง
เกิดขึ้นจากความเพ่งพินิจ พิจารณา ใคร่ครวญแล้วด้วยความคิดจิตใจที่หนักแน่นสมบูรณ์ด้วยเหตุผล จนเห็น
ถ่องแท้ถึงคุณค่าและประโยชน์อันแท้จริง ในผลของการปฏิบัติที่จะบังเกิดตามมา ศรัทธาลักษณะนี้ เม่ือบังเกิด
ขึ้นแล้ว ย่อมน้อมน าฉันทะความพอใจ ความกระตือรือร้น ความพากเพียรขวนขวาย ตลอดจนความฉลาดริเริ่ม
ให้เกิดขึ้นเก้ือกูลกันอย่างพร้อมเพรียง แล้วสนับสนุนส่งเสริมให้การปฏิบัติงานด าเนินก้าวหน้าไปโดยราบรื่นจน
สัมฤทธิ์ผล” 

ที่มา : คัดตัดตอนจากพระบรมราโชวาท ในพิธีพระราชทานปริญญาของมหาวิทยาลัยรามค าแหง 
วันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2524  
 
 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี 
 ทรงเห็นว่าสวนเก่าในแถบนนทบุรี มีพันธุ์ไม้เก่า ๆ อยู่มาก เช่น ทุเรียนบางพันธุ์ อาจยังคงมีลักษณะดีอยู่  
แต่สวนเหล่านี จะเปลี่ยนสภาพไป จึงทรงห่วงว่าพันธุ์ไม้เหล่านั นจะหมดไป 
 “การอนุรักษ์พันธุ์พืช ควรอนุรักษ์พันธุ์ท่ีไม่ใช่พืชเศรษฐกิจไว้ด้วย น่าจะมีการส ารวจพืชพรรณไม้ตาม
เกาะต่าง ๆ เพราะยังไม่มีผู้สนใจเท่าไร การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึก ในการอนุรักษ์พืชพรร ณนั้น ควรใช้
วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความงดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณ
ต่อไปการใช้วิธีการสอนการอบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่าหากไม่อนุรักษ์แล้ว จะเกิดผลเสียเกิดอันตรายแก่
ตนเองจะท าให้เด็กเกิดความเครียดซ่ึงจะเป็นผลเสียต่อประเทศระยะยาว” 
 “การท าศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช โดยมีคอมพิวเตอร์ นั้นควรให้มีโปรแกรมที่สามารถแสดงลักษณะของ
พืชออกมาเป็นภาพสีได้เพ่ือสะดวกในการอ้างอิงค้นคว้า” 
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วันท่ี 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2540 ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ 
 “ทรงให้หาวิธีการที่จะท าให้เด็กสนใจพืชพรรณต่า ง ๆ เกิดความสงสัย ต้ังค าถามตนเองเก่ียวกับพืช
พรรณที่ตนสนใจ จะน าไปสู่การศึกษาทดลองค้นคว้าวิจัยอย่างง่าย ๆ ส าหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่ดีนักหากอาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ ท าได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด” 
 
วันท่ี 14 สิงหำคม พ.ศ. 2540 ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ 
 “การรักในทรัพยากร คือการรักชาติรักแผ่นดิน รักสิ่งที่ เป็นสมบัติของตัวเรา การที่จะให้เขารัก
ประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้ น ท า ได้โดยก่อให้ เกิดความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน  
เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้รู้จักสิ่งนั้นว่าคืออะไรหรือว่าท างาน ก็จะรู้สึกชื่นชม 
และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่าเป็นของตน และจะท าให้เกิดประโยชน์ได้” 
 
 “เคยแนะน าโรงเรียนต่าง ๆ นอกจากพืชพรรณแล้วส่ิงที่มีในธรรมชาติ สิ่งที่หาได้ง่าย อาจเป็นอุปกรณ์
สอนได้หลายอย่าง แม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาด รูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหาของอ่ืนมาเป็นแบบหรือเรื่องภาษาไทย การ
เรียงความ ก็อาจท าให้เรื่องของการเขียนรายงานท าให้หัดเขียนหนังสือ หรืออาจแต่งค าประพันธ์ ในเรื่องพืช
เหล่านี้  เป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร์ และวิชาอ่ืน ๆ ดั งที่ได้กล่าวมา นอกจากนั้นในวิช า
พฤกษศาสตร์โดยเฉพาะ ซ่ึงอาจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคยกล่าว  คือเรื่องวิชาการท้องถิ่น ซ่ึงก็เป็นนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการ การอนุรักษ์ทรัพยากร ไม่ใช่เฉพาะให้นักเรียนปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้าแฝก
อย่างเดียว ก็พยายามจะให้ออกไปดูข้าง ๆ โรงเรียน ว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้ชื่ออะไร เป็นอะไร” 
 
ทรงพระรำชทำนพระรำชวินิจฉัย เมื่อวันท่ี 25 มีนำคม พ.ศ. 2548 
 “ได้ไปกับ สมศ. มา เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย ท าอย่างไร ให้ชุมชนมาให้โรงเรียน 
โดยเฉพาะนักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและให้มีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน” 
 
วันท่ี 8 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2536 ณ อำคำรท่ีประทับในส ำนักงำนชลประทำน เขต 1 จังหวัดเชียงใหม่
 “การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส านึกในการอนุรักษ์พืชพรรณนั้น ควรใช้วิธีการปลูกฝังให้เด็กเห็นความ
งดงาม ความน่าสนใจ และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป การใช้วิธีการสอนการ
อบรมที่ให้เกิดความรู้สึกกลัวว่า หากไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะท าให้เด็กเกิด
ความเครียดซ่ึงจะเป็นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว” 
 
วันท่ี 28 ธันวำคม พ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนศึกษำสงเครำะห์ตำก จังหวัดตำก พระราชทานแนว 
 - ทางการด าเนินงานเก่ียวกับสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 - การน าต้นไม้มาปลูกเพ่ิมเติมให้เด็กรู้จักนั้น ต้องไม่มีพืชเสพติด 
 - ควรให้เด็กหัดเขียนต ารา จากสิ่งที่เรียนในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 - ควรน าตัวอย่างดิน หิน แร่ มาแสดงไว้ในห้องพิพิธภัณฑ์พืชด้วยเพราะในจังหวัดตาก มีหิ น แร่ อยู่มาก
ชนิด 
 
วันท่ี 29 กรกฎำคม พ.ศ. 2540 ณ อำคำรชัยพัฒนำ พระรำชวังดุสิต สวนจิตรลดำ กรุงเทพฯ 
 ทรงให้หาวิธีการที่จะท าให้เด็กสนใจพืชพรรณต่าง ๆ เกิดความสงสัย ต้ังค าถามตนเองเก่ียวกับพืชพรรณ
ที่ตนสนใจ จะน าไปสู่การศึกษา ทดลอง ค้นคว้าวิจัย อย่างง่าย ๆ ส าหรับโ รงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติการ
วิทยาศาสตร์ที่ดีนัก หากอาจารย์โรงเรียนต่าง ๆ ท าได้ดังนี้ ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคนฉลาด 
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วันท่ี 14 สิงหำคม พ.ศ. 2540 ณ ศำลำดุสิดำลัย สวนจิตรลดำ กรุงเทพฯ 
 พระราชทานพระราโชวาทให้คณะกรรมการอ านวยการ คณะกรรมการบริหารผู้ร่วมสนองพระราชด าริและ
ผู้ทูลเกล้าฯ ถวาย ที่เฝ้าทูลละอองพระบาทในการประชุมประจ าปี โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ 
 “ข้าพเจ้ายินดีและขอบคุณที่ทุกคนเข้ามาประชุมกันพร้อมหน้าในวันนี้ ดังที่ได้กล่าวมาแล้วว่า โครงการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ นี้ ได้ด าเนินการมาเป็นเวลาถึง 5 ปีแล้ว และคิดกันว่าจะท าต่อไปในช่วงที่สองอีก 5 ปี 
และคิดมาใหม่ว่าในขั้นที่สองนี้จะท าในลักษณะไหน ที่จริงในเบื้องต้นนั้น  ข้าพเจ้าก็มิได้เป็นนักพฤกษศาสตร์
หรือศึกษาทางนี้มาโดยตรง ถึงแม้ศึกษาตอนนี้ก็คงจะสายไปเสียแล้วเพราะว่าขณะนี้ไม่สามารถที่จะจ าชื่อคน 
สัตว์ สิ่งของได้มากเท่าที่ควร แต่ว่าเหตุที่สนใจในพืชพรรณหรือทรัพยากรต่าง ๆ ของประเทศเรามานานแล้ว 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งทางพืช เหตุผลท่ีศึกษาเพราะถือว่า ง่ายต่อการศึกษาอย่างอ่ืน เวลาไปไหนที่มีคนตามกัน
เยอะแยะ ถ้าศึกษาสัตว์ สัตว์ก็วิ่งหนีหมด แต่พืชนั้นเขาอยู่ให้ศึกษาได้ พอศึกษาไปสักพักก็เกิดความสนใจว่า 
นอกจากทางกรมป่าไม้ซ่ึงได้ติดต่อกันในครั้งแรก เบื้องต้นเพราะว่าชอบไปท่องเที่ยวในที่ต่าง ๆ ตามป่าเขา ดูว่า
ในเมืองไทยมีสภาพภูมิประเทศ ภูมิศาสตร์อย่างไร และก็ได้ศึกษาเรื่องต้นไม้ต่าง ๆ ตามที่กล่าวมาแล้วนี้  ก็ยังเห็นว่ามี
หน่วยงานของรั ฐ ของเอกชน  ทั้งเป็นหน่วย งานของราชกา ร เช่น กรมป่ าไม้ กรมวิชา การเกษตรและ
สถาบันการศึกษาที่ท างานเก่ียวกับเรื่องของพืช ศึกษาว่าพืชก่ีชนิด ทั้งเรื่องชื่อของพืชชนิดต่าง ๆ เรื่องการ
อนุกรมวิธาน เป็นต้น ก็ศึกษากันหลายแห่ง จึงเกิดความคิดขึ้นมาว่าน่าจะมีกา รรวบรวมว่าแต่ละสถาบันนั้น 
ได้ท างานในส่วนของตนอย่างไร ยกตัวอย่างเช่น พืช ก็ได้ศึกษาพืชแต่ละแห่ง ที่ได้รวบรวมนั้นชื่อต่างกันหรือซ้ า
กันอย่างไร เพ่ือที่จะให้รวมกันว่าทั้งประเทศนั้นเรามีอะไรกันบ้าง ที่จริงแล้วงานที่จะศึกษาพืชหลายชนิดนี้ เป็น
เรื่องที่ท าได้ยากและท า ได้ช้า คน ๆ เดียวหรือสถาบัน ๆ เดียวนั้นครอบคลุมไม่ได้ทั้งหมด ถ้ามีหลาย ๆ 
หน่วยงานช่วยกันครอบคลุมก็อาจจะได้มาก ถ้าต่างคนต่างไม่รู้ กัน ก็อาจจะเกิดเป็นที่น่าเสียดายว่าจะไม่ได้
ข้อมูลเต็มที่ จึงคิดว่าอยากจะท าฐานข้อมูลที่นักวิชาการทุกคนจะใช้ในการ ค้นคว้ารวมไว้ด้วยกัน ในวังมี
ความรู้สึกว่า 1 ตารางกิโลเมตร ของวังนี้ก็ใหญ่โตพอสมควร แต่ว่าที่จริงแล้วถ้าจะเอางานทุกสิ่งทุกอย่างมาสุมกัน
ย่อมจะไม่พอ พ้ืนที่ไ ม่ไ ด้ ก็ต้องท างานอะไรที่จ ะปร ะหยัดที่ ดินที่ สุด  ในตอนนั้ นก็ เลย คิดว่า ท า ฐา น
ข้อมูลคอมพิวเตอร์ ซ่ึงใช้การเรียกชื่อพืชที่ทุกคนจะเข้าถึงได้ จึงพัฒนาจากจุดนั้นมาเป็นงานต่าง ๆ ที่ ดร .พิศิษฐ์
ฯ ได้กล่าวเม่ือสักครู่นี้ ซ่ึงงานที่กล่าวถึงนี้ก็เป็นงานที่หน่วยงานราชการต่าง ๆ ได้ท ามาแล้วเป็นจ านวนมาก และ
หลังจากโครงการฯ นี้ก็มีการต้ังขึ้นใหม่ เพราะฉะนั้นก็ยังคิดว่าถ้ามีการได้ประชุมกันพร้อม กันอย่างนี้  จะได้มา
ตกลงกันแน่นอนว่าใครท าอะไร และในส่วนที่เหมือนกัน ถ้าซ้ ากันโดยไม่จ าเป็นก็อาจจะตกลงกัน แบ่งกันว่าอัน
นี้งานนี้ใครจะท า หรืองานที่หน่วยโครงการทางด้านส านักพระราชวังเคยท าอยู่  แต่ว่าเม่ือมีหน่วยงานที่เข้ามา
รับผิดชอบโดยตรงรับไปท าแล้ว ทางส านักพระราชวัง ก็คิดว่าน่าจะตัดได้ในส่วนนั้นและก็หันมาท างานทางด้าน
การประสานงานหรือความร่วมมืออย่างนี้เป็นต้น ซ่ึงเข้าใจว่าก็เป็นการทันสมัยในปัจจุบัน ซ่ึงประเทศค่อนข้าง
จะฝืดเคือง เพราะฉะนั้นท างานอะไร ถึงแม้จะเป็นงานที่ดี ถ้าตกลงกันได้แล้วก็จะเป็นการประหยัดพลังคนหรือ
พลังเงินงบประมาณในส่วนนี้ ไม่จ าเป็นต้องให้ในหน่วยงานอ่ืนหรือถ้าให้หน่วยงานอ่ืนท าก็ต้องให้ท าไป และงาน
นี้เราอาจจะต้องมานั่งพิจารณาคิดดูว่าจะท างานได้โดยประหยัดอย่างไร บางส่วนที่อาจจะยังไม่ จ าเป็นในขั้นนี้
หรือว่าท าได้ไม่ต้องเน้นเรื่องความหรูหราหรือความสวยงามมากนัก เอาเฉพาะที่ใช้จริง ๆ และก็ประหยัดไปได้
เป็นบางส่วนก็ดี 
 ส่วนส าหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีประสบการณ์ในการที่ไปเยี่ยมโรงเรียนในภาคต่าง ๆ มาหลายแห่ง 
ก็เห็นว่าเรื่องที่จะสอนให้ผู้เรียนหรือให้เด็กมีความรู้ และมีความรักในทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผ่นดิ นนี้ ก็
คือ รักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขา การที่ให้เขารักษาประเทศชาติหรือรักษาสมบัติของเขานั้น ท าได้โดยสร้าง
ความรักความเข้าใจ ถ้าใครไม่รู้จักกัน เราก็ไม่มีความสัมพันธ์ ไม่มีความผูกพันต่อกัน แต่ว่าถ้าให้เขารู้จักว่าสิ่ง
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นั้นคืออะไร เขาจะรู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่าเป็นของตนและจะท าให้เกิดประโยชน์ได้ เคยได้
แนะน าโรงเรียนต่าง ๆ ที่ได้ไปเยี่ยมไม่เฉพาะแต่โรงเรียนที่เข้าร่วมโครงการฯ นี้  โรงเรียนทั่ว ๆ ไปด้วยว่า 
นอกจากพืชพรรณแล้ว สิ่งที่มีในธรรมชาติหรือสิ่งที่หาได้ง่าย ๆ นั้นก็อาจจะเป็นอุปกรณ์การสอนในวิชาต่าง ๆ 
ได้หลายอย่างแม้แต่วิชาศิลปะก็ให้มาวาดรูปต้นไม้ ไม่ต้องหาของอ่ืนให้เป็นตัวแบบ หรือในเรื่องภาษาไทยการ
เรียงความก็อาจช่วยในการเขียนรายงานท าให้หัดเขียนหนังสือ หรือแต่งค าประพันธ์ในเรื่องของพืชเหล่านี้ได้ หรือ
เป็นตัวอย่างงานศึกษา งานวิทยาศาสตร์ หรือวิชาอ่ืน ๆ ดังที่ ดร.พิศิษฐ์ฯ ได้กล่าวมา ในที่นี้ที่ยังไม่เคยกล่าวคือ
เรื่องของวิชาการท้องถิ่น ซ่ึงเป็นนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการอยู่แล้ว ที่ว่าจะให้ผู้ เรียนได้ศึกษาความ รู้
ท้องถิ่น นอกจากความรู้ที่เป็นมาตรฐานจากส่วนกลางมาแล้ว แม้แต่ต าราก็มีการส่งเสริมให้ครู อาจารย์ ในทอ้งถิ่น
นั้นได้รวบรวมความรู้หรือได้แต่งขึ้น โดยเฉพาะการศึกษาวิชาการทางด้านศิลปวัฒนธรรม อาชีพท้องถิ่น แต่ใน
ด้านของธรรมชาตินั้นยังมีค่อนข้างน้อย เท่าที่ไปแนะน ามาในเรื่องของการอนุรักษ์ทรัพยากรนั้น ได้เสนอว่าไม่ใช่
เป็นเฉพาะที่ว่าจะให้เด็กผู้เรียนปลูกป่า หรือว่าให้อนุรักษ์ดินปลูกหญ้าแฝกอย่างเดียวก็จะพยายามจะให้ออกไป
ดูข้าง ๆ โรงเรียนว่าที่นั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้นั้นชื่ออะไร เป็นอะไร พอดีมีประสบการณ์จากการที่ได้เคยออกไป
ส่งเสริมในเรื่องของโภชนาการ ในระยะแรก ๆ ที่เริ่มท างานเม่ือ พ.ศ. 2523 ในช่วงนั้นออกไปท างานก็ท างาน
อย่างค่อนข้างจะเบี้ยน้อยหอยน้อย คือเงินไม่ค่อยมีต้องออกเองบ้าง ท าให้ไม่มีเงินที่จะส่งเสริมเรื่องเมล็ดพันธุ์
ผัก หรืออุปกรณ์เครื่องใช้มากนัก ได้ครบทุกแห่งก็ให้ใช้พืชผักในท้องถิ่นนั้น เขาก็รู้และก็มีชื่อพ้ืนเมือง แต่ว่าพอ
เอาเข้าจริง แม้แต่ชื่อวิทยาศาสตร์ยังไม่มีใครแน่ใจว่าชื่ออะไร ก็น ามาศึกษา และเวลานี้ ก็ได้เห็นว่ามีการศึกษา
อย่างกว้างขวาง คือ ได้ศึกษาว่าคุณค่าทางอาหารของผักพ้ืนเมืองเหล่านั้นมีอะไรบ้าง และได้มีการวิเคราะห์พิษ
ภัยของพืชเหล่านั้นไว้ด้วย เดิมเท่าที่คิดก็ยอมรับว่าไม่ได้คิดเรื่องพิษภัยเพราะเห็นว่าคนรับประทานกันอยู่ประจ า
ก็ยังมีอายุยืน แต่เห็นว่าจากการวิจัยของนักวิชาการก็ได้ทราบว่ามีพืชพ้ืนบ้านบางอย่างที่รับประทานกันอยูมี่พิษบา้ง 
ท าให้เกิดความคิดที่ว่าถ้าบริโภคกันในส่วนที่เป็นท้องถิ่นก็อาจจะไม่เป็นพิษเป็นภัยมาก เพราะว่าในวันนั้นเก็บผัก
ชนิดนี้ได้ก็น ามาบริโภค อีกวันก็เก็บได้อีกอย่างก็น ามาบริโภค แต่ถ้าสมมติว่าเป็นการส่งเสริมเป็นโครงการขึ้น
มาแล้ว ก็จะมีการขยายพันธุ์เป็นจ านวนมาก และก็รับประทานอย่างนี้ซ้ า  ๆ ซาก ๆ จะมีอันตรายต่อร่างกาย
เป็นอย่างยิ่งก็อาจจะเป็นได้ อันนี้ที่ยกตัวอย่างแสดงว่าวิชาการนี้แตกแขนงไปหลายอย่าง และมีการศึกษาได้
หลายอย่าง และก็มีบุคคลหลายคนที่ช่วยกันคิดช่วยกันท า ถ้าจะช่วยกันจริง ๆ นี้ ก็อาจจะต้องแบ่งหน้าที่ ถึงขั้น
ตอนนี้ก็ต้องแบ่งหน้าที่กันเพ่ือที่จะแบ่งในด้านปริมาณงานที่ท าหรืองบประมาณที่ท า ก็ได้รับการสั่งสอนจากผู้
หลักผู้ใหญ่อยู่เสมอว่า ถ้าคนเรามีความคิดพุ่งแล่นอะไรต่าง ๆ นานา ก็คิดได้ แต่ถึงตอนท าจริง มีขั้นตอน
เหมือนกัน การใช้คนให้ท าอะไรนี่ ก็ต้องคิดถึงกระบวนการว่า จะไปถึงเป้าหมายที่เราต้องการนั้น จะต้องใช้ทั้ง
เงินใช้ทั้งเวลา ใช้ทั้งความคิดความอ่านต่าง ๆ ซ่ึงจะไปใช้ใครท าก็ต้องให้แน่ใจว่า เขาเต็มใจหรืออาจเต็มใจแต่ว่า
ภารกิจมากมีเวลาจะท าให้เท่าใด หรือเขาอาจท าให้ด้วยความเกรงใจเราแล้วว่าทีหลัง อย่างนี้ เป็นต้น ก็บอกว่า
ไม่เป็นไร เพราะว่าเวลาท าอะไรก็มิได้บังคับ ก็ขอเชิญเข้าร่วมช่วยกัน แต่ถ้าคนใดมีข้อขัดข้องหรือมีข้อสงสัย
ประการใด ก็ไถ่ถามกันได้ไม่ต้องเกรงใจ เพราะถือว่าท างานวิชาการแบบนี้ไม่เคยจะคิดว่าโกรธเคือง ถ้าใครท า
ไม่ได้ ไม่ได้ก็แล้วไป ก็ท าอย่างอ่ืนท าอย่างนี้ไม่ได้ ก็ต้องท าได้สักอย่าง คิดว่าโครงการนี้ขั้นตอนต่อไป อาจจะต้องดู
เรื่องเหล่านี้ให้ละเอียดยิ่งขึ้น ใครท าอะไรได้ และประโยชน์อาจจะมีอีกหลายอย่าง เช่น งานบางอย่างหรืออย่าง
พืชนี้จะมีประโยชน์ในเชิงธุรกิจได้อีกก็มีด้วยซ้ า ถ้าเราทราบสรรพคุณของเขาและน ามาใช้ ในส่วนที่ว่าถ้า
ขยายพันธุ์แล้วอันตราย คือ การขยายพันธุ์เหล่านี้ก็อาจจะเป็นการช่วยในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้แก่ราษฎร
เพ่ิมขึ้นอีกก็อาจเป็นได้ ทั้งนี้ก็ต้องไม่ละเลยในเรื่องของวิชาการ สิ่งที่ถูกต้อง อะไรที่เป็นคุณ อะไรที่เป็นโทษ และ
ยังมีเรื่องที่เก่ียวข้องในเรื่องของงาน ของเงิน ในที่นี้ยังมีเรื่องเพ่ิมอีกเรื่องหนึ่งคือ เรื่องของที่ ดิน อาจจะต้องมี
การก าหนดแน่นอนว่าที่ดินนั้นอยู่ในสภาพไหน สภาพการถือครองในลักษณะใด ศึกษาในเรื่องของกฎหมายให้
ถูกต้องว่าใครมีสิทธ์ิหรือหน้าที่ท าอะไรบ้าง ใครท าอะไรไม่ได้ เรื่องเหล่านี้ เป็นเรื่องที่จะต้องศึกษา เป็นเรื่องที่
จะต้องจุกจิกมากอีกหลายอย่าง ที่พูดนี้มิได้หมายความถึงว่าจะเป็นการจะจับผิดว่าใครท าผิดใครท าถูก แต่ ว่า
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งานโลกปัจจุบันนี้ ท าอะไรก็รู้สึกว่าเรื่องการรักษามาตรฐานนั้นเป็นเรื่องส าคัญ เพราะว่าต่อไปงานนี้ เราอาจจะ
ไม่ใช่จ ากัดอยู่แต่ภายในประเทศ อาจจะต้องมีการติดต่อไปถึงประเทศอ่ืนด้วย เป็นการสร้างความเจริญให้แก่
ประเทศ เพราะฉะนั้นจะต้องมีการท างานในลักษณะที่คนอ่ืนยอมรับได้ นี่ก็เป็นความคิดเก่ียวกับโครงการนี้” 
 
วันท่ี 12 ตุลำคม พ.ศ. 2543 ณ ห้องประชุมสุธรรมอำรีกุล อำคำรสำรนิเทศ 50 ปี มหำวิทยำลัย เกษตรศำสตร์ 
พระรำชทำนพระรำโชวำทให้ผู้เข้ำร่วมประชุมในกำรประชุมสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียน 
 “โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได้เริ่มต้นขึ้นราวปี พ .ศ. 2535 เพ่ือเป็น
การส่งเสริมให้สถาบันต่าง ๆ ที่มีหน้าที่ในการศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ และบุคคลที่สนใจได้มีโอกาสปฏิบัติงานที่
ศึกษาพืชพรรณต่าง ๆ ที่มีอยู่จ านวนมากในประเทศไทย ได้ศึกษาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ ได้รวบรวมเป็น
หลักฐานไว้และเพ่ือเป็นสื่อในระหว่างสถาบันต่าง ๆ บุคคลต่างๆ ที่ท าการศึกษาให้สามารถร่วมใช้ฐานข้อมูล
เดียวกัน เพ่ือให้การศึกษาไม่ซ้ าซ้อน สามารถที่จะด าเนินการไปก้าวหน้าเป็นประโยชน์ในทางวิชาการได้ ส่วน
โครงการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนั้น ก็เป็นงานที่สืบเนื่องต่อจากงานอนุรักษ์พันธุกรรมพืช เพ่ิงจะได้เดินทาง
ไปเยี่ยมดูโรงเรียนทั้งในระดับประถมศึกษา และมัธยมศึกษาในภาคต่าง ๆ ทั่วประเทศ ได้เห็นว่าโรงเรียนบาง
แห่งนั้นมีภูมิทัศน์ที่ร่มรื่นมีพืชพันธุ์หลายชนิด ในวิชาเรียนของผู้เรียนที่จริงต้ังแต่เป็นเด็กเล็ก ๆ ชั้นอนุบาลถึงชั้น
ประถม มัธยม ทางครูอาจารย์ก็มักจะสอนให้ผู้เรียนศึกษาถึงโลกของเรา เรื่องของธรรมชาติ ฉะนั้นการที่ ศึกษา
ของใกล้ตัวได้แก่ พืชพรรณที่มีอยู่ในธรรมชาตินั้น ก็เป็นสิ่งที่ ง่าย ไม่เสียค่าใช้จ่ายสูง และมีประโยชน์เพ่ิม
ประสบการณ์แก่ผู้เรียนในด้านต่าง ๆ ได้ จึงเห็นว่างานที่คนในระดับที่เป็นผู้ใหญ่ได้ท าได้ศึกษาในพืชพรรณต่าง 
ๆ แม้แต่เด็กระดับเล็กก็น่าจะได้ประโยชน์ด้วย โรงเรียนบางแห่งก็ต้ังอยู่ในที่ทุรกันดาร แต่ก็ยังมีพืชพรรณต่าง ๆ 
ขึ้นอยู่ ที่คนอ่ืน ๆ นอกพ้ืนที่จะเข้าไปศึกษาได้ยาก ทั้งผู้เรียนและผู้ปกครองก็อาจจะมีความรู้นั้นมากกว่าคนอ่ื น ๆ 
ผู้เรียนก็อาจจะเรียนจากผู้ปกครองของผู้เรียน เป็นเรื่องของภูมิประเทศท้องถิ่นว่าพืชชนิดนี้ คืออะไร แล้วก็ได้
ศึกษาเปรียบเทียบกับวิทยาการสมัยใหม่ที่ครูบาอาจารย์สั่งสอน หรือมีปรากฏในหนังสือ นอกจากนั้นการศึกษา
เรื่องพืชพรรณ น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้เรียนในแง่ต่าง ๆ ได้ คนที่ศึกษาเรื่องพืชนั้นก็ได้รับความสุขความสบาย
ใจ มีความคิดในด้านสุนทรีย์ ด้านศิลปะในแง่ต่าง ๆ อาจจะศึกษาหรือใช้เป็นอุปกรณ์การศึกษาในหมวดวิชาต่าง 
ๆ ทั้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์และมนุษยศาสตร์ ซ่ึงครูและผู้ เรียนโรงเรียนได้น ามาปฏิบัติ แต่ละโรงเรียนก็มี
ความคิดแตกต่างกันไป หรือว่าบางอย่างก็เหมือนกัน บางอย่างก็แตกต่างกัน ก็เป็นเรื่องที่ ดี ถ้าทุกโรงเรียน
สามารถที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยการมาเสนอผลงาน หรือว่าน าผลงานมาบันทึกลงในสื่อต่าง ๆ ที่จะ
สามารถน ามาแลกเปลี่ยนกันได้ จึงเห็นว่าในการจัดงานในลักษณะนี้น่าจะเป็นประโยชน์ต่อผู้ เรียนที่เข้าร่วม
โครงการ และผู้เรียนในโรงเรียนอ่ืน ๆ ที่ยังไม่ได้เข้าร่วมโครงการ ขอแสดงความยินดีด้วยกับโรงเรียนที่ได้รับ
รางวัล และโรงเรียนที่สามารถรักษามาตรฐานของสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเอาไว้ได้ พวกที่รักษามาตรฐานไว้
ไม่ได้ ก็ไม่ต้องเสียอกเสียใจไป เพราะการที่จะจัดกิจกรรมต่าง ๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานก็ไม่ใช่ของที่ ง่าย และ
โรงเรียนที่อยู่ในลักษณะต่าง ๆ ก็อาจจะไม่สามารถที่จะปฏิบัติงานในด้านนี้ได้อย่างเต็มที่ทุกแห่ง ก็ถ้ามีความ
พยายามก็ขอให้พยายามต่อไป แต่ว่าถ้ามีกิจกรรมในด้านอ่ืนที่เร่งด่วนกว่า ท าไม่ได้ ก็ไม่ต้องเสียใจที่ไม่ได้รางวัล 
หวังว่าการศึกษาเท่าที่ปฏิบัติมาก็จะปฏิบัติต่อไปในอนาคต มีประโยชน์ ในการที่จะได้เพ่ิมพูนความรู้ทางวิชาการ 
ที่ผู้เรียนจะต้องศึกษาต่อไปในระดับสูง หรือว่าเพ่ิมพูนความรู้ ต่าง ๆ ในด้านวิชาชีพ ซ่ึงผู้ เรียนก็อาจจะน าไป
ประกอบอาชีพได้ต่อไป ยกตัวอย่างเช่น มีผู้เรียนบางโรงเรียนที่ศึกษาในด้านของการเขียนภาพทางวิทยาศาสตร์ 
นั่นก็จะใช้เป็นอาชีพในอนาคตเป็นต้น หวังว่าทุกคนคงได้รับประโยชน์ในการมาร่วมประชุมในครั้งนี้  ทั้งครู
ผู้เรียนและผู้เก่ียวข้องมีความสุขสวัสดีทั่วกัน” 
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วันท่ี 25 มีนำคม พ.ศ. 2548 ในเรื่อง DNA Fingerprint 
 ทรงมีพระราชกระแส ในเรื่อง “การด าเนินการ ให้มีการท า DNA Fingerprint” 
ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา กรุงเทพมหานคร เวลาประมาณ 16.00น. กับนายพรชัย จุฑามาศ  ความว่า 
 “ได้ไปกับ สมศ. (ส านักมาตรฐานการศึกษา) มา เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย ท าอย่างไร  
ให้ ชุ มชนมา ให้โ ร ง เรี ยน โดย เฉพา ะนัก เรียน  ช่วย ในการอนุรั ก ษ์ พัน ธุ กร รมพืช  และให้ มีกา รท า  
DNA Fingerprint ในโรงเรียน” 
 
1.3 กรอบกำรด ำเนินงำนและกิจกรรมของ อพ.สธ. 
 เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางและแผนการ ด าเนินงาน
ตามแผนแม่บท อพ.สธ.  ระยะ 5 ปีที่หก (1 ตุลาคม พ.ศ. 2559 – 30 กันยายน พ.ศ. 2564) โดยมีกิจกรรม  
8 กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ 3 กรอบการด าเนินงานและ 3 ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 โดยที่ อพ.สธ.สนับสนุนและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานใน
กิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้ภายแม่บทในแต่ละปีงบประมาณตลอดระยะเวลา 5 ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริจัดท าแผนปฏิบัติงานประจ าปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน เช่น พื นที่เป้าหมายในการ
ด าเนินงาน วิธีการและขั นตอนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติ
และงบประมาณในการด าเนินงาน โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนแผนปฏิบัติงานประจ าปี  / โครงการ ภายใต้
แผนแม่บทของ อพ.สธ.ไปยังแหล่งทุนต่าง ๆ ต่อไป 
 

1. กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร 
 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหารจัดการด้านปกปัก
ทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพื นที่ป่าธรรมชาติดั งเดิมที่ปกปักรักษาไว้ โดยมีกิ จกรรม
ที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยากร กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
และกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
 
กิจกรรมท่ี 1 กิจกรรมปกปักทรัพยำกร 
เป้าหมาย 
 1. เพ่ือปกปักรักษาพื นที่ป่าธรรมชาติของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ทั งหน่วยงานภาครัฐและ
เอกชนที่มีพื นที่ป่าดั งเดิมอยู่ในความรับผิดชอบ โดยไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพื นที่ แต่จะต้องเป็นพื นที่
นอกเหนือจากพื นที่ของกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช หรือจะต้องไม่เป็นพื นที่ที่ มี
ปัญหากับราษฎรโดยเด็ดขาด 
 2. เพ่ือร่วมมือกับกรมป่าไม้และกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช โดยที่กรมฯ น าพื นที่ของกรม
ฯ มาสนองพระราชด าริ ตามความเหมาะสม 
 ตัวอย่างพื นที่ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น พื นที่ป่าในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ พื นที่ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปกปักรักษา พื นที่ป่าของสถาบันการศึกษา พื นที่ป่าของสวน
สัตว์ พื นที่ป่าของเขื่อนต่าง ๆ ภายใต้การดูแลของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย พื นที่ป่าของภาคเอกชนที่
ร่วมสนองพระราชด าริ เป็นต้น 
 โดยการด าเนินงานในพื นที่ปกปักทรัพยากร ซ่ึงทั งนี มีการประชุมคณะกรร มการด าเนินงาน /
คณะอนุกรรมการ / คณะท างาน อพ.สธ. ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด ารินั นๆ โดย อพ.สธ. สามารถ
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เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ / บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ สนับสนุน
บุคลากร / นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื นที่ 
 
แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมปกปักทรัพยำกรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยำกร 
 1. การท าขอบเขตพื นที่ปกปักทรัพยากร 
 2. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื นที่ของ หน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชด าริ  
 3. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ นอกเหนือจา กพันธุกรรมพืช เช่น
สัตว์ จุลินทรีย์ 
 4. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรกายภาพ เช่นดิน หิน แร่ธาตุต่าง ๆ คุณภาพน  า 
คุณภาพอากาศ เป็นต้น 
 5. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับการใช้ทรัพยากรกายภาพ
และทรัพยากรชีวภาพในพื นที่ 
 6. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพื นที่สถานศึกษา เช่นนักศึกษาในมหาวิทยาลัย 
ในระดับหมู่บ้าน ต าบล สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ พื นที่ปกปักทรัพยากร เช่นมีกิจกรรมป้องกันไฟป่า 
กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพื นที่ปกปักทรัพยากร เป็นต้น 
 ข้อมูลที่ได้น ามารวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพื นที่ขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ  
หรือเอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริเพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
หมายเหตุ 
 1. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปักทรัพยากร สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลใน
กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
 2. กิจกรรมปกปักทรัพยากร ใช้พื นที่เป็นเป้าหมายในการด าเนินงานในกิจกรรมนี  
 3. พื นที่ท่ีน ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมนี  ไม่ได้หมายความว่าเป็นการน าพื นที่นั นเข้ามาน้อมเกล้า
ฯ ถวาย เพ่ือให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพื นที่ท่ีด าเนินการโดยหน่วยงานนั น 
ๆ ที่เป็นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักทรัพยากร และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั น ๆ มี
นโยบายในการด าเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พื นที่ปกปักทรัพยากร เพ่ือใช้ในกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางหน่วยงาน
สนองพระราชด าริฯ นั น ๆ สามารถด าเนินการแจ้งความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่เป็นพื นที่ล่อแหลม
ต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมีการขอพระราชวินิจฉัยก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง 
 ส าหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร / ประชาชน / นักศึกษา  / นักเรียนในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
ชุมชน หมู่บ้าน ในพื นที่ปกปักทรัพยากร ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
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กิจกรรมท่ี 2 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร 
เป้าหมาย 
 1. เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ในพื นที่ท่ีทราบแน่ชัดว่าก าลังจะเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม เช่นจากป่า
กลายเป็นสวน พื นที่ตามเกาะต่าง ๆ ที่จะกลายสภาพเป็นพื นที่ท่องเที่ยว พื นที่ที่ เร่งในการสร้างถนนและ
สิ่งก่อสร้างต่าง ๆ ภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ให้พิจารณาความ
พร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่เป็นแกนกลางด าเนินงานในแต่ละพื นที่เป็นส าคัญ 
 2. เพ่ือส ารวจและเก็บรวบรวมทรัพยากรในพื นที่ ได้แก่ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาภายใต้รัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
อาจจะก าลังเปลี่ยนแปลงหรือไม่ก็ได้ แต่เป็นคนละกับพื นที่ปกปักพันธุกรรมพืช / ทรัพยากรดังในกิจกรรมที่ 1 
 โดยที่ อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น จังหวัด องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น สถานศึกษาต่าง ๆ ในการร่วมส ารวจในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น กองบัญชาการต ารวจตระเวน
ชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพื นที่
เป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั งวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกัน ทั งในเรื่องวิธีการและขั นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงาน
ในพื นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็น
ผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานในพื นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื นที่ ซ่ึงทั งนี มีการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั น ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ  / บุคลากร 
และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพื นที่ 
 
แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร 
 1. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและ
ภูมิปัญญา ในบริเวณรัศมีอย่างน้อย 50 กิโลเมตร ของหน่วยงานนั น ๆ ทั งพื นที่ แต่อาจเริ่มต้นในพื นที่ท่ีจะมีการ
เปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาหรือล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลงก่อนเช่น พื นที่ก าลังจะสร้างอ่างเก็บน  า สร้าง
ศูนย์การค้า พื นที่สร้างถนน การขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พื นที่สร้างสายไฟฟ้าแรงสูง พื นที่ที่ก าลังถูก
บุกรุก และในพื นที่อ่ืน ๆ ที่จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม 
 2. การเก็บรวบรวมทรัพยากรชีวภาพเพ่ือเป็นตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดอง รวมถึงการเก็บตัวอย่าง
ทรัพยากรกายภาพ เพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  
 3. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ส าหรับพืชสามารถเก็บเพ่ือเป็นตัวอย่างเพ่ือการศึกษาหรือมีการเก็บใน
รูปเมล็ดในห้องเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ การเก็บต้นพืชมีชีวิตเพ่ือไปปลูกในที่ปลอดภัย การเก็บ ชิ นส่วนพืชที่มีชีวิต 
(เพ่ือน ามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ)และส าหรับทรัพยากรอ่ืน ๆ (สัตว์ จุลินทรีย์ เห็ด รา ฯลฯ) 
สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาและขยายพันธุ์ต่อไปได้ ในกิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร 
หมายเหตุ 
 ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรนี  สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูล
ในกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและน าทรัพยากรที่เก็บรวบรวมได้ไปด าเนินงานในกิจกรรมที่  
3 กิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร และน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
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กิจกรรมท่ี 3 กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร 
เป้าหมาย 
 1. เพ่ือน าทรัพยากรที่มีค่า ใกล้สูญพันธุ์ หรือต้องการเพ่ิมปริมาณเพ่ือน ามาใช้ประโยชน์  จากพื นที่ใน
กิจกรรมที่ 1 และกิจกรรมที่ 2 ท าการคัดเลือกมาเพ่ือด าเนินงานเป็นกิจกรรมต่อเนื่องโดยการน าพันธุกรรม
ทรัพยากรชีวภาพต่าง ๆ ไปเพาะพันธุ์ ปลูกเลี ยง และขยายพันธุ์เพ่ิมในพื นที่ท่ีปลอดภัยเรียกว่าพื นที่ปลูกรักษา
ทรัพยากร 
 2. ส่งเสริมให้เพ่ิมพื นที่แหล่งรวบรวมพันธุ์ทรัพยากรตามพื นที่ของหน่วยงานต่าง ๆ (ex situ) ทั งใน
แปลงเพาะขยายพันธุ์ ห้องปฏิบัติการฯ แหล่งเพาะพันธุ์สัตว์ เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริที่มีอยู่ 6 ศูนย์ทั่วประเทศพื นที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตรสวนสัตว์ฯ พื นที่
จังหวัด พื นที่สถาบันการศึกษาที่น าเข้าร่วมสนองพระราชด าริเป็นลักษณะของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ 
ป่าชุมชนที่ร่วมสนองพระร าชด า ริและยังมีกา รเก็บรักษา ในรูปเมล็ด เนื อเยื่อ และสาร พันธุกรรมใน
ห้องปฏิบัติการฯ ในหน่วยงานต่าง ๆ รวมถึงการเก็บรักษาพันธุกรรมต่าง ๆ ในธนาคารพืชพรรณ อพ .สธ. สวน
จิตรลดาเก็บในรูปสารพันธุกรรมหรือดีเอ็นเอและศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 
 โดยที่ อพ.สธ. ด าเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
เช่น จังหวัดต่าง ๆ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองทัพอากาศ กรม
วิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพื นที่ เป้าหมายในการด า เนินงานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากร ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปี
เฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน พร้อมทั งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ทั งในเรื่องวิธีการ
และขั นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพื นที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็น
ล าดับแรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงานใน
พื นที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพื นที่ ซ่ึงทั งนี มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงาน
นั น ๆ 
 
แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
 1. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่าพันธุกรรมพืช  
มีแนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพื นที่และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช 
งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนที่ต้นพันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรม 
 2. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 
 3. การเก็บรักษาทั งในรูปของเมล็ด ในระยะสั น ระยะกลาง และระยะยาวในรูปของธนาคารพันธุกรรม  
ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์ และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์ 
 4. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่าเชื อ ศึกษา
สูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อในระยะสั น ระยะกลาง ระยะยาว และใน
ไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อ 
 5. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็น
เอ การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น 
 6. การด าเนินงานในรูปของสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การ ปลูกพืชใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 
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ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอ่ืน ๆ  
 ให้ด าเนินการให้มีสถานที่เพาะเลี ยงหรือห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษา เพาะพันธุ์  / ขยายพันธุ์ตาม
มาตรฐานความปลอดภัย โดยมีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืช
ข้างต้น 
หมายเหตุ 
 ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาทรัพยากร สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรม
ที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและน าไปสู่การด าเนินงานในกิจกรรมอ่ืน ๆ ต่อไป 
  
 

2. กรอบกำรใช้ประโยชน์ 
 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ ใน 
อพ.สธ. ทั งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปในทิศทางเดียวกันและเอื ออ านวย
ประโยชน์ต่อกัน รวมทั งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็นเอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดย
บรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ  โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรกิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยากรและกิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวางแผนพัฒนา
ทรัพยากร 
 
กิจกรรมท่ี 4  กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
เป้าหมาย 
 1. เพ่ือศึกษาและประเมินศักยภาพพันธุกรรมพืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ส ารวจเก็บรวบรวมและปลูก
รักษาไว้จากกิจกรรมที่ 1-3 
 2. เพ่ือการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและด าเนินการวิจัยศักยภาพของ
ทรัพยากรต่าง ๆ น าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริ และมีแนวทาง
น าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน 
 โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ส่งเสริม และท า หน้าที่ เป็นแกนกลางในการ
ด าเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ  
กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัย
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ  
โดยก าหนดพื นที่เป้าหมายและทรัพยากรต่าง ๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ให้สอดคล้องกับ
แนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของ
ตนให้ชัดเจน พร้อมทั งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. 
ของหน่วยงานนั น ๆ 
 
แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
 1. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น แร่ธาตุในดิน คุณสมบัติของน  า ฯลฯ จากแหล่งก าเนิดพันธุกรรม
ดั งเดิมของพืชนั น ๆ 
 2. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุศาสตร์ ฯลฯ ของทรัพยากรชีวภาพ
ที่คัดเลือกมาศึกษา 



23 

 3. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญ เช่น รงควัตถุ กลิ่น สารส าคัญต่าง ๆ  
ในพันธุกรรมพืชและทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ ที่เป็นเป้าหมาย 
 4. การศึกษาการปลูก การเขตกรรมและขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติในพันธุกรรมพืชที่ไม่
เคยศึกษามาก่อน และการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี ยงเนื อเยื่อในพันธุกรรมพืชที่ไม่เคยศึกษามาก่อน รวมถึง
การศึกษาการเลี ยงและการขยายพันธุ์ทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ เพ่ือให้ได้ผลผลิตตามที่ต้องการ 
 5. การศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุลเพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ และจุลินทรีย์ 
เพ่ือเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอของทรัพยากรชนิดนั น ๆ ไว้เพ่ือน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
 6. การจัดการพื นที่ท่ีก าหนดเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซ่ึงเป็นศูนย์ฯ ตั วอย่าง 
เพ่ือการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกทั งศูนย์ฯ เหล่านี 
สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. สนับสนุนในกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 
 ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จัดตั งศูนย์เรียนรู้  อนุรักษ์ พัฒนา  และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่
เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ อพ.สธ. เริ่มด าเนินการใน 6 
ศูนย์ ของ อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ได้แก่ 
 1) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่ เศรษฐกิจพอเพียง อพ .สธ.  
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา 
 2) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่ เศรษฐกิจพอเพียง อพ .สธ.  
อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
 3) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่ งยืน สู่ เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ.  
อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
 4) ศูนย์เรียนรู้อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน สู่ เศรษฐกิจพอเพียง อพ .สธ.  
อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี (พื นที่สนองพระราชด าริของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 
 5) ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรภาคตะวันตก (พื นที่สนองพระราชด าริของหน่วยบัญชาการทหาร
พัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 
 6) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ .ประจวบคีรีขันธ์ (พื นที่
สนองพระร าชด า ริของมูลนิ ธิ ฟ้ืน ฟูทรัพยากร ทะเลสยา ม และพื นที่สนองพ ระรา ชด าริ ของจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์) 
 
กิจกรรมท่ี 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร 
เป้าหมาย 
 1. เพ่ือให้เกิดฐานข้อมูลทรัพยากรของประเทศโดยศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. สวนจิตรลดาร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวมการศึกษาประเมินการ อนุรักษ์  
และการใช้ประโยชน์ทรัพยากรทั งสามฐาน ตัวอย่างเช่นฐานข้อมูลพรรณไม้แห้งฐานข้อมูลงานวิจัย ฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ฐานข้อมูลสัตว์ทะเล และฐานข้อมูลจุลินทรีย์ ข้อมูลต่าง ๆ จากการท างานในกิจกรรมต่าง ๆ 
ของ อพ.สธ. โดยท าการบันทึกลงในระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็น ฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่ว
ประเทศโดยเชื่อมโยงกับฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ.  
 2. เพ่ือให้ฐานข้อมูลทรัพยากรนั น เป็นข้อมูลเพ่ือน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช และทรัพยากรต่า ง 
ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา แต่งตั งคณะท างาน ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ ก าหนด
รูปแบบในการท าฐานข้อมูล โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั ง
วางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั น ๆ 
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แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร 
1. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและพัฒนาโปรแกรม
ส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ด้าน
การส ารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร และการใช้ประโยชน์ 
 2. น าข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริองค์กรอ่ืน เช่น 
กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบฐานข้อมูลของศูนย์
ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 
 3. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูลการปลูก
รักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้จากโรงเรียนสมาชิก
สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลทรัพยากรเพ่ือการประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผน
พัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ 
 4. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลทรัพยากร อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มีความสมบูรณ์
และเป็นปัจจุบัน ซ่ึงหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจ
เก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและ
วางแผนด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่างกว้างขวางอาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่ มีระบบป้องกันการเข้าถึง
ฐานข้อมูล 
 5. หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ที่จะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลใด ๆ ที่
เก่ียวข้องในงาน อพ.สธ. จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพ่ือขอพระราชทานข้อมูลนั น ๆ และ
ขึ นอยู่กับพระราชวินิจฉัยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุ
ญาติ ให้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน) 
 

กิจกรรมท่ี 6 กิจกรรมวำงแผนทรัพยำกร 
เป้าหมาย 
 เป็นกิจกรรมที่น าฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ 5 มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ พันธุ์
จุลินทรีย์ ฯลฯ 
 โดยที่ อพ.สธ. มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและสถาบันการศึกษาต่าง ๆ
เช่นในเรื่องของพืช มีการวิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพ่ือ เป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผนพัฒนา
พันธุ์ระยะยาวและน าแผนพัฒนาพันธุ์ขึ นทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
เพ่ือมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก ให้หน่วยงานที่มีความพร้อม
น าไปปฏิบัติพันธุ์พืช / สัตว ์/ ชีวภาพอ่ืน ๆ ที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืชพื นเมืองต่างๆ  
ที่สามารถวางแผนน าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ นเหมาะสมต่อการปลูกในพื นที่ ต่างๆ ในประเทศไทย โดยที่ 
อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนิ นงานให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วน
ของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั น ๆ 
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แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมวำงแผนพัฒนำทรัพยำกร 
ทรัพยากรพันธุกรรมพืช 
 1. จัดประชุมคณะท างานทรัพยากรต่างๆ คัดเลือกพันธุ์พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการ
วางแผนพัฒนาพันธุ์เพ่ือการใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 
 2. ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาทรัพยากรที่ คัดเลือกแล้ว เพ่ือให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่มีศักยภาพในการ
พัฒนาปรับปรุงพันธุกรรมทรัพยากรชนิดนั นๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 
 3. ประสานงานเพ่ือให้หน่วยงานที่มีความพร้อม ในการพัฒนาพันธุ์ทรัพยากรต่าง ๆ เช่นพัฒนา
พันธุกรรมพืช ด าเนินการพัฒนาพันธุ์พืช และน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพ่ือเป็นการค้าต่อไป 
 4. ด าเนินการขึ นทะเบียนรับรองพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั งเดิม เพ่ือประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย 
ทรัพยากรพันธุกรรมสัตว์และทรัพยากรพันธุกรรมอ่ืน ๆ 
มีแนวทางการด าเนินงานคล้ายคลึงกับการด าเนินงานในทรัพยากรพันธุกรรมพืชข้างต้น 
 

3. กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก 
 เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคลทั่วไป ได้มี
ความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จนตระหนักถึงความส าคัญ
และประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงาน
ได้แก่ กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและกิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์ทรัพยากร 
 
กิจกรรมท่ี 7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
เป้าหมาย 
 1. เพ่ือให้เยาวชนประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากรทั งสามฐาน  
ให้รู้จักหวงแหนรู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืนซ่ึงมีความส าคัญต่อการจัดการการอนุรักษ์และใช้
ทรัพยากรของประเทศอย่างยั่งยืน 
 2. เพ่ือให้หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ วางแผนและขยายผลเพ่ือน าแนวทางการสร้างจิตส านึกใน
การรักทรัพยากรของ อพ.สธ. ไปด าเนินงานตามยุทธศาสตร์ของหน่วยงานนั นๆ 
 โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา  
เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริให้ด าเนินการใน
กิจกรรมนี  โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บท
ของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั งวางแผนปฏิบัติงาน
ร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั นๆ 
 
แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
 1 งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
 เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ วัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับกับกระแสการเปลี่ยนแปลง
ของโลก 
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 1.1 อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้างจิตส านึกให้
เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของทรัพยากร ให้รู้จักหวงแหนและรู้จักการน าไปใช้
ประโยชน์อย่างยั่งยืนโดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนสถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็น
สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่ อพ.สธ. โดยสามารถติดต่อขอใบสมัครและตัวอย่างการ
สมัครได้ที่ 
 ส านักงาน อพ.สธ. สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. 10300  
 โทร. : 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22  
 โทรสาร :  0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2221  
 E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org 

ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์ อพ.สธ. (www.rspg.or.th) 
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_2.htm  

 1.2 อพ.สธ. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน คือ  การที่
สถานศึกษาสมัครเข้ามาเป็นสมาชิกในงานสวนพฤกษศาสตร์ และคุณครู  / อาจารย์ น าพรรณไม้ที่ มีอยู่ใน
โ ร ง เ รี ยน ไป เป็ น สื่ อ ในกา ร เรี ยนกา รสอ น ใน วิ ช า ต่ า ง  ๆ ที่ อ ยู่ ใ น หลั กสู ตร  และส ถา น ศึกษ า  
ถ้าสถานศึกษามีพื นที่สามารถใช้พื นที่ในสถานศึกษาเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวมภูมิปัญญา
ท้องถิ่น เป็นที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและน างานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
ใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ถ้าในกรณีที่สถานศึกษาไม่มี
พื นที่ในการส ารวจหรือเก็บรวบรวมพรรณพืช ให้ใช้พื นที่ท่ีอยู่รอบๆ โรงเรียนและประสานกับองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นที่สถานศึกษาตั งอยู่เพ่ือใช้พื นที่นอกสถานศึกษา 
 1.3 สมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและชุมชน ในการส ารวจ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น น าไปสู่การจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 
 1.4 สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนที่ท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนดและน าไปสู่การประเมิน
เพ่ือรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 
 1.5 การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานให้เป็นไปตาม
คุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนดขึ น และรับค าแนะน าจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและที่ปรึกษา 
อพ.สธ. ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 1.6 อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เก่ียวข้องด าเนินการจัดนิทรรศการแสดงผลการ
ด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียนสมาชิกในระดับจังหวัด 
ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการ และผลลัพธ์การด าเนินงานเป็น
หลักอย่างน้อยปีละหนึ่งครั ง 
 1.7 ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั นพื นฐาน ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
กระทรวงศึกษาธิการ และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการด าเนินงานร่วมกับ อพ .สธ. ร่วมกัน
พิจารณาและวางแผน เพ่ือน าแนวทางด าเนิน งาน อพ.สธ.บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่างๆ 
โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 
 2. งานพิพิธภัณฑ์ 
 เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน กลุ่มเป้าหมายต่าง  ๆ 
ให้กว้างขวางยิ่งขึ น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซ่ึงเป็นสื่อเข้าถึงประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น 
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 2.1 งานพิพิธภัณฑ์ธ รรมชาติที่ มีชี วิตด าเนิ นกา รโดย ศูนย์ ศึกษากา รพัฒนาอันเนื่ องมาจา ก
พระราชด าริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพ่ืออนุรักษ์พันธุกรรมพืชในลักษณะโดยมี
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในพื นที่ศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และพื นที่
อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 
 2.2 งานพิพิธภัณฑ์พืชด าเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่นกรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง  ๆ หน่วยงานเหล่านี มีผู้ เชี่ยวชาญ นัก
พฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่ 
 2.3 งานพิพิธภัณฑ์ธ รรมชาติวิทยา ด าเนินการโดยหน่วยงานที่ร่ วมสนองพระร าช ด าริ เช่ น 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมาและมหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น เป็นต้น 
 2.4 งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกา ะ 
และทะเลไทย เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร  อ าเภอสั ตหีบ จังหวั ดชลบุรี สนองพระร าชด า ริ อพ .สธ .  
โดยกองทัพเรือ 
 2.5 งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ 
 2.6 นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เก่ียวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ 
 2.7 ศูนย์การเรียนรู้ 
 

 3 งานอบรม 
 อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เก่ียวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์
ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ที่กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 
 1) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา  
 2) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี  
 3) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
 4) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
 5) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ล าตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ ว จ.นครราชสีมา  
 6) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-ทร.  
 7) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี โดย อพ.สธ.-อสส. 
 8) ศูนย์วิจัย อนุรักษ์ พัฒนา ใช้ประโยชน์ทรัพยากรทะเล อพ.สธ. เกาะทะลุ จ.ประจวบคีรีขันธ์ (พื นที่
สนองพระร าชด า ริของมูลนิ ธิ ฟ้ืน ฟูทรัพยา กร ทะเลสยา ม และพื นที่สนองพระรา ชด าริ ของจังหวั ด
ประจวบคีรีขันธ์) 
 9) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคเหนือ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จ.เชียงใหม่ โดย อพ.สธ. – มจ. 
 10) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี  
จ.สุราษฎร์ธานี โดย อพ.สธ.-มอ. 
 11) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคใต้ฝั่งอันดามัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  
จ.ตรัง โดย อพ.สธ.- มทร.ศรีวิชัย 
 12) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคกลางตอนบน ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้ เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์
มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี โดย อพ.สธ.-จฬ. 
 13) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตศาลายา จ.นครปฐม โดย อพ.สธ.-ม.มหิดล 
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 14) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ จ.อ านาจเจริญ โดย อพ.สธ.- 
ม.มหิดล 
 15) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ .นครราชสีมา โดย อพ.สธ.-
มทร.อีสาน 
 16) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น โดย อพ.สธ.-มข. 
 17) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.- มอบ. 
 18) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี  
จ.อุบลราชธานี โดย อพ.สธ.-มรภ.อบ. 
 19) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. ภ าคเหนือตอนล่าง มหาวิทยาลั ยราชภัฏอุตรดิตถ์ จ .อุตรดิตถ์  
โดย อพ.สธ.-มรภ.อต. 
 
หมายเหตุ 
 ถ้าหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินงานจัดฝึกอบรม จัดค่ายต่าง ๆ ภายใต้แนวทางการด าเนินงานและ
สนับสนุนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในลักษณะเดียวกัน ให้อยู่ในกิจกรรมที่ 
8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
กิจกรรมท่ี 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
เป้าหมาย 
 1. เพ่ือเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ ทั งภาครัฐและเอกชน เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ .สธ. ใน
รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานที่เก่ียวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของ 
อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. 
 2. เพ่ือเปิดโอกาสให้เยาวชนและประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้ เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติ
ในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัดและสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้แนวทาง
การศึกษา โดยจัดตั งเป็นชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. 
 3. เพ่ือรวบรวมนักวิจัย นักวิชาการคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญจากทั งภาครัฐและเอกชน เป็นอาสาสมัคร 
และเข้ามาท างานตามแนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมของ อพ.สธ. ทั งส่วนตัวและผ่านทางหน่วยงานที่
ตนเองสังกัดอยู่ โดยจัดตั งเป็นชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซ่ึงจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอดความรู้และ
สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทยต่อไป 
 4. เพ่ือสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง ให้ด าเนิ นงานสมัครสมาชิก
เข้ามาในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 โดยอพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วน
ของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั งวางแผนปฏิบัติ งานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั น ๆ 
 

แนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
 1. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริที่ มีความพร้อมในการด าเนินการ
จัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ 2 ปี ตามที่ได้พระราชทานพระราช
วินิจฉัย โดยมีการร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริทุกหน่วยงาน นอกจากนั นยังมี
การจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค 
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ร่วมกับสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีก าหนดการประชุมฯ
ส าหรับในระยะ 5 ปีที่หกดังนี   
พ.ศ. 2560 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น  
  28 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม 2560  
 ณ ศูนย์เครือข่ายการเรียนรู้เพ่ือภูมิภาค จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จ.สระบุรี 
พ.ศ. 2561 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและ 
 งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั งที่ 5 
พ.ศ. 2562 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
พ.ศ. 2563 การประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและงานฐาน 
 ทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั งที่ 6 
พ.ศ. 2564 การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 2. อพ.สธ. สนับสนุนให้มีการน าเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ .สธ. รวมถึงงานของ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ และต่างประเทศ และให้มีการ
ขออนุญาตในการน าเสนอผลงานทุกครั ง  
 3. หน่วยงานภาครัฐ เอกชน และผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย 
โดยผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพ่ือใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.) 
 4. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. โดยที่ 
อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ ตามเง่ือนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรมทั งสอง มีการด าเนินงาน
สนับสนุนงานในกิจกรรมที่ 1-7ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษาท างานวิจัยในพื นที่ปกปักทรัพยากร 
อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมส ารวจทรัพยากรต่าง ๆ ในพื นที่ท่ี อพ.สธ. ก าหนด 
 5. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนในกิจกรรมที่ 
1-7 ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ ของหน่วยงานนั น ๆ เอง หรือ ขอใช้
สถานที่ของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็นวิทยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ
เอง แต่ผ่านการวางแผนและเห็นชอบจาก อพ.สธ. และอบรมให้กับเครือข่าย อพ.สธ. เช่น สมาชิกงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน และสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 6. การท าหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
 7. การเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์ประชาสัมพันธ์  
ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. สามารถใช้สัญลักษณ์ของ 
อพ.สธ. ได้เม่ือได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 8. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช ด าริ ในส่วนที่
เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 
 9. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ. 
 10.การด าเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 
 11.องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สมัครเข้ามางานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลต าบล เทศบาลเมือง สามารถสนองพระราชด าริ โดยการสมัครเข้า
มาเป็นสมาชิกและด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยตรงกับ อพ.สธ. สามารถด าเนินงานครอบคลุมทั งสาม
ฐานทรัพยากร (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ) โดยที่มี
คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล ที่สนองพระราชด าริ มี 3 ด้าน ได้แก่ 
 1. ด้านบริหารและด้านจัดการ  
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 2. ด้านการด าเนินงาน ซ่ึงแบ่งเป็นอีก 6 งาน ได้แก่ 
 1) งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
 2) งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
 3) งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น 
 4) งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
 5) งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
 6) งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 3. ด้านผลการด าเนินงาน 
 โดยที่ทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สามารถท าหนังสือเข้ามาสนองพระราชด าริโดยตรง การแต่งตั ง
คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบลที่ร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าแผนแม่บท
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลที่สนองพระราชด าริ และน าไปสู่การประเมินเพ่ือรับการประเมินรับป้าย
พระราชทานในการสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
ประโยชน์จากการเป็นสมาชิกงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 1. สนับสนุนงานปกติที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีหน้าที่ความรับผิดชอบที่ต้องทราบในเรื่องข้อมูล
ทางกายภาพ ข้อมูลชีวภาพ เศรษฐกิจสังคม ศักยภาพชุมชน และภูมิปัญญาท้องถิ่น เพ่ือน าภูมิปั ญญานั นไป
พัฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ที่ท าให้เป็นมาตรฐานสากล 
 2. สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ท างานใกล้ชิดกับสถานศึกษาที่อยู่ในพื นที่ประสานกับชุมชน
และโรงเรียน เพ่ือมาเป็นก าลังในการร่วมส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นระดับ  ต าบล / เทศบาล เกิด
การสร้างจิตส านึกในการรักท้องถิ่นให้กับนักเรียนและประชาชนในท้องถิ่นนั น ๆ เพราะสถานศึกษามีหลักสูตร
แกนกลางการศึกษาขั นพื นฐาน ปี พ.ศ.2551 ซ่ึงบ่งชี ว่าในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบในเรื่อง
ทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น นั่นคือจะต้องมีภูมิปัญญามาก ากับการใช้ประโยชน์ เช่น 
พืชผักพื นเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถบูรณาการไปยังกลุ่มสาระสังคมสิ่ งแวดล้อม เม่ือมีการท างานร่วม
ระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะได้ข้อมูลทรัพยากรที่เป็นปัจจุบันในการวางแผนพัฒนา อปท. 
 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้ขึ นทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นตามรูปแบบการท าทะเบียนทรัพยากร  
ต่าง ๆ ของ อพ.สธ. ให้กับท้องถิ่นของตนเอง เพ่ือน าไปสู่การยืนยันสิทธ์ิในการเป็นเจ้าของทรัพยากร น าไปสู่
การเป็นหลักฐานในการขึ นทะเบียนสิ่งบ่งชี ทางภูมิศาสตร์ (Geographical Indication) และการขึ นทะเบียน 
อ่ืน ๆ ต่อไป และเป็นการยืนยันสิทธ์ิความเป็นเจ้าของทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือเตรียมพร้อมส าหรับการเข้าถึงและ
แบ่งปันผลประโยชน์จากการใช้ทรัพยากรนั น ๆ ที่มีอยู่ในท้องถิ่น ตามพิธีสารนาโงย่า (Nagoya protocol) 
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1.4 เป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมำจำกพระรำชด ำริฯ 
เป้ำหมำย 

 เพ่ือพัฒนาบุคลากร 
 อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
 ให้เกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 

วัตถุประสงค์ 
 1. ให้เข้าใจและเห็นความส าคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยากร 
 2. ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ จนเกิดประโยชน์ถึงมหาชนชาวไทย 
 3. ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยากร สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
  
 แผนแม่บทของ อพ.สธ. ด ำเนินงำนใน 3 ฐำนทรัพยำกร ได้แก่ 

 1. ทรัพยากรกายภาพ 
 2. ทรัพยากรชีวภาพ 
 3. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

 
1.5 กำรก้ำวเข้ำสู่แผนแม่บทระยะ 5 ปีท่ีหก (ตุลำคม 2559 - กันยำยน 2564) 
  
  แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ในระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 
2559 – กันยายน 2564) ได้ศึกษาวิเคราะห์ ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนที่ 11 (2555 – 
2559) ร่างนโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยของชาติ (2555-2559) ร่างแผนวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมแห่งชาติ (2555-2564) ของส านักงานคณะกรรมการนโยบายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม
แห่งชาติ (สวทน.) แผนยุทธศาสตร์ของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ และขอให้หน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ จัดท าแผนแม่บทของหน่วยงาน สอดคล้องกับแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยศึกษาจากวิสัยทัศน์ 
พันธกิจ ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน และโครงการที่มีอยู่   ปรับเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  โดยในส่วนของ
มหาวิทยาลัยในกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (ก.8) ให้มีงานสนับสนุนวิชาการในการจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

 ในระยะ 5 ปีที่หก (ตุลาคม 2559 – กันยายน 2564) ที่จะเน้นในเรื่องมาตรฐานและคุณภาพ การ
ด าเนินงานสนองพระราชด าริ แล้ว อพ.สธ. ยังวิเคราะห์จุดอ่อนจุดแข็ง การด าเนินงานที่ผ่านมาตลอด 20 ปีเศษ 
และการหวนดูทรัพย์สิ่งสินตน 
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บทท่ี 2 
แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
2.1 ความหมาย 
 ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในท้องถิ่น โดยมีทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง งานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนางานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การน าพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์มาก าหนดขอบเขต เพ่ือส ารวจ
ทรัพยากร  บอกต าแหน่งทรัพยากร ศึกษา เก็บตัวอย่าง และท าทะเบียนตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรใน
พ้ืนที่ 
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพ ชีวภาพ 
รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของแต่ละท้องถิ่น ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห์จัดท าเป็นระบบฐานข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถ่ิน  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน ชุมชน  เพ่ือให้
ทราบข้อมูลทางด้านศาสนา ประชากร สถานศึกษา และการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นเพ่ือทราบข้อมูลการประกอบอาชีพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา  ก าหนดแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะดิน แหล่งน้ า อุณหภูมิ ปริมาณแสง ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น 
 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน หมายถึง การเก็บข้อมูลประวั ติหมู่บ้าน เป็นการเก็บ
ข้อมูลที่มาการต้ังถิ่นฐาน ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันและการอพยพย้ายถิ่นฐาน การเมือง การปกครอง แสดงให้เห็น
วิถีการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นการเก็บข้อมูล กิจวัตรประจ าวัน รอบวัน รอบสัปดาห์ รอบเดือน รอบปี   
 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บข้อมูลพืช ที่ มีความส าคัญ และมี
ลักษณะพิเศษ สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บข้อมูลสัตว์ ที่ มีความส าคัญ และ
มีลักษณะพิเศษ สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
ชนิด และการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ นอกจากพืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ ใน
ท้องถิ่น 

การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น สาขา
เกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการองค์กร สาขา
ภาษาและวรรณกรรม สาขาศาสนาและประเพณี ที่เกิดจากองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการสังเกต คิดวิเคราะห์ 
จนเกิดปัญญาและสามารถถ่ายทอดข้อมูลไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและ โบราณคดีในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น อุทยานฯ น้ าตก บ่อเกลือสินเธาว์ บ่อน้ าพุร้อน ถ้ า ฯลฯ และแหล่งทรัพยากรมนุษย์
สร้างขึ้น เช่น  สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า โบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ 

งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น เช่น พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา เพ่ือน ามาปลูกรักษา ติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง  
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งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์  การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การรวบรวม บันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและ  มีระบบ
การจัดเก็บและสืบค้นได้ 

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ให้มีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ จากบุ คคลหรือหน่วยงาน  ในการ
อ านวยความสะดวก ส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การศึกษาพืช หมายถึง การศึกษา การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเจริญเติบโต รูปลักษณ์ 
พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ ๆ มีการจัดต้ังเป็น
กลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย โดยจัดแสดงและเผยแพร่ 

การศึกษาสัตว์ หมายถึง การศึกษา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต รูปลักษณ์ รวมทั้ง
พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ศึกษาคิดค้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ ๆ มีการ
จัดต้ังเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย โดยจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่  

การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ หมายถึง การศึกษา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต รูปลักษณ์ 
รวมทั้งคุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ มีการจัดต้ัง
เป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย โดยจัดแสดงและเผยแพร่ 

การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา หมายถึง การศึกษาต้ังแต่ ประวัติความเป็นมา ประเภทและการ
พัฒนา ของรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญารวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม มีการ
จัดการ เพ่ือน าไปสู่การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ โดยหากระบวนการสรรค์สร้างและพัฒนา เพ่ือให้เกิดสิ่ง
ใหม่ๆ มีการจัดต้ังเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย โดยจัดแสดงและเผยแพร่ 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากร

ท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ในการด าเนินงานต่าง ๆ)  

3. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรซ่ึงมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น 

4. เพ่ือจัดต้ัง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น” 
 

2.3 ปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์ 
 

ให้ 
การสัมผัส ในสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัส  
การรู้จริง ในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้จริง 

เป็น 
ปัจจัย  สู่  จินตนาการ 

เป็น 
เหตุแห่งความอาทร การุณย์  

สรรพชีวิต สรรพสิ่ง 
ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร  

 
2.4  บรรยากาศของงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

บนความเบิกบาน  บนความหลายหลาก  
สรรพสิ่ง สรรพการกระท า ล้วนสมดุล  

พืชพรรณ  สรรพสัตว์  สรรพสิ่ง 
ได้รับความ  การุณย์ 
บนฐานของสรรพชีวิต 

นักวิทยาศาสตร์  นักประดิษฐ์ ศิลปกร กวี  
นักตรรกศาสตร์ ปราชญ์น้อย  

ปรากฏทั่ว 
       ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร  
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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
3.1 การวางแผนด้านการบริหารและการจัดการ 

3.1.1. ฝ่ายบุคลากร 
1) การมีส่วนร่วมในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

1.1  ประชุมสภาก่อนเป็นสมาชิกต้องอยู่ในวาระเพ่ือพิจารณาแล้วมีมติในที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์และพร้อมด าเนินการในการสนองพระราชด าริฯ ครบทุกคน 

(1) ประชุมสภา 
(2) ประชุมประชาคม/ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของ (หมู่บ้าน/ชุมชน/ต าบล/เทศบาล) 
(3) ประชุมคณะท างาน (3 ด้าน 6 งาน และ 4 ทรัพยากร) 

1.2  การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร./อปท.) ดังนี้ 
           (1)  ประชุมกลุ่ม/เยี่ยมกลุ่ม  
           (2)  ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
           (3)  ฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

2) คณะท างาน  
การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น แต่งต้ังคณะกรรมการ  3 คณะหลัก ดังนี้คณะกรรมการ

ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล และ
คณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 

2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยระบุหน้าที่ความ

รับผิดชอบให้ชัดเจน แต่งต้ังให้ครบทั้ง 3 ด้าน ดังนี้ 
 (1) คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ แต่งต้ังนายกองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นเป็นประธาน รองนายกฯ เป็นรองประธาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน ธุรการ เป็น
คณะกรรมการ และแต่งต้ัง ปลัดฯ เป็นเลขานุการ 
          (2) คณะกรรมการด้านที่ 2 การด าเนินงาน ปลัดฯ เป็นประธาน ผู้อ านวยการกองฯ เป็นรอง
ประธานและผู้ที่ท าหน้าที่เป็นหัวหน้างานทั้ง 6 งานเป็นคณะกรรมการ และเลขานุการ          
           (3) คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน เน้นฝ่ายวัดประเมินผลเป็นประธาน ฝ่ายธุรการ 
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็นคณะกรรมการ และเลขานุการ 

2.2  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 
การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล เพ่ือด าเนินการ

ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น การจัดท าศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   การสนับสนุ นในการ
อนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีการพิจารณาตามความเหมาะสม ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้
ชัดเจน  แต่งต้ังให้ครบทุกล าดับการด าเนินงาน ทั้ง 6 งาน ดังนี้ 
             (1)  คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
             (2)  คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
             (3)  คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
             (4)  คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
            (5)  คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
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             (6)  คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
2.3  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 

การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการทรัพยากรท้องถิ่น  เพ่ือการศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ 
ชีวภาพอ่ืนๆ และภูมิปัญญา โดยมีการพิจารณาตามความเหมาะสม ระบุหน้าที่ความรับผิดชอบให้ชัดเจน  
แต่งต้ังให้ครบทั้ง 4 คณะ ดังนี้ 
              (1)  คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
              (2)  คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
              (3)  คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
              (4)  คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 
 

3.1.2 ฝ่ายระบบ 
1) นโยบายวิสัยทัศน์   

ให้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
อพ.สธ.  

2) แผนงานด้านการบริหาร 
2.1  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

 การจัดท าแผนการด าเนินงานด้านการบริหาร เพ่ือให้สามารถด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้
ตาม วัตถุประสงค์ และตรงตามเป้าหมาย จะต้องเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงาน
ประจ าปี แผนพัฒนาต าบลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและแสดงผังโครงสร้างการบริหาร ซ่ึงมีงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในส่วนส านักปลัด   
 การจัดท าแผนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน 
ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  และระยะเวลาการด าเนินงาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ 

ส่วนท่ี 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน/โครงการ ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้าหมาย 
พ้ืนที่ด าเนินการ 

ส่วนท่ี 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
และระยะเวลา  

- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                   -  ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
                   -  ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล  
                   -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
                  -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
                   -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
                   -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 
          ส่วนท่ี 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
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2.2  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 

การจัดท าปฏิทินปฏิบัติงาน ต้องสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน โดยก าหนดระยะเวลาเริ่มต้น
และสิ้นสุดในแต่ละปีงบประมาณ ครบทั้ง 3 ด้าน และ 4 ทรัพยากร ดังนี้ 
  -  ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
 -  ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
 -  ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล  
 -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

3) การด าเนินงาน  
3.1  การใช้งบประมาณ  

จัดท าตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและหลักฐาน การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตลอดจนการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  

4) สรุปและประเมินผล 
การสรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน ให้จัดท าการประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

โดยแสดงเป็นตารางการสรุปและประเมินผล ให้ครบทั้ง 3 ด้าน  4 ทรัพยากร ดังนี้ 
 - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
 - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
 - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล  
 - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

5) วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานให้จัดท าตารางวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรค

การด าเนินงาน ให้ครบทั้ง 3 ด้าน 4 ทรัพยากร ดังนี้ 
 -  ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
 -  ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
 -  ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล  
 -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 -  ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 
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6)  ปรับปรุงพัฒนางาน  
การปรับปรุงพัฒนางาน ให้จัดท าตารางแนวทางการปรับปรุงพัฒนางาน ครบทั้ง 3 ด้าน 4 ทรัพยากร 

 -  ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
 - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
 - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน การติดตามประเมินผล  
 - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

7)  รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
        การจัดท าและส่งรายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจ าปี ให้ อพ.สธ. ปีละ 1 ครั้ง 
โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้ 

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

2) แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละล าดับการด าเนินงาน 
3) วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
4) ด าเนินงานตามแผน   
5) สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน   
6) การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน 
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3.2 การจัดการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
3.2.1 งานท่ี 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
  
หลักการ 
 รู้พ้ืนที่   รู้จัก   รู้รักษ์ 
 
สาระส าคัญ  
 การปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการน าพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์มาก าหนดขอบเขต เพ่ือส ารวจ
ทรัพยากร โดยการบอกต าแหน่งทรัพยากร ศึกษา เก็บตัวอย่าง บันทึกภาพ จัดท าทะเบียน ตลอดจนการ
ดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
 
ล าดับการด าเนินงาน 

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที ่และการส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
2. ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 3. ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
 4. ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
 5. ท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
 6. ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และส ารวจทรัพยากร 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้ขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
2. เพ่ือรู้ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

กระบวนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

1.1 วิธีการด าเนินงานก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี  

การเลือกพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ทีเ่ป็นพ้ืนที่สาธารณะ ที่ มีการใช้ประโยชน์ร่วมกัน
ของกลุ่มคนในชุมชน และควรอยู่ในพ้ืนที่รับผิดชอบดูแลของหน่วยงานที่จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ที่ส าคัญในการเลือกพ้ืนที่เพ่ือด าเนินกิจกรรม
ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นต้องผ่านกระบวนการประชุมหรือลงมติ เห็นชอบที่จะจัดพ้ืนที่ให้สามารถ
ด าเนินการเป็นพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรของคนในชุมชนร่วมกับคณะกรรมการด าเนินงาน อพ .สธ. ของ
หน่วยงานนั้นๆ  

1.2 การจัดท าแนวเขตพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
เม่ือหน่วยงานที่จะเข้าร่วมสนองงาน อพ.สธ. ได้มีการประชุมและสามารถก าหนดเป้าหมาย

พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นได้เรียบร้อยแล้ว ด า เนินการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และวางแผนการ
ด าเนินงานให้ชัดเจน ซ่ึงในการด าเนินงานการจัดท าแนวเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรมีวิธีการดังต่อไปนี้ 
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1) การตรวจสอบถึงต าแหน่งท่ีแท้จริง อาณาเขตบริเวณพ้ืนท่ีข้างเคียงพ้ืนท่ีปกปัก

ทรัพยากรท้องถ่ิน มีการส ารวจการใช้ประโยชน์ก่อนทุกครั้ง และจัดท าแนวเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือมีอ านาจในเอกสารสิทธิ์การถือ
ครองที่ดินเพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหาการลุกล้ าที่ดิน 

2) การเลือกท่ีต้ังในการปักหมุดหลักฐาน ต าแหน่งที่สร้างหมุดหลักฐานจะต้องพิจารณา
เลือกต าแหน่งที่เหมาะสม ม่ันคง พ้ืนที่ดินต้องมีความหนาแน่น ซ่ึงยากต่อการถูกท าลาย เป็นต าแหน่งที่
เด่นชัดง่ายต่อการค้นหา และวัสดุที่ท าหมุดหลักฐานต้องคงทนถาวรแข็งแรง ในการปักหมุดหลักฐานควร มี
การวัดพิกัดที่ต าแหนงหมุดหลักฐาน หรือจุดที่ตองการหาคาพิกัด ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือ
ก าหนดต าแหน่งจากดาวเทียม จี พี เอส (GPS : Global Positioning System) การฝังหมุดหลักฐานอาจ
ฝัง ทุกระยะ 4 – 5 กม. 

3) การหาพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้ังหมด โดยหาพ้ืนที่ทั้ งหมดจากการค านวณ ภาพถ่าย
ดาวเทียม เป็นต้น 
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1.3 การจัดท าป้ายพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

 
ภาพท่ี 3.1 ป้ายพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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ภาพท่ี 3.2 ต าแหน่งการปักหมุด ขอบเขต และแสดงพิกัดพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 
2. การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

2.1 วิธีการด าเนินงานส ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
 ในการส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น มีเป้าหมายเพ่ือต้องการให้ชุมชนเล็ งเห็น
ถึงคุณค่า ประโยชน์ และการหวงแหนในทรัพยากรที่มีอยู่ในชุมชน ตลอดจนการน าไปสู่การอนุรักษ์
ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร และวัฒนธรรมภูมิปัญญา ตามบริบทของแต่ละชุมชน 

เม่ือก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ทางหน่วยงานต้องมีการเตรียม
งาน วางแผนการด าเนินงานก่อนการลงพ้ืนที่ส ารวจในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น นอกเหนือจากการ
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ควรมีการด าเนินงานดังนี้ 
  1) การก าหนดวิธีการส ารวจ  
  ก าหนดพ้ืนที่ศึกษา เม่ือก าหนดแนวขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นแล้ว เตรียมแผนที่
แสดงสภาพพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น พร้อมแสดงค่าพิกัดและระบุต าแหน่งเส้นแบ่งขอบเขตพ้ืนที่
ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ให้ครอบคลุมพ้ืนที่ชัดเจน จากนั้นก าหนดพ้ืนที่ ศึกษา เนื่องจากพ้ืนที่ป่ามีขนาด
ใหญ่จึงจะต้องมีวิธีวางแปลงส าหรับการเก็บข้อมูลเบื้องต้นดังนี้ 
 1.1) เส้นทางศึกษา  

 วางเส้นแนวส ารวจ (Base Line) โดยลากเส้นต้ังฉากตามแนวขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่นลึกเข้าไปจนสุดแนวด้านในของพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  ควรวางในบริ เวณที่ราบ 
เข้าถึงง่ายอาจแบ่งพ้ืนที่ในการส ารวจออกเป็นสองแถวเท่า ๆ กันหรือวางบริเวณของแปลงขึ้นอยู่ กับสภาพ
พ้ืนที่และความสะดวกในการส ารวจ 

14°51'59.2"N  
101°34'07.4"E 



43 

 
ภาพท่ี 3.3 เส้นทางศึกษาภายในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 
1.2) พ้ืนท่ีศึกษา น าพ้ืนทีป่กปักทรัพยากรท้องถิ่นมาแบ่งเป็นพ้ืนทีศึ่กษา โดยพิจารณาเกณฑ์ในการแบ่ง
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และสังคมพืช 

 
 

  
 

 

 
ภาพท่ี 3.4 พ้ืนทีศึ่กษาภายในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 

ข้อแนะน า 

การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน ควรมีการวัดพิกัดท่ีต าแหน่งชนิดท่ีพบทรัพยากร
ด้วยเคร่ืองรับสัญญาณดาวเทียม เพ่ือก าหนดต าแหน่งจากดาวเทียม จี พี เอส (GPS : Global Positioning 
System) ซ่ึงการส ารวจจะแบ่งออกเป็น 4 ทรัพยากร ดังนี้ 1. ทรัพยากรพืช   2. ทรัพยากรสัตว์  3. ทรัพยากร
ชีวภาพอ่ืนๆ 4. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 

8 9 

3 

4 
7 

2 

6 

1 

5 

10 
11 

12 
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2.2 อุปกรณ์ในการส ารวจ 

1. เข็มทิศ (Hand Compass)  
2. เครื่องวัดหาพิกัดด้วยดาวเทียม (GPS) 
3. เทปวัดระยะทาง ขนาดความยาว 20 เมตร หรือ 30 เมตร 
4. เครื่องมือวัดความสูงต้นไม้ (Clinometer / Haga Hypsometer) 
5. เชือก 
6. แบบบันทึกข้อมูล 
7. อุปกรณ์เก็บตัวอย่างพรรณไม้ ได้แก่ แผงอัดพรรณไม้ กระดาษลูกฟูก หรือกระดาษกล่อง  

ถุงพลาสติก แอลกอฮอล์ กรรไกรตัดก่ิง กระดาษหนังสือพิมพ์  
8. กล้องถ่ายรูป 
9. สมุดบันทึก ส าหรับบันทึกข้อมูลต่าง ๆ เก่ียวกับพรรณไม้ และแบบบันทึก  
10. ดินสอ ไม้บรรทัด ส าหรับบันทึกข้อความ ไม้บรรทัดใช้ส าหรับวัดขนาดตัวอย่างพรรณไม้ 
เช่น ความกว้างของใบ ความยาวของผล เป็นต้น  
11. ป้ายชื่อขนาดเล็ก (tag) ส าหรับป้ายชื่อประจ าต้น 

 

 
ภาพท่ี 3.5 การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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1. ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการส ารวจทรัพยากรพืช  
 

แบบบันทึกข้อมูลการส ารวจทรัพยากรพืช  
 แปลงท่ี/พ้ืนท่ี.................. 

ช่ือผู้ส ารวจ......................................................................................................................................................... 
วันท่ีส ารวจ.......................................................... ช่ือบริเวณท่ีส ารวจ............................................................... 
ลักษณะพ้ืนท่ี..................................................................................................................................................... 
ล าดับ ชื่อพ้ืนเมือง พิกัด การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
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2. ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการส ารวจทรัพยากรสัตว์  
 

แบบบันทึกข้อมูลการส ารวจทรัพยากรสัตว์ 
 แปลงท่ี/พ้ืนท่ี.................. 
ช่ือผู้ส ารวจ......................................................................................................................................................... 
วันท่ีส ารวจ.......................................................... ช่ือบริเวณท่ีส ารวจ............................................................... 
ลักษณะพ้ืนท่ี..................................................................................................................................................... 

ล าดับ ชื่อพ้ืนเมือง พิกัด การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
หมายเหตุ : พบเห็นตัว พบรอยเท้า หรือจ าแนกโดยการฟังเสียง 
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3. ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการส ารวจทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ 
 

แบบบันทึกข้อมูลการส ารวจทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ 
 แปลงท่ี/พ้ืนท่ี.................. 
ช่ือผู้ส ารวจ......................................................................................................................................................... 
วันท่ีส ารวจ.......................................................... ช่ือบริเวณท่ีส ารวจ............................................................... 
ลักษณะพ้ืนท่ี..................................................................................................................................................... 

ล าดับ ชื่อพ้ืนเมือง พิกัด การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
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4. ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 

แบบบันทึกข้อมูลการส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 แปลงท่ี/พ้ืนท่ี.................. 

ช่ือผู้ส ารวจ......................................................................................................................................................... 
วันท่ีส ารวจ.......................................................... ช่ือบริเวณท่ีส ารวจ............................................................... 
ลักษณะพ้ืนท่ี..................................................................................................................................................... 

ล าดับ ชื่อภูมิปัญญา 
รายละเอียดวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา 
พิกัด ชาติพันธุ ์ หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 หมายเหตุ : กรณีท่ีชุมชนมีความหลากหลายชาติพันธ์ุ 
 

3. จ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก จะแบ่งออกเป็น 3 ทรัพยากร ดังนี้ ทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
1) การจัดกลุ่มของทรัพยากรชีวภาพ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 พืช 
1.2 สัตว์ 
1.3 ชีวภาพอ่ืน ๆ 

2) การจัดกลุ่มของทรัพยากรกายภาพ แบ่งออกได้เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้  
2.1 หิน 
2.2 แร่ 
2.3 อากาศ – ลม 
2.4 น้ า 
2.5 ดิน 
2.6 แสง 
2.7 อุณหภูมิ 
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3) การจัดกลุ่มของทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา แบ่งออกได้เป็น 10 กลุ่ม ดังนี้ 
3.1 สาขาเกษตรกรรม 
3.2 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
3.3 สาขาการแพทย์แผนไทย  
3.4 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
3.5 สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  
3.6 สาขาสวัสดิการ 
3.7 สาขาศิลปกรรม 
3.8 สาขาการจัดการองค์กร  
3.9 สาขาภาษาและวรรณกรรม 

  3.10 สาขาศาสนาและประเพณี 
 

ตัวอย่างการจ าแนกทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
1) การจ าแนกทรัพยากรพืชในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

การจ าแนกข้อมูลพรรณไม้ตาม ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ไผ่ ปาล์ม 
เฟิร์น กล้วยไม้ เป็นต้น  

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.) การจ าแนกทรัพยากรสัตว์ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

การจ าแนกข้อมูลพันธุ์สัตว์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก แมง แมลง ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.7 ตัวอย่างทรัพยากรสัตวป์ระเภทแมลง 1 จักจั่น 2 ผึ้ง 3 มดแดง 
 

ภาพท่ี 3.6 ตัวอย่างลักษณะวิสัยของพืช 1 ไม้ต้น 2 ไม้พุ่ม และ 3 ไม้ล้มลุก 

1 2 3 

1 2 3 
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3) การจ าแนกทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
การจ าแนกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ เช่น เห็ด ไลเคน สาหร่าย มอส ฯลฯ  

 

 
 

ภาพท่ี 3.8 ตัวอย่างตารางการจ าแนกประเภททรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ  
 

4. ติดป้ายรหัสประจ าชนิด 
 4.1 รูปแบบป้ายรหัสประจ าต้น  
     1) รูปแบบรหัสประจ าต้น ประกอบไปด้วยตัวเลข 2 ชุด  
  ชุดท่ี 1 รหัสล าดับชนิดพรรณไม้ ประกอบไปด้วยตัวเลข 3 หลัก เช่น 001 คือ รหัสล าดับชนิดพรรณ
ไม้ชนิดที่ 1  
  ชุดท่ี 2 รหัสล าดับต้น ประกอบไปด้วย ตัวเลข 1 หลักเป็นต้นไป เช่น /2 คือ ล าดับต้นที่ 2 
  ระหว่าง ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ให้ค่ันด้วยเครื่องหมาย/ยกตัวอย่างเช่น 001/2 คือ รหัสล าดับชนิด
พรรณไม้ชนิดที่ 1/รหัสล าดับต้น ต้นที่ 2 
หมายเหตุ - ในกรณีที่ชนิดนั้นมีต้นเดียว ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย / 
 - ในกรณีที่ต้นไม้ปลูกเป็นแปลงหรือกอ ให้รหัสประจ าต้นนับเป็นแปลงหรือกอ  

 
ภาพท่ี 3.9 รูปแบบป้ายรหัสประจ าต้น 
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 4.2 วัสดุท าป้ายรหัสประจ าต้น 
 1) ใช้วัสดุที่คงทนและหาได้ง่ายตามท้องถิ่น เช่น พลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ฯลฯ 

2) ตัวเลขในป้ายรหัส ใช้การตอกรหัส หรือเขียนด้วยสีที่ มีความคงทน เพ่ือป้องกันความสับสน 
เนื่องจากป้ายช ารุดและตัวเลขหลุดลอก 

 
 

ภาพท่ี 3.10 รูปแบบวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ป้ายรหัสประจ าต้น 

 4.3 วิธีการติดป้ายรหัสประจ าต้น  
 วิธีที่ 1 แบบผูก คล้องกับก่ิงหรือล าต้น ของต้นไม้ในต าแหน่งที่ เหมาะสมและมองเห็นได้อย่าง
ชัดเจน ซ่ึงวิธีนี้เหมาะส าหรับไม้ต้น ไม้พุ่ม ฯลฯ 
 วิธีที่ 2 แบบปักหลัก ให้ปักตรงบริเวณต าแหน่งที่ต้นไม้นั้นขึ้นอยู่ ใช้ส าหรับ ไม้ล้มลุก  
หมายเหตุ  ไม่ควรติดรัดจนแน่นเกินไป ควรแขวน หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่นในการติดแบบง่าย ๆ 
 

 
ภาพท่ี 3.11 วิธีการติดป้ายรหัสประจ าต้นรูปแบบต่างๆ 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้วิธีการท าผังแสดงขอบเขต 
2. เพ่ือรู้วิธีการท าผังแสดงต าแหน่งของทรัพยากร  

 
กระบวนการด าเนินงาน 

1.1 วิธีการด าเนินงานการท าผังแสดงขอบเขต 
1) น าข้อมูลจากการส ารวจ และข้อมูลจากการจัดท าแนวเขต ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก

ทรัพยากรท้องถิ่น  
2) ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 

1. ส่วนผัง 
2. ส่วนสัญลักษณ์ 
3. ส่วนแสดงรายละเอียด ชื่อผัง มาตราส่วน ทิศ วัน เดือน ปีที่ส ารวจ ผู้จัดท า ฯลฯ 

2.2 วิธีการด าเนินงานการท าผังแสดงต าแหน่งของทรัพยากร  
 น าข้อมูลจากการส ารวจ จ าแนกทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

1) ท าผังแสดงต าแหน่งของทรัพยากร เช่น ผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ ผังแสดงต าแหน่งสัตว์ ผัง
แสดงต าแหน่งชีวภาพอ่ืนๆ ฯลฯ ในแต่ละผังแสดงต าแหน่งทรัพยากร  ประกอบไปด้วย  
1. ส่วนผัง 
2. ส่วนสัญลักษณ์ 
3. ส่วนแสดงรายละเอียด ชื่อผัง มาตราส่วน ทิศ วัน เดือน ปีที่ส ารวจ ผู้จัดท า ฯลฯ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.12 การจัดเก็บข้อมูลต าแหน่งพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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ภาพท่ี 3.13 ตัวอย่างตารางระบุต าแหน่ง (พิกัด) พรรณไม้ 
 

 
 
 

ภาพท่ี 3.14 ต าแหน่งพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 

แสดงต ำแหน่ง ( พิก ัด) พรรณ ไม้  
บริเวณพ้ืนท่ีปกปักทรัพยำกรทอ้งถ่ินป่ำช้ำหนองไผ่สำธำรณประโยชน ์  
บำ้นทบัช้ำง ม. 5 ต.หนองระเวียง  อ.เมืองนครรำชสีมำ จ.นครรำชสีมำ  

วนัท่ี 1 5 กุมภำพนัธ ์ 2559  
องค์กำรบริหำรส่วนต ำบลหนองระเวียง 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 3 ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้ข้อมูลทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เพ่ือได้ภาพถ่ายทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 
กระบวนการด าเนินงาน   

3.1 ด าเนินการศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
1) ศึกษากายภาพ (ใบงานที่ 1 -4)  
2) ศึกษาพืช (ใบงานที่ 5) 
3) ศึกษาสัตว์ (ใบงานที่ 6) 
4) ศึกษาชีวภาพอ่ืน ๆ (ใบงานที่ 7)  
5) ศึกษาภูมิปัญญาและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ (ใบงานที่ 8-9)  

 
3.2 ด าเนินการศึกษาภาพถ่ายทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  

1) ถ่ายภาพกายภาพ  
2) ถ่ายภาพพืช  
3) ถ่ายภาพสัตว์  
4) ถ่ายภาพชีวภาพอ่ืน ๆ 
5) ถ่ายภาพภูมิปัญญาและแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ  

 
ตัวอย่างด าเนินการศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

1) ศึกษาพืช  
1. ศึกษาข้อมูลพืชที่มีความส าคัญ หรือมีลักษณะพิเศษ 
2. ศึกษาลักษณะเด่นของพืช 
3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น (ระบุส่วนที่ใช้และวิธีการใช้) 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.15 การศึกษาพืชในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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2) ศึกษาสัตว์  
 1. ศึกษาข้อมูลพันธุ์สัตว์ที่พบในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

  2. ศึกษาประวัติ ที่มาของสัตว์  
  3. ศึกษาความส าคัญ ลักษณะเด่นของสัตว์ 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16 การศึกษาทรัพยากรสัตว์ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 
3) ศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 

1. ศึกษาชื่อเรียกในท้องถิ่นของชีวภาพ 

2. ศึกษาประเภท  (เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ) 
3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ของชีวภาพ 

4. ศึกษาลักษณะเด่นของชีวภาพ 

 

 
ภาพท่ี 3.17 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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4) ศึกษาภูมิปัญญา 

1. ศึกษาประวัติ ที่มาของภูมิปัญญา  
2. ศึกษาลักษณะเด่นของภูมิปัญญา 
3. ศึกษาขั้นตอนของภูมิปัญญา 
4. ศึกษาประโยชน์ของภูมิปัญญา  

 

 
ภาพท่ี 3.18 การศึกษาทรัพยากรภูมิปัญญาในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 
3.2 การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  

1) ศึกษาการบันทึกภาพทางพฤกษศาสตร์  
1. หลักการถ่ายภาพพรรณไม้ 

- ภาพถ่ายส่วนประกอบของพืช 1) ภาพถ่ายลักษณะวิสัย 2) ภาพถ่ายเฉพาะส่วนประกอบ
ด้วย ราก(ถ้ามี) ล าต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด 
- การถ่ายภาพให้บันทึกเป็นไฟล์ภาพชนิด .jpg , .JPEG  ที่ขนาด  640 x 480 พิกเซล หรือ 
1,280 x 960 พิกเซล 

 
ภาพท่ี 3.19 การถ่ายภาพพรรณไม้ให้ครบทุกส่วน  
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2. หลักการถ่ายภาพสัตว์  
- ภาพถ่ายภาพสัตว์ให้เห็นส่วนประกอบส าคัญชัดเจน และภาพพฤติกรรมต่างๆที่น่าสนใจ  
- การถ่ายภาพให้บันทึกเป็นไฟล์ภาพชนิด .jpg , .JPEG ขนาด 640 x 480 พิกเซล หรือ  
1,280 x 960 พิกเซล 
 

ภาพท่ี 3.20 การถ่ายภาพสัตว์ 

 
3. หลักการถ่ายภาพชีวภาพอ่ืนๆ 

- ภาพถ่ายภาพชีวภาพให้เห็นส่วนประกอบส าคัญชัดเจน เช่น เห็ด ควรถ่ายในส่วนของหมวก ครีบ
และก้านเห็ดให้ชัดเจน เป็นต้น  
- การถ่ายภาพให้บันทึกเป็นไฟล์ภาพชนิด .jpg , .JPEG  ที่ขนาด  640 x 480 พิกเซล หรือ 
1,280 x 960 พิกเซล 

 

 
ภาพท่ี 3.21 การถ่ายภาพชีวภาพอ่ืนๆ 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 4 ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีตัวอย่างส าหรับเรียนรู้ และหลักฐานอ้างอิงแหล่งที่อยู่  
2. เพ่ือใช้จัดแสดงในสถานที่ต่าง เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  

กระบวนการด าเนินงาน 
1. จัดเก็บตัวอย่างทรัพยากรกายภาพ (หิน ดิน แร่) 
2. จัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ดอง เฉพาะส่วนในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
3. จัดเก็บตัวอย่างพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น แมลง ผีเสื้อ  
4. จัดเก็บตัวอย่างชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
5. จัดเก็บขั้นตอน กระบวนการ ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
ตัวอย่างการท าพรรณไม้แห้ง 

1. วัสดุอุปกรณ์ในการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง 
1. ชิ้นตัวอย่าง ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ประกอบไปด้วย ก่ิง ใบดอก หรือก่ิง ใบ ผล 
2. แผงอัดพันธุ์ไม้ กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร มีลักษณะเป็นตารางสี่ เหลี่ยมผืนผ้า 2 

แผงประกบกัน 
3. เชือกไส้ตะเกียงแบบแบนส าหรับผูกแผงอัดพันธุ์ไม้ กว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร 

จ านวน 2 เส้นต่อแผง 
4. กระดาษลูกฟูก (หรือเทียบเท่า) กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร 
5. กระดาษหนังสือพิมพ์ กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร 
6. ป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร  
7. ป้ายข้อมูล (tag) ส าหรับผูกพันธุ์ไม้ กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเมตร  ปลายข้างหนึ่งเจาะรู

ส าหรับร้อยด้าย (ด้ายยาว 20 เซนติเมตร ท าเป็น 2 ทบ) 
8. เข็มเบอร์ 8 และด้าย 
9. กระดาษสีขาว 300 แกรมส าหรับเย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 42 

เซนติเมตร 
10. ปกตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ใช้กระดาษสีขาว 300 แกรม พับครึ่งให้ได้ขนาดกว้าง 35 เซนติเมตร 

ยาว 45 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 3.22 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  

ชิน้ต ัวอย่างพนัธ ุไ์ม ้
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2. ขั้นตอนการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  

1. คัดเลือกส่วนของพืชในการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ประกอบด้วย ก่ิง ใบ ดอก หรือก่ิง ใบ ผล ตัด
ชิ้นตัวอย่างพันธุ์ไม้ยาว 30 เซนติเมตร โดยพันธุ์ไม้หนึ่งชนิดให้เก็บอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง 

2. ผูกป้ายข้อมูลที่ชิ้นตัวอย่างพันธุ์ไม้ในต าแหน่งก่ิงที่แข็งแรงที่สุด เพ่ือป้องกันการสูญหาย  

3. เตรียมอุปกรณ์ส าหรับอัดพรรณไม้โดยวางแผงอัดพันธุ์ไม้ 1 แผง กระดาษลูกฟูก 1 แผ่นและ
กระดาษหนังสือพิมพ์ 1 คู่ ตามล าดับ 

4. จัดชิ้นตัวอย่างพันธุ์ไม้บนกระดาษหนังสือพิมพ์ให้เห็นลักษณะของหน้าใบ หลังใบ ดอกและผล
ชัดเจน แล้วจึงปิดด้วยกระดาษหนังสือพิมพ์ กระดาษลูกฟูก 1 แผ่น และแผงอัดพันธุ์ไม้ 1 แผง ตามล าดับ แล้ว
จึงผูกเชือกรัดแผงอัดพันธุ์ไม้ให้แน่น (แผงอัดพันธุ์ไม้ 1  แผง สามารถอัดพรรณไม้ได้ 1  – 10 ตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและชนิดของพรรณไม้) 

5. อบตัวอย่างพรรณไม้ การอบพรรณไม้หรือตากตัวอย่างพรรณไม้สามารถตากไว้ในบริเวณพ้ืนที่ท่ีมี
แสงแดดส่องถึง หากในฤดูฝนหรือฤดูหนาวสามารถใช้วิธีการอบไว้ในตู้อบพรรณไม้ได้  

 

  
 

ภาพท่ี 3.23 ขั้นตอนการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  
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1
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ภาพท่ี 3.24 ตัวอย่างการตากหรืออบตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  
 

6. เย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง น าตัวชิ้นตัวอย่างพันธุ์ไม้ที่แห้งสนิท วางบนกระดาษส าหรับเย็บตัวอย่าง
พรรณไม้แห้ง เย็บยึดด้วยเข็มและด้ายบริเวณก่ิง และเส้นกลางใบให้ชิ้นตัวอย่าง พันธุ์ไม้ติดแน่นกับ
กระดาษ โดยเว้นระยะแต่ละปมประมาณ 1 นิ้ว หรือตามความเหมาะสมโดยไม่มีการตัดด้ายระหว่าง
การเย็บ 

7. ติดป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ ตรงมุมล่างด้านซ้ายของตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่ท าการเย็บเสร็จแล้วโดยทา
กาวเพียง 1 เซนติเมตรทางด้านซ้าย เพ่ือให้สามารถเปิดปิดป้ายรายละเอียดข้อมูลพรรณไม้ได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.25 อุปกรณ์ใช้ส าหรับในการเย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง   
 

 
ภาพท่ี 3.26 การเย็บตัวอย่างพรรณไม้ที่สมบูรณ์แล้ว  
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4. เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น 
เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น แฟ้มทะเบียนตัวอย่างและชิ้นตัวอย่าง โดยเรียงล าดับชิ้นตัวอย่างตาม
รหัสพรรณไม้ในทะเบียนพรรณไม้ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.27 ตัวอย่างระบบการจัดเก็บและสืบค้น   
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ขั้นตอนการท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง 
 1. เรียนรู้หลักการท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง 
 การท าตัวอย่างพรรณไม้ดองสามารถเก็บได้ทุกส่วนของพืช เช่น ส่วนดอกและผลของพืชที่ ต้องการ
เก็บรักษาเป็นพิเศษ หรือมีขนาดใหญ่ และมีลักษณะอวบน้ าหรือฉ่ าน้ า เช่น ผลมะม่วง ผลมะยม ผลมะปริง ผล
มะปราง ดอกขิง ดอกข่า เป็นต้น 
 

 
ภาพท่ี 3.28 ตัวอย่างพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ส าหรับท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง  

 

 2. เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ในการท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง 
 1. มีดผ่าตัวอย่าง 
 2. ขวดแก้วสญุญากาศ (vacuum bottle ) แบบใส มีฝาปิดมิดชิดไม่ท าให้เอทานอลระเหยง่าย 
 3. เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) ความเข้มข้นร้อยละ 70 
 4. ป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร 
 

 
       ภาพท่ี 3.29 อุปกรณ์ส าหรับท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง 

 

 3. เรียนรู้ขั้นตอนการท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง 
 1. คัดเลือกส่วนของพืชในการท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง ประกอบด้วย ผล หรือ ดอก ที่อวบน้ า 
โดยพันธุไ์ม้แต่ละชนิดให้เก็บอย่างน้อย 3 ชิ้นตัวอย่าง (ชิ้นตัวอย่างสมบูรณ์ ชิ้นตัวอย่างผ่าครึ่งตามยาว และชิ้น
ตัวอย่างผ่าครึ่งตามขวาง) 
 2. น าชิ้นตัวอย่างทั้งหมดจัดวางลงในขวดสุญญากาศ เติมสารละลายเอทิลแอลกอฮอล์ความ
เข้มข้นร้อยละ 70 ให้ท่วมชิ้นตัวอย่าง 

3. บันทึกข้อมูลและติดป้ายข้อมูลพรรณไม้บนภาชนะที่บรรจุตัวอย่าง โดยขนาดของป้ายข้อมูล
พรรณไม้ส าหรับตัวอย่างพรรณไม้ดองนั้นสามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาชนะที่บรรจุ
ตัวอย่าง และควรติดอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่บดบังตัวอย่างที่อยู่ภายใน 
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ภาพท่ี 3.30 ตัวอย่างพรรณไม้ดองของผลมะเฟือง  

 
 หมายเหตุ ตัวอย่างพรรณไม้ดองบางชนิดเม่ือถึงระยะเวลาหนึ่งจะต้องมีการเปลี่ยนถ่ายเอทานอลเก่า
ออก และใส่เอทานอลใหม่ลงไปแทน เพ่ือให้รักษาสภาพตัวอย่างได้นานขึ้น  โดยเฉพาะตัวอย่างที่ มีสีละลาย
ออกมาในเอทานอลมากจนกลายเป็นสีคล้ า เข้มท าให้มองไม่เห็นชิ้นตัวอย่างที่บรรจุอยู่ภ ายในภาชนะ ควร
จะต้องท าการเปลี่ยนบ่อยขึ้น 
 
 4. เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น 

 เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสื บค้น แฟ้มทะเบียนตัวอย่างและตัวอย่างพรรณไม้ดอง โดย
เรียงล าดับตัวอย่างพรรณไม้ดองตามรหัสพรรณไม้ในทะเบียนพรรณไม้ 

 

 
ภาพท่ี 3.31 วิธีการและรูปแบบการจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ดองในระบบคอมพิวเตอร์  

 

 
ภาพท่ี 3.32 วิธีการและรูปแบบการจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ดอง   
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ตัวอย่างการท าตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
 1) เรียนรู้หลักการท าตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
 ส าหรับพืชบางชนิดซ่ึงมีผลที่มีลักษณะเป็นผลแห้ง  (ไม่มีเนื้อฉ่ าน้ า) นั้น นอกจากจะเก็บก่ิงที่มีใบ และ
ดอก มาอัดเป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งแล้ว  ยังสามารถเก็บตัวอย่างเฉพาะส่วนของผล  (ซ่ึงไม่สามารถท าตัวอย่าง
พรรณไม้แห้งได้) หรือตัวอย่างมักใช้กับส่วนของพืชที่ ต้องการเก็บรักษาเป็นพิเศษ หรือมีขนาดใหญ่มาก มาท า
เป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้งเฉพาะส่วนได้ด้วย เช่น ฝักสะบ้า ผลตะแบก ผลอินทนิล ผลสะแก ผลยางนา ผล
มะพร้าวฯลฯ นอกจากนี้ยังอาจเก็บส่วนของเมล็ดได้ด้วย  เช่น เมล็ดมะกล่ าตาหนู เมล็ดถั่วต่าง ๆ ฯลฯ โดย
ตัวอย่างแห้งเฉพาะส่วนนี้ไม่ต้องอัดในแผงอัดพรรณไม้  แต่อบหรือตากแดดให้แห้ง แล้วเก็บรักษาไว้ในภาชนะใส
แบบต่าง ๆ ในกรณีที่ มีขนาดใหญ่มาก เช่นฝักสะบ้า  อาจจัดแสดงไว้ในห้องโดยไม่ต้องใส่ภาชนะ 
 
 2) เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ในการท าตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
 1.กล่องเก็บตัวอย่างแบบใส ขนาดพอเหมาะกับชิ้นตัวอย่าง  
 2. ป้ายข้อมูลและด้ายส าหรับผูก 
 3. ป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ ขนาดเหมาะสมกับกล่องเก็บตัวอย่าง 
 

 
 

ภาพท่ี 3.33 ตัวอย่างจานเพาะเชื้อ หรือกล่องเก็บตัวอย่าง  
 

 3) เรียนรู้ขั้นตอนการท าตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน 
 3.1) คัดเลือกส่วนของพืชในการท าตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน ประกอบด้วย ผล เมล็ด หรือดอกที่
แห้งโดยธรรมชาติ โดยเก็บชนิดพรรณไม้ละ 1 ตัวอย่าง 
 3.2) ท าตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะ โดยเก็บตัวอย่างพรรณไม้ที่มีลักษณะแห้ง เช่น เก็บเป็นผลแห้ง ฝัก 
เมล็ด ใส่กล่องหรือขวด ปิดฝาให้มิดชิดป้องกันแมลง หากพรรณไม้มีขนาดใหญ่ไม่สามารถใส่กล่องได้ให้วาง 
หรือแขวนบนชั้น แล้วติดป้ายข้อมูล 
 3.3) บันทึกข้อมูลและติดป้ายข้อมูลพรรณไม้เฉพาะส่วน  แผ่นป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้จะติดบน
ภาชนะในกรณีที่สามารถบรรจุในภาชนะได้โดยให้มีขนาดและบริเวณที่ติดแผ่นป้ายตามความเหมาะสม  แต่ถ้า
ชิ้นตัวอย่างมีขนาดใหญ่มาก และไม่ได้บรรจุในภาชนะ ควรติดป้ายข้อมูล (อาจใช้วิธีห้อยหรือแขวน ) ไว้ที่ชิ้น
ตัวอย่าง หรือท าเป็นป้ายต้ังแสดงใกล้ ๆ กับชิ้นตัวอย่าง 
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ภาพท่ี 3.34 ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน   

 
ภาพท่ี 3.35 ตัวอย่างสัตว์ (จักจั่น) 

 

 
ภาพท่ี 3.36 ตัวอย่างชีวภาพอ่ืนๆ (เห็ด)   

 
 3.4) เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น 

 เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น แฟ้มทะเบียนตัวอย่างและตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน โดย
เรียงล าดับตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วนตามรหัสพรรณไม้ในทะเบียนพรรณไม้ 

 

     
ภาพท่ี 3.37 การเก็บตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วนในตู้หรือชั้นวางตัวอย่าง 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 5 ท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทราบชนิดและจ านวนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เพ่ือให้มีระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

กระบวนการด าเนินงาน 
5.1. การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. เป็นการน าข้อมูลจากการศึกษา
ทรัพยากร พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิปัญญา ธรรมชาติ โบราณคดี ตามใบงานที่ 5 – 9 ในพ้ืนที่ปกปัก น ามา
ขึ้นทะเบียนทรัพยากร ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีทะเบียนดังต่อไปนี้ 

1) ทะเบียนพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
2) ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
3) ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
4) ทะเบียนภูมิปัญญาในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
5) ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
6) ทะเบียนทรัพยากรโบราณคดีในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 
ตัวอย่างการท าทะเบียนพรรณไม้ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
ภาพท่ี 3.38 หน้าปกทะเบียนพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 

 
ภาพท่ี 3.39 ตัวอย่างทะเบียนพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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   5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ เป็นการน าข้อมูลทะเบียนทรัพยากร พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิ

ปัญญา แหล่งทรัพยากร โบราณคดี ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น น ามาจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  

1) รูปแบบเอกสาร  

2) รูปแบบคอมพิวเตอร์  
 

 
ภาพท่ี 3.40 การจัดเก็บและสืบค้นทะเบียนรูปแบบเอกสาร 

 

 
ภาพท่ี 3.41 การจัดเก็บและสืบค้นทะเบียนรูปแบบคอมพิวเตอร์ 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 6 ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพธรรมชาติ  
2. เพ่ือให้มีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

กระบวนการด าเนินงาน  
6.1 การดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

1) ท าปฏิทินดูแล รักษา ทรัพยากรท้องถิ่นในพ้ืนที่ทรัพยากรท้องถิ่น  
2) จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ ในการดูแล รักษา ทรัพยากรท้องถิ่นในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
3) จัดท าตารางบันทึกการดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

6.2 การจัดต้ังกลุ่มอาสาสมัครดูแลทรัพยากร  
1) สร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่วม ในการอนุรักษ์  
2) จัดต้ังกลุ่ม เช่น กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มป่าต้นน้ า กลุ่มป้องกันไฟป่า กลุ่มฝายชะลอน้ า  

 

 
ภาพท่ี 3.42 การท าฝายชะลอน้ า 

 

 
ภาพท่ี 3.43 การท าแนวกันไฟ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

ด้านวิชาการ 
1. ภูมิศาสตร์ เช่น หลักการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ การส ารวจ การท าแผนที่ 
2. ชีววิทยา เช่น การจ าแนก การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   
3. ศิลปะ เช่น การวาดภาพ  การถ่ายภาพ  
4. สังคมศาสตร์ เช่น  งานเก็บรวบรวมข้อมูล การท างานร่วมกัน ความสัมพันธ์กับชุมชน   
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ด้านภูมิปัญญา  
 1. การเรียนรู้ที่มีพืชเป็นปัจจัย 
 2. การคิดเป็นล าดับขั้นตอน  
 3. การจัดการ  
 4. จินตนาการการสัมผัสเรียนรู้พืชพรรณ 
 
คุณธรรมและจริยธรรม  
  1. ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย  
  2. ความซ่ือตรง ในการศึกษา  
  3. ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน     
  4. ความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน 
 5. มีความสามัคคี   
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3.2.2 งานท่ี 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

หลักการ 
รู้ทรัพยากร เห็นความหลาย รู้ระบบฐาน 

 

สาระส าคัญ  
 การส ารวจเก็บรวบรวมและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพ 
ชีวภาพ รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของแต่ละท้องถิ่น ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห์จัดท าเป็นระบบ
ฐานข้อมูล 
 

ล าดับการด าเนินงาน   
1. เก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น 
2. เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
3. เก็บข้อมูลกายภาพในท้องถิ่น 
4. เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 
5. เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น 
6. เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสัตว์ในท้องถิ่น 
7. เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 
8. เก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
9. เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 
10. จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 

แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงาน  1. เก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่นของตน  
     2. เพ่ือให้เห็นศักยภาพของท้องถิ่น 
     3. เพ่ือให้เกิดทักษะในการสอบถาม รวบรวมข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 
 
กระบวนการด าเนินงาน 

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด าเนินงานร่วมกับโรงเรียนอาจเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายในสังกัดการ
ดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง หรือโรงเรียนที่ด าเนินการเรียนการสอนในเขต
พ้ืนที่ ที่มีการส ารวจการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น 

2. การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ต้องได้ไม่น้อยกว่า 65 % ของจ านวนหมู่บ้านทั้งหมด 
3. ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนสอบถามข้อมูล 
4. สอบถามข้อมูลจากที่ท าการผู้ใหญ่ ที่ท าการก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงานเกษตร

อ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานเขต 
5. บันทึกข้อมูล โดยการก าหนดให้ใช้ใบงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ใน ใบงานที่ 1 การ

เก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น (ภาคผนวก) 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน  
การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน ชุมชน  เพ่ือให้ทราบข้อมูลทางด้านศาสนา ประชากร 

สถานศึกษา และการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซ่ึงประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้ 
 1. ชื่อหมู่บ้าน ชุมชน (ที่เป็นทางการ) 
 2. ที่ต้ังของหมู่บ้าน 
 3. ข้อมูลทางศาสนา 

4. จ านวนประชากร 
5. ข้อมูลสถานศึกษาที่เปิดให้บริการ 
6. ข้อมูลการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       
7. ศูนย์สุขภาพชุมชน/โรงพยาบาล  
8. สถานีต ารวจ      

      

 
ภาพท่ี 3.44 การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  

 

ตัวอย่างตารางสรุปการส ารวจ 

 
ภาพท่ี 3.45 ตัวอย่างตารางสรุปการส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ทราบการประกอบอาชีพของบุคคลในท้องถิ่น 
2.  เพ่ือให้ทราบศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.  ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนลงพ้ืนที่สอบถามข้อมูล 

2.  สอบถามข้อมูลจากที่ท าการผู้ใหญ่ ที่ท าการก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน 

เกษตรอ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานเขต 

3.  บันทึกข้อมูล โดยการก าหนดให้ใช้ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

(ภาคผนวก) 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน  
การเก็บรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพ่ือทราบข้อมูลการประกอบอาชีพ 

ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาก าหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
1) ด้านเกษตรกรรม  เช่น ท านา ท าสวน ท าไร่ ด้านปศุสัตว์ ประมง อ่ืน ๆ 

 2) ด้านอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่  
 3) ด้านการพาณิชย์  ธนาคาร สถานีบริการน้ ามัน บริษัท ศูนย์การค้า ห้างสรรพสินค้า ห้างหุ้นส่วน
จ ากัด ตลาดสด ร้านค้าต่าง ๆ โรงฆ่าสัตว์ 
 4) สถานบริการ  โรงแรม ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สถานีขนส่ง อ่ืน ๆ 
        
ตัวอย่าง อาชีพด้านเกษตรกรรม  

  
ภาพท่ี 3.46 ผลการส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 

 

ตัวอย่าง อาชีพด้านปศุสัตว ์

  
ภาพท่ี 3.47 ผลการส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 
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ตัวอย่าง อาชีพด้านอุตสาหกรรม 

  
ภาพท่ี 3.48 ผลการส ารวจข้อมูลการตัดหินทราย (อุตสาหกรรมครัวเรือน) 

 
ตัวอย่าง อาชีพด้านการพาณิชย์สถานบริการ   

  
ภาพท่ี 3.49 การส ารวจข้อมูลสถานบริการ  

 
ตัวอย่าง ตารางสรุปข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

 
ภาพท่ี 3.50 ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 3 เก็บข้อมูลกายภาพในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ทราบสภาพภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น 

2.  เพ่ือให้ทราบศักยภาพของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น 

3.  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.  ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนสอบถามข้อมูล 

2.  สอบถามข้อมูลจากที่ท าการผู้ใหญ่ ที่ท าการก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน   
 เกษตรอ าเภอ ส านักงานเขต 

3.  บันทึกข้อมูล โดยการก าหนดให้ใช้ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลกายภาพในท้องถิ่น (ภาคผนวก) 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน  แหล่งน้ า  อุณหภูมิ ปริมาณแสง 
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น 

1) สภาพภูมิประเทศ  เช่น เป็นที่ราบ ลุ่ม ลาดเอียง ภูเขา ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าชายเลน 
2) ลักษณะดิน ชุดดิน  
3) แหล่งน้ า แหล่งน้ าธรรมชาติ แหล่งน้ าชลประทาน ฝายชะลอความชุ่มชื้น 
4) อุณหภูมิ  
5) ปริมาณแสง  
6) พิกัดทางภูมิศาสตร์  
 

 
ภาพท่ี 3.51 ผลการส ารวจข้อมูลสภาพภูมิศาสตร์ และแหล่งน้ าธรรมชาติ 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 
2.  เพ่ือให้ทราบศักยภาพของท้องถิ่น 
3.  เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.  วิถีชีวิต แสดงให้เห็นวิถีการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น รอบวัน รอบสัปดาห์ รอบเดือน รอบปี   
2. ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนสอบถามข้อมูล  
3. สอบถามข้อมูลจากที่ท าการผู้ใหญ่ ที่ท าการก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
4. บันทึกข้อมูล โดยการก าหนดให้ใช้ ใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน  ใน

ท้องถิ่น (ภาคผนวก) 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน เป็นการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน เป็นการเก็บข้อมูลที่มาการต้ังถิ่นฐาน 

ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
1) ประวัติหมู่บ้าน เช่น ชื่อหมู่บ้าน กลุ่มคนแรกที่เข้ามาในหมู่บ้าน การอพยพ การต้ังถิ่นฐาน การเมือง

การปกครอง และสภาพภูมิศาสตร์ 
2) วิถีชีวิต ของรอบวัน รอบสัปดาห์ รอบเดือน และรอบปี  เช่น การประกอบอาชีพ การประกอบ

อาหาร การประชุม 
3) ประเพณี วัฒนธรรม   

 

 
ภาพท่ี 3.52 ผลการเก็บข้อมูลประเพณีและวัฒนธรรม (ฮีตสิบสอง คองสิบสี่) 

 

 
ภาพท่ี 3.53 ผลการส ารวจข้อมูลวิถีชีวิต การท าบุญเข้าพรรษา เดือน 8 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของพืชในท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของพืชในท้องถิ่น 
 

กระบวนการด าเนินงาน 

1. ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนสอบถามข้อมูล  
2. สอบถามข้อมูลจากที่ท าการผู้ใหญ่ ที่ท าการก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. บันทึกข้อมูล โดยการก าหนดให้ใช้ ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น 

(ภาคผนวก) 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
การเก็บข้อมูลพืช ที่มีความส าคัญ และมีลักษณะพิเศษ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  
1. ข้อมูลพืช เช่น พืชไม้ผล ผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร พืชที่ใช้เนื้อไม้ พืชเศรษฐกิจ  
2. ลักษณะวิสยั เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย 
3. ลักษณะเด่นของพืช คือ สมบัติเฉพาะตัวพืชที่ปรากฏให้เห็นในสภาพธรรมชาติ 
4. สถานภาพของพืช เช่น พืชที่พบทั่วไป พืชหายาก พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ 
5. การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น เช่น อาหาร ยารักษาโรค 
 

 
ภาพท่ี 3.54 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลพืช  

 

 
ภาพท่ี 3.55 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลพืช 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 6. เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลของสัตว์ในท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของสัตว์ในท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของสัตว์ในท้องถิ่น 
 

กระบวนการด าเนินงาน 

1. ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนสอบถามข้อมูล  

2. สอบถามข้อมูลจากที่ท าการผู้ใหญ่ ที่ท าการก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

3. บันทึกข้อมูล โดยการก าหนดให้ใช้ ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 
 (ภาคผนวก)  
 
ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
 การเก็บข้อมูลสัตว์ ที่มีความส าคัญ และมีลักษณะพิเศษ สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ใน
ด้านต่างๆ  

1. ชนิดของพันธุ์สัตว์ เช่น สัตว์น้ า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม  สัตว์เลื้อยคลาน  สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  
และสัตว์ปีก  

2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น เช่น เพ่ือประกอบอาชีพ เพ่ือความสวยงาม เพ่ือเป็นพ่อ
พันธุ์แม่พันธุ์ เพ่ือประกอบอาหาร ฯลฯ 

 

 

 
ภาพท่ี 3.56 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลสัตว์  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืน ๆ ในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 
2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของชีวภาพอ่ืนๆในท้องถิ่น 
3. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนสอบถามข้อมูล  
2. สอบถามข้อมูลจากที่ท าการผู้ใหญ่ ที่ท าการก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
3. บันทึกข้อมูล โดยการก าหนดให้ใช้ ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ ใน

ท้องถิ่น (ดูในภาคผนวก)  
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ ชนิด และการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ นอกจากพืชและสัตว์ เช่น 

เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ ในท้องถิ่น 
1. ชื่อเรียกในท้องถิ่น 

2. ข้อมูลชีวภาพอ่ืน ๆ เช่น เห็ด รา สาหร่าย และไลเคน 

3. การใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ เช่น อาหาร ยารักษาโรค การประกอบอาชีพปลูกเพ่ือสร้างอาชีพ 

4. การกระจายพันธุ์  

5. ลักษณะเด่น 

 

  
ภาพท่ี 3.57 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลชีวภาพ 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เพ่ือให้ตระหนักถึงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนสอบถามข้อมูล  
2. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถิ่น 
3. โดยการก าหนดให้ใช้ ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น (ดูในภาคผนวก)  

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 
สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการองค์กร สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาศาสนาและ
ประเพณี  

1) ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และ
การแปรรูป ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านประมง 

2) จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
ภาพท่ี 3.58 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น  
2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น  
3. เพ่ือให้ตระหนักและอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 
 

กระบวนการด าเนินงาน 

1) ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนสอบถามข้อมูล  
2) สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถิ่น 
3) โดยการก าหนดให้ใช้ ใบงานที่ 9 การเก็บข้อมูลภูมิแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น (ภาคผนวก)  

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
เป็นการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น เช่น  อุทยานฯ น้ าตก สวน

เฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า โบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ 
1) ประวัติของแหล่งทรัพยากร 

2) ความส าคัญแหล่งทรัพยากร  
3) อายุแหล่งทรัพยากร 

4) การใช้ประโยชน์ 
5) การซ่อมแซมปรับปรุง 

 

 
ภาพท่ี 3.59 ผลการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรโบราณสถาน 

 



81 
 

ล าดับการด าเนินงานท่ี 10 จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลจากผลการเรียนรู้  

2. เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

3. เพ่ือจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลจากผลการเรียนรู้ 9 ใบงาน 
2. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

2.1) ระบบฐานข้อมูลรูปแบบทะเบียน ใบงานที่ 5 6 7 8 และ 9 
2.2) ระบบฐานข้อมูลรูปแบบโปรแกรม หรือไฟล์ข้อมูลใบงานที่ 1 – 9 
3.  สรุปและรวบรวมข้อมูลจากการด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  จัดท า

รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นและจัดท า CD/DVD 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 3.60 การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงระบบคอมพิวเตอร์ 

 

 
ภาพท่ี 3.61 เล่มรายงานและแผ่น CD/DVD ผลการด าเนินงานส ารวจและจัดท าฐาน 
                ทรัพยากรท้องถิ่น 
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3.2.3 งานท่ี 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

หลักการ 
รู้รักษา รู้สมดุล รู้การเปลี่ยนแปลง 

 

สาระส าคัญ  
การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น เช่น พืช สัตว์ ชีวภาพ 

ภูมิปัญญา เพ่ือน ามาปลูกและรักษา ติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง  
 

ล าดับการด าเนินงาน 
1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
2. ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
3. ติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรท้องถิ่น  
 

แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. การจัดหาทรัพยากรท้องถ่ิน โดยพิจารณาพืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่ทาง

ท้องถิ่น เห็นว่ามีความส าคัญต่อท้องถิ่นและสามารถพัฒนาเพ่ือประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้ 
1.1 ก าหนดเป้าหมายทรัพยากร พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น 
1.2 ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการจัดหาทรัพยากร ทั้งพ้ืนที่ภายในและพ้ืนที่ภายนอกท้องถิ่นนั้น 

2.  การรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน ให้ด าเนินงานรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นพืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ 
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพ่ือท าการปลูกและรักษาต่อไป โดยสร้างแหล่งรวบรวมทรัพยากรดังกล่าวไว้ใน
สถานที่ท่ีเหมาะสม 

2.1 วิธีการรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
- พืช เช่น เก็บเนื้อเยื่อ เก็บเมล็ดพันธุ์  เก็บทั้งต้น เก็บเฉพาะส่วน (ราก เหง้า หัว ก่ิง ใบ      
ล าต้น)     

- สัตว์ เช่น เก็บเชื้อพันธุ์ เก็บไข่ เก็บตัวอ่อน เก็บตัวเต็มวัย ฯลฯ 
- ชีวภาพ เช่น เก็บสปอร์ เก็บต้นพันธุ์ ฯลฯ 
- วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เช่น เก็บข้อมูล ขอความอนุเคราะห์เก็บข้อมูล ชิ้นตัวอย่าง          
  ภูมิปัญญา 

 2.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล  
2.3 จัดท าแบบบันทึกข้อมูลสภาพถิ่นอาศัย  
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ภาพท่ี 3.62 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรพืช 

 

 
ภาพท่ี 3.63  ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสัตว์ 

 

 
ภาพท่ี 3.64 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรชีวภาพ 

 

 
ภาพท่ี 3.65 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรภูมิปัญญา  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้วิธีปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 
กระบวนการด าเนินงาน 

2.1  การปลูกทรัพยากรท้องถ่ิน พืช ชีวภาพ  

1) ก าหนดพ้ืนที่ปลูก  
1. ควรเป็นพ้ืนที่ท่ีไม่ใช่พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
2. ควรระบุจ านวนพ้ืนที่ปลูก และขนาดพ้ืนที่ปลูกให้ชัดเจน  
3. พ้ืนที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือพัฒนาได้  
4. สามารถเข้าไปจัดการและท าการเขตกรรมได้  

2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเก็บการปลูก  
3) การปลูกรักษา 

1. ปลูกแบบเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การจัดสภาพแวดล้อมทางกายภาพให้ มีระบบนิเวศ
เหมาะสมกับทรัพยากรนั้นๆ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง” 

2. ปลูกในสภาพที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น เรือนเพาะช า เรือนกระจก โรงเรือน เป็นต้น 
2.2 การรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน (พืช สัตว์ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา) 

 1) ก าหนดพ้ืนที่รักษาทรัพยากร  
1. ก าหนดสภาพพ้ืนที่ ด้ังเดิม เป็นพ้ืนที่ท่ีไปส ารวจพบทรัพยากร สัตว์ วัฒนธรรมและภูมิ

ปัญญา 
2. ก าหนดสภาพพ้ืนที่สร้างขึ้นเพ่ือรักษา เช่น ฟาร์ม โรงเรือนอนุบาล 

 2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปลูกรักษา 
 3) การรักษา 

1. การรักษาสภาพพ้ืนที่ด้ังเดิม เช่น การควบคุม การติดตามปริมาณอาหาร การทดแทน การ
คงอยู่ของทรัพยากร ฯลฯ 

2. การรักษาสภาพพ้ืนที่สร้างขึ้น เช่น การศึกษา ทดลอง วิจัย การเพ่ิม ลด ปริมาณของ
ทรัพยากร ฯลฯ 

 

 
ภาพท่ี 3.66 การปลูกรักษาทรัพยากรพืช 
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ภาพท่ี 3.67 ตารางการจดบันทึกการดูแลรักษาทรัพยากรพืช  

 

 
ภาพท่ี 3.68 การรักษาทรัพยากรสัตว์ 

 

 
ภาพท่ี 3.69 ตัวอย่างตารางการจดบันทึกการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ 

 
หมายเหตุ : ในส่วนของทรัพยากรชีวภาพ สามารถด าเนินงานตามการปลูกรักษาทรัพยากร พืช และสัตว์ ส่วน
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือ
เป็นการเก็บรวมรวมและรักษาทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้ 



86 
 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรท้องถ่ิน   
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรู้วิธีการติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น   
กระบวนการด าเนินงาน 
 3.1 การติดตามทรัพยากร 

1) การติดตามการเจริญเติบโต การด าเนินงาน หลังการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ศึกษาการ
เจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุ 

  1. จัดท าแบบบันทึกการเจริญเติบโต 
 2. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2) การติดตามการเปล่ียนแปลง การด าเนินงาน หลังการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุ 

 1. จัดท าแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 2. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
ภาพท่ี 3.70 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรพืชจากการ ด าเนินงานปลูก

รักษา 
 

 
ภาพท่ี 3.71  การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรพืชในท้องถิ่น 
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ภาพท่ี 3.72  ตัวอย่างตารางการจดบันทึกการติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรพืช 

 
 



88 

3.2.4 งานท่ี 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน 
 
หลักการ 

รู้ศักยภาพ รู้คุณค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
สาระส าคัญ  

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 
ล าดับการด าเนินงาน 

1. ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้น และแจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล 
2. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศการพัฒนา

ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ  
แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธ์ุเพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรักษาและเพ่ิมจ านวนทรัพยากรท้องถิ่น 
2. เพ่ือรู้วิธีการ สร้างนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

1. การฟ้ืนฟูทรัพยากรพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ         
ภูมิปัญญา  เป็นการด าเนินงานเพ่ือปรับสภาพ พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นที่ มีอยู่ให้กลับคืนสู่สภาพด่ังเดิม และ
จัดท าแบบบันทึก 

2. การบ ารุงรักษาทรัพยากรพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญา เป็นการดูแลรักษาทรัพยากรให้คงสภาพเดิม เป็นไปตามสภาพธรรมชาติและจัดท าแบบบันทึก 

3. การขยายพันธุ์และจัดท าทรัพยากรพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและ   ภูมิปัญญา เป็นการเพ่ิมปริมาณ จ านวน ของทรัพยากรท้องถิ่น และจัดท าแบบบันทึก 

4. การแจกจ่ายทรัพยากรพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ     
ภูมิปัญญา เป็นการน าทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ จากการฟ้ืนฟู การบ ารุงรักษา และการขยายพันธุ์ทรัพยากร 
น าไปแจกจ่ายให้กับชุมชน และจัดท าแบบบันทึก 

ตัวอย่างการด าเนินงานฟ้ืนฟูทรัพยากร บ ารุงรักษาพืช 

 
ภาพท่ี 3.73 การฟ้ืนฟูทรัพยากร บ ารุงรักษาพืช 
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ภาพท่ี 3.74 การขยายพันธุ์พืช  

 

 
ภาพท่ี 3.75 การปลูกรักษาพืช 

 

 
ภาพท่ี 3.76 การแจกจ่ายพันธุ์พืช 
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ภาพท่ี 3.77 ตัวอย่างตารางสรุปการฟ้ืนฟูทรัพยากรพืช  

 
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดท าตารางแบบบันทึกการฟ้ืนฟูทรัพยากร ตารางแบบบันทึก
บ ารุงรักษา ตารางแบบบันทึกการขยายพันธุ์ และตารางแบบบันทึกการแจกจ่ายให้กับชุมชน ตามรูปแบบของ
ทางหน่วยงานเอง 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ินอย่างย่ังยืน เช่น การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศ  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถ่ิน แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้วิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
กระบวนการด าเนินงาน 

1. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน เป็นการด าเนินงานการปรับสภาพ บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์ทรัพยากร
ท้องถิ่น น ามาวิเคราะห์คุณลักษณะ น ามาสู่การใช้ประโยชน์ 
1.1. ก าหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ พัฒนา 
1.2. ก าหนดการใช้ประโยชน์ เช่น การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ การจัดการท้องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การจัดมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือการจัดท าหลักสูตรท้องถิ่น 

 
ตัวอย่างการด าเนินงานการใช้ประโยชน์ทรัพยากร กรณีทรัพยากรพืช  
 

 
ภาพท่ี 3.78 การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้การปลูกหม่อน 

 

 
ภาพท่ี 3.79 การจัดนิทรรศการแสดงการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

 
2. สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถ่ิน  เป็นการน าฐานความคิดจากทรัพยากรท้องถิ่นมาก าหนด

แนวทางเกิดเป็นวิธีการ สร้างนวัตกรรม คือ สิ่งที่ท าขึ้นใหม่ หรือแปลกจากเดิมซ่ึงอาจจะเป็นความคิด 
วิธีการ อุปกรณ์เป็นต้น  
2.1. วิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่น 
2.2. จิตนาการเห็นคุณของศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่น 
2.3. สรรสร้างวิธีการ (แสดงแนวคิด แนวทาง วิธีการของนวัตกรรม) 

การน าผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมในแต่ละทรัพยากร น ามา วิเคราะห์
ศักยภาพ มาจิตนาการคุณ น าคุณที่ได้ไปสรรค์สร้างแนวคิดแนวทางเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ 
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ตัวอย่างการด าเนินงานสร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรพืช  
กระบวนการท าชาจากหม่อน 

 
 

ภาพท่ี 3.80 การนวัตกรรมที่ตากแห้งลูกหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.81 ผลิตภัณฑ์ชาจากหม่อน 
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ยกตัวอย่าง การสร้างสรรค์การสร้างผลิตภัณฑ์จากหม่อน  
 

 

 
ภาพท่ี 3.82 กระบวนการท าชาใบหม่อน 

 
 
 

 



94 

3.2.5 งานท่ี 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

หลักการ 
รู้เชื่อมโยง รู้ระบบ รู้แบ่งปัน 

 
สาระส าคัญ  

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการรวบรวม บันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และมีระบบการ
จัดเก็บและสืบค้นได้ 

 
ล าดับการด าเนินงาน 

1. รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

2. ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 
 
แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากร
ชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา)  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เพ่ือสืบค้นข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจากฐานข้อมูลที่ต่อเนื่อง  
3. เพ่ือสร้างศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

 
กระบวนการด าเนินงาน   
 1.1  การรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน  
  การน าผลท่ีได้จากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น มาคัดแยก จัดหมวดหมู่ของทรัพยากรอย่าง
เป็นระบบ เช่น หมวดทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา  

1) แหล่งที่มาของข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เช่น งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
2) ข้อมูลในการรวบรวม เช่น ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา  

และงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร 
3) วิธีการรวบรวมทรัพยากร  
4) วิธีการคัดแยกสาระส าคัญ จัดเป็นหมวดหมู่  
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1.2 การบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน  
 เป็นการน าข้อมูลที่ได้จากการจัดหมวดหมู่ของทรัพยากร มาจัดเก็บและบันทึกลงในฐานข้อมูลใน
คอมพิวเตอร์ 

1) การบันทึกข้อมูล เช่น โปรแกรมระบบบันทึกข้อมูล การส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
โดยใช้ Microsoft word  Microsoft excel   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.83 ทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นที่บันทึกโดย Microsoft excel 

 

 
ภาพท่ี 3.84 รายงานผลด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ทั้งรูปแบบเอกสาร และคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการด าเนินงาน   

1. การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน มีการด าเนินงานได้ 2 รูปแบบ   
1) แบบเอกสาร  
2) แบบคอมพิวเตอร์  

2. การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน เป็นวิธีการสืบค้นข้อมูล แหล่งอ้างอิงข้อมูลพ้ืนฐาน ข้อมูลการ
ประกอบอาชีพ ข้อมูลกายภาพ ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน วิถีชีวิต ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยากรภูมิปัญญา  

3. การสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน เพ่ือใช้เป็นการเรียนรู้  และแหล่งอ้างอิงข้อมูลทั่วไป ข้อมูล
อาชีพ ข้อมูลกายภาพ ข้อมูลความเป็นมา วิถีชีวิต ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา  

 

 
ภาพท่ี 3.85 ระบบการจัดเก็บและระบบสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  

 

 
ภาพท่ี 3.86 การจัดเก็บทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น  
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อธิบายการเรียนรู้  
1. การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมภูมิปัญญา) 
2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) การด าเนินงานต้อง มีห้องศูนย์ทรัพยากร

ท้องถิ่น โดยมีข้อมูลต่างๆ ดังนี้  
1) รายงานการส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น และทะเบียนทรัพยากรในชุมชน 
2) ทะเบียนในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 6 เล่ม และทะเบียนทรัพยากรในชุมชน 6 เล่ม 

1. ทะเบียนพรรณไม้  
2. ทะเบียนพันธุ์สัตว์ 

 3. ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ 
 4. ทะเบียนภูมิปัญญา 

3) ไฟล์ทะเบียนทรัพยากรจ านวน 12 ไฟล์ และไฟล์การบันทึกใบงานการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น จ านวน 9 ใบงาน โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน  

4) รายงานประจ าปี จ านวน 1 เล่ม 
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3.2.6 งานท่ี 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

หลักการ 
สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน 

 

สาระส าคัญ  
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น โดยการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ จาก

บุคคลหรือหน่วยงาน  ในการอ านวยความสะดวก ส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

ล าดับการด าเนินงาน 
1. สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน   
2. สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการอ านวยความสะดวกต่างๆ   

 

แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือรู้สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

กระบวนการด าเนินงาน  
1. การจัดฝึกอบรม เป็นการด าเนินงานจัดฝึกอบรม จัดประชุม ให้กับครู นักเรียน บุคคลากรทางการ 

ศึกษา และประชาชน ในการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร การสนับสนุนบุคคลากร เป็นการ
ด าเนินงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้ความรู้ กับครู นักเรียน 
และประชาชน  
 

ตัวอย่าง การสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 

  
 

ภาพท่ี 3.87 การสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ  
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือรู้วิธีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ  
กระบวนการด าเนินงาน    

1. การสนับสนุนงบประมาณ เป็นการด าเนินงานต้ังงบประมาณ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึกษา และ
บุคคลากร ในการด าเนินงานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

2. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็นการด าเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึกษา 
และบุคคลากร ในการด าเนินงานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3. สนับสนุนการจัดการ เป็นการด าเนินงานการจัดการการอ านวยความสะดวก เพ่ือสนับสนุนหน่วยงาน 
สถานศึกษา และบุคคลากร ในการด าเนินงานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 
ตัวอย่าง ภาพสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการอ านวยความสะดวกต่างๆ    
 

   
 

ภาพท่ี 3.88 การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
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3.2.7 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช 
หลักการ 
 รู้พืช เห็นความหลาย ใช้ประโยชน์ 
 
สาระส าคัญ  

การศึกษาพืช เป็นการศึกษาต้ังแต่การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การ เจริญเติบโต รูปร่าง 
ลักษณะ รวมทั้งคุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ค้นหากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ มี
การจัดต้ังเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย รวมทั้งมีการจัดแสดงและเผยแพร่ 
 
ล าดับการด าเนินงาน 

1. ศึกษาจากพืช 
2. ใช้ประโยชน์จากพืช 
3. สร้างจิตส านึก 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 การศึกษาพืช 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้การเจริญเติบโต 
2. เพ่ือรู้โครงสร้างและคุณสมบัติ 
3. เพ่ือรู้ระบบนิเวศวิทยา  
4. เพ่ือรู้การปลูกการขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  

 
กระบวนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือรู้การเจริญเติบโต 

1.1 เรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต แสดงให้เห็นการเจริญเติบของพืช  
ในแต่ละระยะการของการเจริญเติบโต  
1) ออกแบบ แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของพืชแต่ละช่วงอายุ 
2) เตรียมพืชศึกษาให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ 
3) บันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของพืชแต่ละช่วงอายุ 
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ตัวอย่าง การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช 
1) เตรียมแปลงปลูกเพ่ือศึกษา  

การเตรียมแปลงปลูกให้เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการ
เจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุ  
 

 
ภาพท่ี 3.89 แปลงศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต  

 
2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของหม่อนในแต่ละช่วงอายุ  

 

 
 

ภาพท่ี 3.90 การวัดความสูงของล าต้น เพ่ือศึกษาและบันทึกการเจริญเติบโตของหม่อนในแต่ละช่วงอายุ 
1. ระยะที่ 1 หม่อนอายุ 1 เดือน 
2. ระยะที่ 2 หม่อนอายุ 3 เดือน 
3. ระยะที่ 3 หม่อนอายุ 5 เดือน 
4. ระยะที่ 4 หม่อนอายุ 8 เดือน 
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3) ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต  
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 
ภาพท่ี 3.91 ตัวอย่างตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต  

 
4) ผลการศึกษาการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต 

ข้อมูลการศึกษา (หน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในข้อที่ 3 
มาสรุปในข้อที่ 4) 
................................................. ..............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................. .................................. 

 
1.2 เรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช 

(การด าเนินงานการเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช ส่วนของการศึกษาด้านพฤติกรรมขึ้นอยู่
กับความสนใจ)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
1.2.1  เรียนรู้รูปลักษณ์ เป็นการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของพืช ทั้งภายนอกและภายใน ต้ังแต่ 

ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ในระยะของพืช ทีมี่การเจริญเติบโตเต็มที่ 
1.2.1.1  การศึกษารูปลักษณ์ เป็นการศึกษาลักษณะโครงสร้างพืชทั้งภายนอกและภายใน 

   เช่น  การศึกษารูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนิ้อ ขนาด จ านวน ฯลฯ 
 

ตัวอย่างการเรียนรู้รูปลักษณ์ของพืช  

 
ภาพท่ี 3.92 หม่อนในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 
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1. เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของราก 
1.1 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.93 รากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.94 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน  
1. วัดขนาดของรากหม่อน  
2. ศึกษาสีและผิวของรากหม่อน  
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน  
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.95 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน  
 

3) สรุปผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน 
(ให้น าผลการเรียนรู้ในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.96 ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 
ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................ ............................
........................................................................................................................................................ 
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1.2 เรียนรู้โครงสร้างภายในของรากหม่อน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.97 รากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง  
 

1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.98 ศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน  
1. เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อนด้วยกล้องสเตอริโอ

และอุปกรณ์เสริม 
2. ถ่ายภาพโครงสร้างภายในของรากหม่อนจากกล้องสเตอริโอ  
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน 
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  

 

 
 

ภาพท่ี 3.99 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน  
 

3) สรุปผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน 
 (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.100 ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน  
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ........................... 
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2. เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของล าต้น 
2.1 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  
 

 
ภาพท่ี 3.101 ล าต้นหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  

 
1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  

 

 
ภาพท่ี 3.102 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  

 1. วัดความสูงของล าต้นหม่อน  
2.-3. เรียนรู้ลักษณะของล าต้นหม่อน  
4. วัดเส้นรอบวงของล าต้นหม่อน  
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  

(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

 
ภาพท่ี 3.103 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  

 
3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 

 

 
ภาพท่ี .3.104 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  

 

ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................ 



109 
 

 
 

2.2 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน 
 

  
 

ภาพท่ี 3.105 ล าต้นหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง  
 

1) ศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.106 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน  
 1-2  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นด้วยกล้องสเตอริโอ 
 3-4  บันทึกภาพโครงสร้างภายในของล าต้นจากกล้องสเตอริโอ  
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน  
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

 
 

ภาพท่ี 3.107 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน 
 

3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.108 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน  
 

ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................ 



111 
 

 
 

3.  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของใบ 
3.1 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน  

 

 
 

ภาพท่ี 3.109 ใบหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

1)  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.110 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน 
 1-2 การวัดขนาดของใบ 
 3-4 การเรียนรู้ลักษณะของผิวใบ 
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2)  ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน 
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.111 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน 
 

3)  สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.112 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน  
 

ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน  
....................................................................................................... .................................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................ 
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3.2 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.113 โครงสร้างภายในใบหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

1) การศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.114 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน  
1. การตัดตามขวางแผ่นใบหม่อนเพ่ือศึกษาโครงสร้างภายใน 
2. การใช้กล้องจุลทรรศน์เพ่ือศึกษาโครงสร้างภายในของใบหม่อน  
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2) ตารางบันทึกผลการศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน  
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

 
 

ภาพท่ี 3.115 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในใบหม่อน 
 

3)  สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.116 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน  
 

ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน  
......................................................................................... ...............................................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................ 
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4.  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของดอก  
4.1 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน  

 

 
ภาพท่ี 3.117 ดอกหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  

 

1)  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน 
 

 
ภาพท่ี 3.118 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน  

1  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อนด้วยกล้องสเตอริโอ  
2  ดอกหม่อนที่ท าการศึกษาบนกล้องสเตอริโอ  

  

2)  ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน  
 (ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

 
ภาพท่ี 3.119 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน 
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3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.120 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน  
ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................... ............................ 
 

5.  การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของผลหม่อน 
5.1 การเรียนรู้ ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน  

 

 
ภาพท่ี 3.121 ผลหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  

 

1.2.1 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน 

 
ภาพท่ี 3.122 การวัดขนาดของผลหม่อนเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอก 
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2)  ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน  
 (ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

 
 
ภาพท่ี 3.123 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน 

 
3)  สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.124 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน  
 

ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน 
............................................................................................................................. ...........................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................ 
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5.2 การเรียนรู้ ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.125 ผลหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง  
 

1)  การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน 

 
 

ภาพท่ี 3.126 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน  
 1. อุปกรณ์ในการเรียนรู้โครงสร้างภายในของผลหม่อน  
 2.-3. การเตรียมตัวอย่างผลหม่อนเพ่ือศึกษา 

4. เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อนด้วยกล้องสเตอริโอ  
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2)  ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน 
 (ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

 
 
ภาพท่ี 3.127 ตัวอย่างตารางบันทึกผลเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน 

 
3)  สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.128 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน  
 

ข้อมูลการเรียนรู้โครงสร้างภายในของผลหม่อน  
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................ 
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6.  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของเมล็ด 
6.1 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.129 เมล็ดหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.130 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของเมล็ดหม่อน  
 1-2  เตรียมเมล็ดหม่อนเพ่ือเรียนรู้โครงสร้างภายนอก 
 3-4  คัดแยกเมล็ดหม่อนเพ่ือเรียนรู้โครงสร้างภายนอก 
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2)  ตารางบันทึกผลการเรียนรู้การศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน 
 (ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

 
 

ภาพท่ี 3.131 ตัวอย่างตารางบันทึกผลเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน 
 

3)  สรุปผลการศึกษา (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.132 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน  
 

ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน  
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................ 



122 
 

 
 

1.2.2  การเรียนรู้คุณสมบัติ เป็นการศึกษาโครงสร้างทางเคมี เช่น การติดสี กลิ่น รส สารต่างๆ และ
โครสร้างทางฟิสิกส์ เช่น ความเหนียว ความแข็ง ความเปราะ การดูดซึม การดูดซับ การให้สี การ
ยืดหยุ่น ฯลฯ ของ ราก ล าต้น ใบ ดอก ผล และ เมล็ด 
 
ตัวอย่าง การเรียนรู้คุณสมบัติของผลหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.133 ผลหม่อนในระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

การเรียนรู้เรื่องความหวานของผลหม่อน 
1) อุปกรณ์การเรียน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.134 เครื่องวัดความหวาน  (Brix Refractometer) 
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2) ขั้นตอนการทดสอบความหวานของผลหม่อน 
 

 

การเตรียมผลหม่อน 
1.น าผลหม่อนล้างน้ าให้สะอาด 

 

2.ค้ันน้ าจากผลหม่อนด้วยการบีบ 

 

การวัดค่าความหวาน 
1.น า น้ าผลหม่อน หยดลงบนแผ่ น
กระจกปริซึมของเครื่องวัดความหวาน 

 

2.ปิดฝาเครื่องวัดความหวาน 

 

3.วัดค่าควา มหวานโดยน าเครื่องวั ด
ความหวานส่องเข้าหาแสง 
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4.อ่านค่าพร้อมบันทึกผล 

 

5.อ่านค่าความหวานโดยสังเกตจา ก
ระดับของแถบสีแดงด่านล่าง 

 
3) ตารางบันทึกค่าความหวานของผลหม่อน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.135 แสดงตารางบันทึกค่าความหวานของผลหม่อน  
 

4) สรุปผลการศึกษา (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 3 มาสรุปในข้อที่ 4) 
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... 
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1.3 การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและส่ิงแวดล้อม  
 

 
 

ภาพท่ี 3.136 หม่อนในระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

1.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับทรัพยากรกายภาพ เป็นการเรียนรู้ทรัพยากรกายภาพ (ดิน น้ า แสง 
อากาศ) ที่มีความสัมพันธ์กับพืชศึกษา แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ท้ั งทางบวกและทางลบ 
 

ตัวอย่าง การเรียนรู้ดิน 

 
ภาพท่ี 3.137 ตัวอย่างการเรียนรู้คุณสมบัติของดิน  

 

 
ภาพท่ี 3.138 ตารางบันทึกผลการเรียนรู้คุณสมบัติของดิน  
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1) ความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับชีวภาพ  เป็นการเรียนรู้สิ่งมีชีวิต (พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ) ที่ มี
ความสัมพันธ์กับพืชในภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะเก้ือกูล ได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะพ่ึงพิง ภาวะฝ่าย
หนึ่งได้ประโยชน์ อีกฝ่ายเสียประโยชน์ ภาวะไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ ฯลฯ  
 

 
 

ภาพท่ี 3.139 ความสัมพันธ์ระหว่างหม่อนกับชีวภาพอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.140 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหม่อนกับชีวภาพ 
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ภาพท่ี 3.141 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างหม่อนกับชีวภาพอ่ืน ๆ  
 

 

 
 
ภาพท่ี 3.142 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างหม่อนกับชีวภาพอ่ืน ๆ ในภาวะต่าง ๆ 
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1.3  การขยายพันธ์ุ การปลูก และการดูแลรักษา 
1.3.1 การขยายพันธ์ุ เป็นการเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์ พืช ในรูปแบบวิธีการต่าง ๆ เช่น การ

ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด การขยายพันธุ์พืชโดยการปักช า การตอนก่ิง  และการติดตา  
 
ตัวอย่างการขยายพันธ์ุหม่อนด้วยวิธีการปักช า 

1) อุปกรณ์ 

 
 

ภาพท่ี 3.143อุปกรณ์ในการปักช า  
 

2) ขั้นตอนการขยายพันธุ์หม่อนด้วยวิธีการปักช า 

 

1.การเตรียมก่ิงพันธุ์หม่อน 
คัดเลือกและตัดก่ิงหม่อนที่มีความสมบูรณ์
แข็งแรง  

 

2.การเตรียมถุงเพาะช า 
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3. ตัดก่ิงหม่อนให้มีความยาว  
20 เซนติเมตร 

 

4. ป้ายปูนแดงบริเวณรอยตัดด้านบนของ 
ก่ิงหม่อน เพ่ือป้องกันความชื้นและเชื้อรา 

 

5.ปักก่ิงหม่อนลงถุงเพาะช าลึกประมาณ 1 นิ้ว 

 

6.ก่ิงหม่อนที่ท าการเพาะช าเสร็จเรียบร้อย 

 

7.ก่ิงหม่อนเริ่มแตกยอด พร้อมน าลงปลูก 
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1.3.2 การปลูก  
1) วัสดุอุปกรณ์ 

 
ภาพท่ี 3.144 วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกหม่อน  

 
2) ขั้นตอนการปลูก 

 

1.ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดพอเหมาะ 

 

2.ผสมดินปลูกด้วยมูลสัตว์ 

 

3.ปลูกต้นหม่อนแล้วกลบดินให้แน่น 

 

4.แปลงหม่อนที่ปลูกเสร็จเรียบร้อย 
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1.3.3 การดูแลรักษา  
 

 
 

ภาพท่ี 3.145 การดูแลรักษาหม่อน  
1. การรดน้ า 
2. การถางหญ้าบริเวณโคนต้น  
3. การใส่ปุ๋ย 
4. การตัดแต่งก่ิงหม่อน  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ใช้ประโยชน์จากพืช 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้วิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์ 
2. เพ่ือรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

1. สรุปการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด)  
2. สรุปข้อมูลการเรียนรู้พืช 
3. ก าหนดการใช้ประโยชน์จากพืช 

 
2.1 สรุปการเรียนรู้จากพืช และวิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์ 

สรุปผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของพืชศึกษา น ามาผลการเรียนรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์หาศักยภาพแล้วน าไปสู่การก าหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิด 
 

ตัวอย่างผังความคิดการใช้ประโยชน์จากพืช  
 

 
 

ภาพท่ี 3.146 ผังความคิดที่ได้จากการศึกษาหม่อน  
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2.2 กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ 
 เป็นการน าแนวคิดการใช้ประโยชน์จากพืชที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพมาพัฒนาสู่แนวทางเกิดเป็น
วิธีการใหม่ๆ หรือสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ  
 
ตัวอย่าง กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ จากคุณสมบัติ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.147 ผังความคิดนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.148 ผลหม่อนที่น ามาเรียนรู้คุณสมบัติ 
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ตัวอย่าง ชิ้นงาน ขั้นตอนการท าแยมหม่อน  
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3.149 ขั้นตอนการท าแยมหม่อน 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 3 สร้างจิตส านึก 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่ประโยชน์ของพืช 
2. เพ่ือเห็นคุณค่าของพืช 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

3.1. การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์     
1) การจัดแสดง เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้

พืชศึกษา น ามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการ
ประกอบการบรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท  
 

 
 

ภาพท่ี 3.150 จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความการใช้ประโยชน์จากหม่อน  
 

2) การเผยแพร่ เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้
พืชศึกษาน ามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบการบรรยาย รูปแบบ
ศิลปะพ้ืนบ้าน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.151 แผ่นพับเผยแพร่ประโยชน์ของหม่อน  
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3) การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ พืชเพ่ือน ามาสู่การ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.152 การจดัต้ังกลุ่มชมรมอนุรักษ์พันธุ์หม่อน  
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3.2.8 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์ 
 
หลักการ 
 รู้สัตว์ เห็นความหลาย ใช้ประโยชน์ 
 
สาระส าคัญ  

เรียนรู้สัตว์ เป็นการศึกษาต้ังแต่ การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  การเจริญเติบโต รูปร่าง ลักษณะ 
รวมทั้งคุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ค้นหากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ มีการ
จัดต้ังเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย รวมทั้งมีการจัดแสดงเผยแพร่ การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ 
 
ล าดับการด าเนินงาน 

1. เรียนรู้จากสัตว์ 
2. ใช้ประโยชน์จากสัตว์ 
3. สร้างจิตส านึก 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 เรียนรู้จากสัตว์ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้กระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์  
2. เพ่ือรู้โครงสร้างและพฤติกรรมของสัตว์ 
3. เพ่ือรู้ระบบนิเวศวิทยาของสัตว์ 
4. เพ่ือรู้การผสมพันธุ์ และการดูแลรักษาสัตว์ 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.1.  การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต แสดงให้เห็นการเจริญเติบของสัตว์ ใน

แต่ละระยะการของการเจริญเติบโต  
1)  ออกแบบ แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละช่วงอายุ  
2)  เตรียมสัตว์ศึกษาให้เพียงพอต่อการเรียนรู้  
3)  การบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละช่วงอายุ 

ตัวอย่าง วิธีการเรียนรู้การเจริญเติบโตของไส้เดือนดินดิน 

 
ภาพท่ี 3.153 บ่อเพาะเลี้ยงไส้เดือน  
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1) การเรียนรู้การเจริญเติบของไส้เดือนดินในแต่ละช่วงอายุ 

 
 

ภาพท่ี 3.154 การเรียนรู้การเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน ระยะที่ 1 - 6 
2)  ตัวอย่างตารางบันทึกการเรียนรู้การเจริญเติบโตของของไส้เดือนดิน 

(ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกแบบตารางบันทึกผลตามความเหมาะสมและให้ท าการศึกษา
เป็นจ านวน 5 ซ้ าต่อการศึกษา) 
 

 

 
 

ภาพท่ี 3.155 ตารางบันทึกผลการเรียนรู้การเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน 
 
3)  ผลการศึกษาการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต 
ข้อมูลการศึกษา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุป
ในข้อที่ 3) 
....................................................................................................... ........................................................
............................................................................................................................. ..................................
............................................................................................................................................................... 
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1.2. การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์  

1.2.1  การเรียนรู้รูปลักษณ์ เป็นการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของสัตว์ในอวัยวะต่าง ๆ เช่น  ส่วนหัว 
ส่วนท้อง ส่วนรยางค์ล าตัว ทั้งภายนอกและภายใน ระยะของสัตวมี์การเจริญเติบโตเต็มที่ 

 
1.2.1.1 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอก 
ตัวอย่าง การเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของไส้เดือนดิน 
 

 
ภาพท่ี 3.156 โครงสร้างภายนอกของไส้เดือนดิน 

 

  

  
ภาพท่ี 3.157 การเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของไส้เดือนดิน 
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1.2.1.2 การเรียนรู้โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน 
ตัวอย่างการเรียนรู้โครงสร้างภายของในไส้เดือนดิน 

 

 
ภาพท่ี 3.158 โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน 

 
 

  

  

  
ภาพท่ี 3.159 การเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของไส้เดือนดิน 
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1.2.2 การเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ เป็นการเรียนรู้การตองสนองต่อปัจจัยในสภาวะต่าง ๆ ของสัตว์ 
เช่น การเดิน การหาอาหาร การนอน การเคลื่อนไหว การสืบพันธุ์ 

 
การเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ 
ตัวอย่าง การเรียนรู้พฤติกรรมของไส้เดือนดิน ที่มีผลต่อปฏิกิริยาที่มีต่อแสง 
1) ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ภาพการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1 

 

1. เตรียมจานเพาะเชื้อกับผ้าด าโดยน าผ้าสีด า
มาวางไว้บนจานเพาะเชื้อ 

2 

 

2. น าไส้เดือนดินมาวา งไว้ในจา นเพาะเชื้ อ 
พร้อมกับจับเวลาการเคลื่อนที่ของไส้เดือน
ดิน 
2.1 ไส้เ ดือน ดินเคลื่อนที่ โดย ใช้เวลา  5 
วินาที  

3 

 

    2.2 ไส้เดือนดินเคลื่อนที่โดยใช้เวลา  10 
วินาที 

4 

 

    2.2 ไส้เดือนดินเคลื่อนที่โดยใช้เวลา  16 
วินาที 
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2) ตารางบันทึกการศึกษาพฤติกรรมของไส้เดือนดิน  

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกแบบตารางบันทึกผลตามความเหมาะสมและให้ท าการศึกษาเป็น
จ านวน 5 ซ้ าต่อการศึกษา) 

 
ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมของไส้เดือนดินท่ีมีต่อแสง 

 

 
ภาพท่ี 3.160 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการพฤติกรรมของไส้เดือนดินที่มีต่อแสง 

ภาพท่ี ภาพการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
5 

 

    2.2 ไส้เดือนดินเคลื่อนที่โดยใช้เวลา 25 
วินาที 

6 

 

    2.2 ไส้เดือนดินเคลื่อนที่โดยใช้เวลา  32 
วินาที 

7 

 

3. สิ้นสุดการเคลื่อนที่ของไส้เดือนดินโดยใช้
เวลาทั้งสิ้นวินาที 44 วินาที 
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3)  สรุปผลการเรียนรู้พฤติกรรมของไส้เดือนดินที่มีต่อแสง 
 (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 

 
ข้อมูลการเรียนรู้พฤติกรรมของไส้เดือนดินที่มีต่อแสง 
............................................................................................................................. ....................................
................................................................................................................... ..............................................
...................................................................................................................................... 

 
1.3 การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และส่ิงแวดล้อม 

1.3.1 ไส้เดือนดินกับแสง 

 
 

ภาพท่ี 3.161 การเรียนรู้พฤติกรรมไส้เดือนดินที่มีต่อแสง 
 

1.3.2 ไส้เดือนดินกับดิน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.162 สภาพดิน และความชื้นที่เหมาะสมกับไส้เดือนดิน 
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1.4 การขยายพันธ์ุ การดูแลรักษา 
 

 
ภาพท่ี 3.163 การขยายพันธุ์และการดูแลไส้เดือนดิน 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ใช้ประโยชน์จากสัตว์  
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือรู้วิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์  
2.  เพ่ือรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.  สรุปการเรียนรู้จากสัตว ์และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด)  
2.  กระบวนการสรรค์สร้าง   
3.  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ  

 
2.1 วิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์ 

 การสรุปผลการเรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ น าผลการเรียนรู้ที่ได้มาวิเคราะห์หา
ศักยภาพแล้วน าไปสู่การก าหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิด  
 
ตัวอย่าง ผังความคิดการใช้ประโยชน์จากสัตว์ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.164 ผังความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ไส้เดือนดิน 
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2.2 กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ 
 การน าแนวคิดการใช้ประโยชน์จากพืชที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพมาพัฒนาสู่แนวทางเกิด

เป็นวิธีการใหม่ๆ หรือสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ  
 

ตัวอย่าง กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ จากคุณสมบัติ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.165 ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้เดือนดินอัดเม็ด 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 3 สร้างจิตส านึก  
1.  การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์   
2.  การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    
  

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเผยแพร่ประโยชน์ของสัตว์ 
2.  เพ่ือเห็นคุณค่าของสัตว์ 

 

กระบวนการด าเนินงาน 
3.1 การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์     

1) การจัดแสดง เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้
สัตว ์ น ามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการประกอบการ
บรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท 

2) การเผยแพร่ เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้
สัตวศึ์กษาน ามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบการบรรยาย รูปแบบ
ศิลปะพ้ืนบ้าน 

 
ภาพท่ี 3.166 เอกสารเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน  

 
3) การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้สัตว์เพ่ือน ามาสู่การ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 

 
ภาพท่ี 3.167 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนดิน 
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3.2.9 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 

หลักการ 
 รู้ชีวภาพ เห็นความหลาย ใช้ประโยชน์ 
 
สาระส าคัญ  

การศึกษาชีวภาพอ่ืน ๆ เป็นการศึกษาต้ังแต่ การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต รูปร่าง 
ลักษณะ รวมทั้งคุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ค้นหากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ มี
การจัดต้ังเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย โดยจัดแสดงและเผยแพร่ 

การศึกษาชีวภาพอ่ืน ๆ การศึกษาการเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน  ๆ การเรียนรู้รูปลักษณ์และ
พฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน ๆ การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน ๆ และสิ่งแวดล้อม การขยายพันธุ์ การ
ดูแลรักษา การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืน ๆ สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืน ๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง
ความคิด) กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่ ๆ การสร้างจิตส านึก การจัดแสดง หรือเผยแพร่
งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย     
 

ล าดับการด าเนินงาน 
1.  เรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ 
2.  ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืน ๆ 
3.  สร้างจิตส านึก 

แนวทางการด าเนินงาน 

ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 การเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืน ๆ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือทราบการเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน ๆ ในชุมชน 
2.  เพ่ือทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน 
3.  เพ่ือให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน ๆ ระหว่างสิ่งแวดล้อม   

 
กระบวนการด าเนินงาน 

1.1 การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน ๆ เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต แสดงให้เห็นการเจริญเติบของ
ชีวภาพอ่ืน ๆ  
1) ออกแบบ แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน ๆ แต่ละช่วงอายุ 
2) เตรียมชีวภาพให้เพียงพอต่อการเรียนรู้ 
3) การบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน ๆ แต่ละช่วงอายุ 
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ตัวอย่าง การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพ 
 

 
ภาพท่ี 3.168 เห็ดนางฟ้าฮังการีระยะเจริญเติบโตเต็มที่  

 
1)  การเตรียมโรงเรือนเห็ดนางฟ้าฮังการีเพ่ือศึกษา 

 

 
ภาพท่ี 3.169 โรงเรือนเห็ดนางฟ้าฮังการี  

 
2) การเรียนรู้การเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าฮังการีแต่ละช่วงอายุ 

 
ภาพท่ี 3.170 การเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
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3) ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต 

(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 
ภาพท่ี 3.171 ตัวอย่างตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต  

 
4) ผลการศึกษาการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต 

ข้อมูลการศึกษา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในข้อที่ 3 มาสรุป
ในข้อที่ 4) 
............................................................................................................................. ....................................
................................................................................................................................. ................................
......................................................................................................... ..................................................



151 
 

1.2  เรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน ๆ  
1.2.1  เรียนรู้รูปลักษณ์ เป็นการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของชีวภาพอ่ืน ๆ ทั้งภายนอกและภายใน 

ทุกส่วนประกอบของชีวภาพอ่ืน ๆ ในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ เช่น  การศึกษารูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้ อ 
ขนาด จ านวน ฯลฯ 

 
ตัวอย่าง เรียนรู้รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืน ๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.172 เห็ดนางฟ้าฮังการีในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 
 

1)  การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

 
 

ภาพท่ี 3.173 ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี  
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ภาพท่ี 3.174 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

2)  ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

 
 

ภาพท่ี 3.175 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
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3) สรุปผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 

 
 

ภาพท่ี 3.176 แสดงลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการีระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 
 
ข้อมูลการเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................ ................................................
....................................................................................................................................................... 
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1.2.2 การเรียนรู้พฤติกรรม แสดงออกเม่ือมีปัจจัยทางกายภาพมากระทบในสภาวะต่างๆ เช่น 
น้ า แสง อุณหภูมิ เป็นต้น 

 
ตัวอย่าง การเรียนรู้พฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 

 

 
 

ภาพท่ี 3.177 เห็ดนางฟ้าฮังการีในการเรียนรู้พฤติกรรมการบาน  
 

1) อุปกรณ์การเรียนรู้ 

 
 

ภาพท่ี 3.178 อุปกรณ์ในการเรียนรู้พฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 
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2) การศึกษาพฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

 
 
ภาพท่ี 3.179 พฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 

1. ดอกเห็ดนางฟ้าฮังการีที่ใช้ในการเรียนรู้เริ่มต้น 
2. ดอกเห็ดนางฟ้าฮังการีที่ใช้ในการเรียนรู้เม่ือผ่านไป 10 ชั่วโมง 
3. ดอกเห็ดนางฟ้าฮังการีที่ใช้ในการเรียนรู้เม่ือผ่านไป 20 ชั่วโมง 

 
3) ตารางบันทึกพฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

 
 

ภาพท่ี 3.180 แสดงตารางตารางบันทึกพฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

4) สรุปผลการศึกษา (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 3 มาสรุปในข้อที่ 4) 
............................................................................................................................. ............................
....................................................................................................... ..................................................
......................................................................................................................................................... 
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1.3 การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืนๆ และส่ิงแวดล้อม  
 

 
 

ภาพท่ี 3.181 ความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดนางฟ้าฮังการีกับชีวภาพอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.182 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดนางฟ้าฮังการีกับชีวภาพอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.183 แสดงความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดนางฟ้าฮังการีกับชีวภาพอ่ืนๆ 
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1.4 การขยายพันธ์ุ การปลูก การดูแลรักษา  
1.4.1 การขยายพันธ์ุ เป็นการเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์ รูปแบบและวิธีการขยายพันธุ์ 
 
การขยายพันธ์ุเห็ดนางฟ้าฮังการี 

ขั้นตอนการขยายเห็ดนางฟ้าฮังการี 

 

การเตรียมก้อนเห็ด 

1. ผสมขี้เลื้อยไม้ยางพารา ดีเกลือ ยิปซ่ัม 
ร าละเอียด และปูนขาวให้เข้ากัน 

 

2.น าส่วนผสมก้อนเห็ดบรรจุใส่ถุง  
ถุงละ 0.8-1 กิโลกรัม 

 

3. ปิดจุกถุงก้อนเห็ด 

 

4. น าก้อนเห็ดนึ่งด้วยไอน้ า 3 -4 ชั่วโมง 

เพ่ือท าก้อนเห็ดปลอดเชื้อ 

 

การเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้าฮังการี 

น าก้อนเห็ดปลอดเชื้อ มาหยอดด้วยเมล็ด
ข้าวฟ่างที่ มีเชื้อเห็ดนางฟ้าฮังการี ถุงละ 
20-30 เมล็ด 
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1.4.2 การดูแลรักษา 

 
 

ภาพท่ี 3.184 การดูแลรักษาเห็ดนางฟ้าฮังการี  
1. การเปิดจุกก้อนเชื้อเม่ือเชื้อเห็ดเจริญเต็มถุง 
2. ก้อนเห็ดนางฟ้าฮังการีก าลังออกดอก 

 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้วิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์ 
2. เพ่ือรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืน ๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด)  
2. สรุปข้อมูลการเรียนรู้ชีวภาพอ่ืน ๆ 
3. ก าหนดการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืน ๆ 

 
2.1 เรียนรู้จากชีวภาพอ่ืน ๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ 
 สรุปผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน ๆ น ามาผลการเรียนรู้ที่ได้มาวิเคราะห์
หาศักยภาพแล้วน าไปสู่การก าหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิด 

 
ตัวอย่าง ผังความคิดการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืน ๆ 
 

 
ภาพท่ี 3.185 ผังความคิดที่ได้จากการศึกษาเห็ดนางฟ้าฮังการี 
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2.2 กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ 
 น าแนวคิดการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืน ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพมาพัฒนาสู่แนวทางเกิดเป็น
วิธีการใหม่ ๆ หรือสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ  
 
ตัวอย่างชิ้นงาน ขั้นตอนการท าลูกอมเห็นนางฟ้าฮังการี 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 3 สร้างจิตส านึก 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืน ๆ 
2. เพ่ือเห็นคุณค่าของชีวภาพอ่ืน ๆ 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

3.1 การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์     
1) การจัดแสดง เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้

ชีวภาพอ่ืน ๆ น ามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการ
ประกอบการบรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท 
 

2) การเผยแพร่ เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้
พืชศึกษาน ามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบการบรรยาย รูปแบบ
ศิลปะพ้ืนบ้าน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.186 แผ่นพับเผยแพร่สาระน่ารู้เห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

3) การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ ชีวภาพอ่ืน ๆ เพ่ือ
น ามาสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.187 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าฮังการี 
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3.2.10 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 
หลักการ 

รู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เห็นความหลาย ใช้ประโยชน์ 
สาระส าคัญ  

การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นการศึกษาต้ังแต่ ประวัติความเป็นมา ประเภทและการพัฒนา 
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม มีการจัดการ เพ่ือน าไปสู่การดูแลรักษาและการใช้
ประโยชน์ โดยหากระบวนการสรรค์สร้างและพัฒนา เพ่ือให้เกิดสิ่งใหม่ๆ มีการจัดต้ังเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบ
เครือข่าย โดยจัดแสดงและเผยแพร่ 
ล าดับการด าเนินงาน 

1.  ศึกษาจากภูมิปัญญา  
2.  ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา  
3.  สร้างจิตส านึก 

แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 การเรียนรู้จากภูมิปัญญา 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือรู้ประวัติความเป็นมา 
2.  เพ่ือรู้สาขาและลักษณะของภูมิปัญญา 
3.  เพ่ือรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม 
4.  เพ่ือรู้การดูแลรักษาภูมิปัญญา  

กระบวนการด าเนินงาน 
1.  การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา เป็นการเรียนรู้ข้อมูลทรัพยกรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
เก่ียวกับสาขาของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา เจ้าของภูมิปัญญาด้ังเดิมหรือเป็นการสืบทอด การ ต่อยอดของภูมิ
ปัญญานั้นๆ เพ่ือให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน  
ตัวอย่าง การสอบถามประวัติภูมิปัญญา เรื่องการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ  

 
ภาพท่ี 3.188 การสอบถามประวัติภูมิปัญญา เรื่องการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ  

 1. – 2. การสอบถามประวัติภูมิปัญญาจากเจ้าของภูมิปัญญา 
 3. ตัวอย่างพืชที่ใช้ในการย้อมสีผ้าด้วยวิธีด้ังเดิม 
 4. เจ้าของภูมิปัญญากับกลุ่มผู้ เรียนรู้ภูมิปัญญา  
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1. การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เป็นการเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นแบบด้ังเดิมจาก
เจ้าของภูมิปัญญาหรือได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าของภูมิปัญญาด้ังเดิม น ามาสู่การพัฒนาต่อยอดของ
ภูมิปัญญา โดยใช้วัตถุดิบหรือวิธีการใหม่ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภูมิปัญญาด้ั งเดิม มีรายละเอียดการท า
แต่ละขั้นตอนของภูมิปัญญา  
 
ตัวอย่าง ขั้นตอนภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ 
 

 
ภาพท่ี 3.189 ขั้นตอนภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ  

 1. การเตรียมพืชให้สีย้อมเพ่ือใช้เป็นสีย้อมผ้า 
 2. ตากพืชให้สีย้อมให้แห้งบนตะแกรง 
 3-5. การย้อมผ้าด้วยสีย้อมธรรมชาติ 
 6.  เส้นไหมที่ได้จากการย้อมสีจากธรรมชาติ 
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ตัวอย่าง การบันทึกขั้นตอนภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 
 

 
ภาพท่ี 3.190 ตัวอย่างการบันทึกขั้นตอนภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 

 
2. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับส่ิงแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้นระหว่างภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เช่น เม่ือมีการใช้ทรัพยากรมาใช้ในปริมาณที่มาก
จึงท าให้ทรัพยากรที่มีในธรรมชาติลดลง จนส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาเสียสมดุล 

ตัวอย่าง กรณีศึกษาภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติที่ มีผลต่อสิ่งแวดล้อม คือมีการน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในธรรมชาติมาจนเกินไปไม่มีการอนุรักษ์หรือมีการปลูกทดแทนจึงท าให้
ทรัพยากรนั้น ๆ สูญหายหรือหมดไป และมีการปล่อยน้ าสีย้อมผ้าส่งสู่ธรรมชาติโดยที่ไม่มีการบ าบัด จนส่งผลให้
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น 
  

 
ภาพท่ี 3.191 การก าจัดของเสียจากการย้อมผ้าด้วยวิธีที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  



164 

 

3. การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา เป็นการรักษาภูมิปัญญาด้ังเดิมหรือภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด
แล้วน ามาพัฒนาต่อยอดให้คงอยู่ กับท้องถิ่น เช่น การบันทึกรายละเอียดภูมิปัญญา สร้างเป็นแหล่ง
เรียนรู้ การปลูกวัตถุดิบทดแทนในธรรมชาติ เป็นต้น  
 

 
 

ภาพท่ี 3.192 แปลงปลูกพืชย้อมสีทดแทนเพ่ือใช้ในการย้อมผ้า  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา  
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือรู้วิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์  
2.  เพ่ือรู้กระบวนการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่ ๆ 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

2.1 การสรุปการด าเนินงานจากภูมิปัญญาและก าหนดการใช้ประโยชน์  
 การสรุปผลการเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม และการจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  น ามา
ผลการเรียนรู้ที่ได้มาวิเคราะห์หาศักยภาพแล้วน าไปสู่การก าหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิด 
 

 
ภาพท่ี 3.193 ตัวอย่างการบันทึกก าหนดการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ 
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2.2 กระบวนการสรรสร้าง  ผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ 
 เป็นการน าแนวคิดการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนาสู่แนวทาง
เกิดเป็นวิธีการใหม่ๆ หรือสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ  
 

 
ภาพท่ี 3.194 เครื่องย้อมเส้นไหมจากแนวคิดนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 

1. อุปกรณ์การย้อมเส้นใหม่แบบด่ังเดิม 
2-3 แบบบันทึกแนวคิดนวัตกรรมใหม่ที่ เกิดจากภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 3 การสร้างจิตส านึก  
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญา 
2.  เพ่ือเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา  

 
กระบวนการด าเนินงาน 

3.1 การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์     
1) การจัดแสดง เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาน ามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการประกอบการ
บรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท  
 

 
ภาพท่ี 3.195 การจัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมย้อมจากสีธรรมชาติ 

 
2) การเผยแพร่ เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาน ามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบการบรรยาย รูปแบบ
ศิลปะพ้ืนบ้าน 
 

 
ภาพท่ี 3.196 การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
2. การสาธิตการทอผ้าจากเส้นไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ  

 
3) การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญาเพ่ือน ามาสู่

กระบวนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  



 

บทท่ี 4 

มาตรฐานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

มาตรฐานการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นข้อก าหนดเก่ียวกับคุณลักษณะ  คุณภาพ และ
มาตรฐานที่ต้องการให้เกิดขึ้นในการด าเนินงาน ของสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถิ่น เพ่ือใช้เป็นหลักในการเทียบเคียง 
ส าหรับการสนับสนุน ส่งเสริม ก ากับดูแล การตรวจสอบ การประเมิน และการประกันคุณภาพของงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 
 
สาระท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

มาตรฐานท่ี 1.1 บุคลากร 
เข้าใจการบริหารและการจัดการบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมในการคิดและการ

ปฏิบัติ การแต่งต้ังคณะท างานในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ปฏิบัติตามหลักการอนุรักษ์และพัฒนา บนฐานปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียง 

มาตรฐานท่ี 1.2 ระบบ 
เข้าใจการบริหารและการจัดการที่เป็นระบบ การก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ การจัดท าแผนงานด้าน การ

บริหารและการจัดการ การปฏิบัติงาน การจัดท าแผนการจัดการเรียนรู้  การด าเนินงาน สรุปและประเมินผล 
วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน การปรับปรุงและพัฒนางาน และการรายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
เพ่ือการบริหารและการจัดการอย่างมีคุณภาพ เห็นความส าคัญของประโยชน์แท้แก่มหาชน น าไปสู่การอนุรักษ์และ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
สาระท่ี 2 การจัดการวิทยาการ 
 มาตรฐานท่ี 2.1 วิชาการ 
 รู้และเข้าใจ แหล่งการเรียนรู้ ภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เห็นความส าคัญของฐานทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา เพ่ือเป็นแบบอย่างการมี การใช้ ศักยภาพ ฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นในการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน 
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มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ  : งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
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พระราชด าริบางประการ 
 

“....ส่วนส ำหรับเรื่องของโรงเรียนนั้น ก็ได้มีประสบกำรณ์ในกำรที่ไปเยี่ยมโรงเรียนในภำคต่ำง  ๆ มำหลำย
แห่ง ก็เห็นว่ำเรื่องที่จะสอนให้นักเรียนหรือให้เด็กมีควำมรู้ และมี ความรักทรัพยากร คือความรักชาติ รักแผ่นดิน 
นี้ก็คือรักสิ่งที่เป็นสมบัติของตัวเขำ กำรที่ให้เขำรักษำประเทศชำติหรือรักษำสมบัติของเขำนั้น  ท ำได้โดยสร้ำงควำม
รักควำมเข้ำใจ ถ้ำใครไม่รู้จักกัน เรำก็ไม่มีควำมสัมพันธ์ ไม่มีควำมผูกพันต่อกัน แต่ว่ำถ้ำให้เขำรู้จักว่ำสิ่งนั้นคืออะไร 
เขำจะรู้สึกชื่นชมและรักหวงแหนในสิ่งนั้นว่ำเป็นของตนและจะท ำให้เกิดประโยชน์ได้ ....” วันท่ี 14 สิงหาคม พ.ศ. 
2540 พระราโชวาทและแนวทางการด าเนินงาน  อพ.สธ. ระยะ 5 ปีท่ีสอง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา 
กรุงเทพฯ 

 
“...ทุกวันนี้ประเทศไทยยังมีทรัพยำกรพร้อมมูล ทั้งทรัพยำกรธรรมชำติและทรัพยำกรบุคคล  ซ่ึงเรำ

สำมำรถน ำมำใช้เสริมสร้ำงควำมอุดมสมบูรณ์และเสถียรภำพอันถำวรของบ้ำนเมืองได้เป็นอย่ำงดี  ข้อส ำคัญเรำต้อง
รู้จักใช้ทรัพยำกรนั้นอย่ำงฉลำด คือไม่น ำมำทุ่มเทใช้ให้สิ้นเปลืองไปโดยไร้ประโยชน์  หรือได้ประโยชน์ไม่คุ้มค่ำ 
หำกแต่ระมัดระวังใช้ด้วยควำมประหยัดรอบคอบ  ประกอบด้วยควำมคิดพิจำรณำตำมหลักวิชำ  เหตุผล และ
ควำมถูกต้องเหมำะสม โดยมุ่งถึงประโยชน์แท้จริงที่จะเกิดแก่ประเทศชำติ ทั้งในปัจจุบันและอนำคตอันยืนยำว ...” 
วันท่ี 5 ธันวาคม พ.ศ. 2521 ในเรื่องรักษาทรัพยากร พระราชด ารัสในการเสด็จฯ ออกมหาสมาคม  ในงานพระ
ราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา 

 
“โบรำณวัตถุ ศิลปวัตถุและโบรำณสถำนทั้งหลำยเป็นของมีคุณค่ำและจ ำเป็นแก่กำรศึกษำค้นคว้ำในทำง

ประวัติศำสตร์ศิลปโบรำณคดี เป็นกำรแสดงถึงควำมเจริญรุ่งเรืองของชำติไทยที่มีมำแต่อดีตควรสงวนรักษำไว้ให้
คงทนถำวร  เป็นสมบัติของชำติไว้ตลอดกำล” วันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2504 ทรงให้รักษาศิลปวัตถุและ
โบราณสถาน พระราชด ารัสของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  มีพระราชด ารัสในพิธีเปิดพิพิธภัณฑสถาน
แห่งชาติเจ้าสามพระยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

  
“งำนด้ำนกำรศึกษำศิลปะและวัฒนธรรมนั้น  คืองำนสร้ำงสรรค์ควำมเจริญทำงปัญญำและทำงจิตใจซ่ึงเป็น

ทั้งต้นเหตุทั้งองค์ประกอบที่ขำดไม่ได้ของควำมเจริญด้ำนอ่ืนๆทั้งหมด  และเป็นปัจจัยที่จะช่วยให้เรำรักษำและด ำรง
ควำมเป็นไทยไว้ได้สืบไป” วันท่ี 12 ตุลาคม พ.ศ. 2513 ทรงให้เห็นความส าคัญของศิลปะและวัฒนธรรม  
พระราชด ารัสของ  พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยศิลปากร  
 

 “...ให้เร่งอนุรักษ์และหำวิธีกำรรักษำสิทธิ…” เมื่อวันท่ี 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2550 ณ อาคารชัยพัฒนา 
สวนจิตรลดา  
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“...ปัจจุบันงำนของโครงกำรฯ มิได้จ ำกัดเพียงศึกษำอนุรักษ์พันธุ์พืชเท่ำนั้น  แต่ขยำยวงกว้ำงไปถึง
กำรศึกษำเพ่ืออนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติอ่ืนด้วย เช่น ดิน หิน แร่ และสิ่งมีชีวิตทุกประเภท  ทุกสิ่งที่กล่ำวมำล้วน
แต่มีควำมเก่ียวพันกัน สิ่งหนึ่งสิ่งใดขำดไปก็จะกระทบต่อกำรด ำรงอยู่ของชำติและประชำชน นอกจำกศึกษำสภำวะ
ของทรัพยำกรธรรมชำติแล้ว กำรให้ควำมรู้แก่ประชำชนก็เป็นสิ่งส ำคัญ  โดยเฉพำะในเรื่องกำรใช้ประโยชน์จำก
ธรรมชำติอย่ำงเหมำะสม วิธีสงวนรักษำ เพ่ือทุกคนจะได้ใช้ประโยชน์ร่วมกัน  อย่ำงยั่งยืนตลอดไป . . .” วันท่ี 19 
ตุลาคม พ.ศ. 2548 ณ ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ ฯ 
คลองไผ่ ต าบลคลองไผ่ อ าเภอสีค้ิว จังหวัดนครราชสีมา 

 
“...ประเทศไทยเรำเป็นประเทศที่มีควำมสมบูรณ์มำแต่โบรำณกำล  ด้วยเหตุที่ มีทรัพยำกรธรรมชำติ

หลำกหลำยทั้งพืชสัตว์ และแร่ธำตุ สมดังค ำที่กล่ำวว่ำ “ทรัพย์ในดินสินในน้ ำ” ทรัพยำกรเหล่ำนี้ให้คุณประโยชน์
เก้ือกูลแก่ชนทุกหมู่เหล่ำ ในด้ำนกำรยังชีพ อีกทั้งสร้ำงภำวะสมดุลให้แก่สภำพแวดล้อมทรัพยำกรธรรมชำติทุก  ๆ 
สิ่งมีควำมเชื่อมโยงเก่ียวพันกัน หำกสิ่งใดสิ่งหนึ่ง หมดสิ้นสูญไปก็จะส่งผลกระทบต่อสิ่งอ่ืน  ๆ ต่อสภำวะแวดล้อม 
และท้ำยที่สุด ต่อกำรด ำ รงชีวิตของมนุษย์ทรัพยำกรธรรมชำติเป็นสมบัติของเรำพวกเรำทุกคน  ไม่ใช่ของบุคคลใด
บุคคลหนึ่งโดยเฉพำะ เรำทุกคนจึงมีหน้ำที่จะต้องช่วยกันปกปักรักษำทรัพยำกรอันมีค่ำให้ด ำรงอยู่  ช่วยกันปลูกฝัง
และสืบทอดเจตนำรมณ์เรื่องกำรอนุรักษ์ให้แก่อนุชน  เพ่ือให้ประเทศของเรำยังมีทรัพยำกรที่จะเอ้ืออ ำนวย
ประโยชน์ให้แก่มหำชนสืบเนื่องต่อไป...” วันท่ี 30 ตุลาคม พ.ศ. 2550 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเล
ไทย เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี 

 
“...งำนที่มหำวิทยำลัยแม่โจ้จัดขึ้นในครั้งนี้  สะท้อนภำพชีวิตตำมวัฒนธรรมเกษตร  และภูมิปัญญำเกษตร

พ้ืนบ้ำนของชำวล้ำนนำ  ผู้เข้ำชมงำนซ่ึงถือว่ำเป็นคนรุ่นใหม่ จะสำมำรถมองเห็นและเข้ำใจเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบัน  
เห็นวิถีชีวิตที่แฝงปรัชญำควำมพอเพียง และควำมรู้ของบรรพบุรุษที่ เป็นรำกเหง้ำของปัจจุบัน ส่วนที่ดีงำมที่
มหำวิทยำลัยแม่โจ้ต้ังใจแสดงออกในงำนนี้ จะท ำให้ผู้มีโอกำสได้ชมงำนเกิดควำมรู้สึกซำบซ้ึง ควำมภำคภูมิใจใน
บรรพบุรุษ และควำมรู้สึกรักถิ่นฐำนบ้ำนเกิดอันอำจน ำไปสู่ควำมคิดที่จะพัฒนำสังคมตลอดจนประเทศชำติโดย
อำศัยรำกเหง้ำเดิมเป็นพ้ืนฐำน  เพ่ือให้เกิดควำมเจริญอย่ำงยั่งยืนและถูกทิศทำง  ในส่วนกิจกรรมอนุรักษ์พันธุกรรม
พืชที่มีต่อเนื่องกันมำนำน ก็หวังจะให้เกิดประโยชน์แก่เยำวชนที่ยังอยู่ในวัยเรียน  ในแง่กำรศึกษำ  ส่งเสริมให้เกิด
ควำมรัก ควำมภูมิใจในท้องถิ่น  และควำมภำคภูมิใจที่ตนได้มีส่วนช่วยในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรอันมีค่ำของท้องถิ่น
และของประเทศชำติ....” วันท่ี 21 มิถุนายน พ.ศ. 2555 ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อ าเภอสันทราย จังหวัด
เชียงใหม่ 
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“...ข้ำพเจ้ำรู้สึกชื่นชมที่ได้ทรำบว่ำงำนของโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  ได้ขยำยไปถึงองค์กำรบริหำร
ส่วนท้องถิ่นด ำเนินงำนอนุรักษ์ทรัพยำกร อำท ิทรัพยำกรทำงกำยภำพ ทรัพยำกรทำงชีวภำพ ครอบคลุมไปถึง
ทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมภูมิปัญญำที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ทั้งในด้ำนเศรษฐกิจ ด้ำนกำรธ ำรงรักษำสภำพแวดล้อม
ให้คงสภำพที่ดี และด้ำนกำรอนุรักษ์วัฒนธรรมภูมิปัญญำที่บรรพบุรุษได้ต้ังใจสืบสำนกันมำให้ด ำรงอยู่และเก้ือกูล
ประโยชน์แก่คนรุ่นนี้และรุ่นต่อไป ประเทศไทยเป็นประเทศหนึ่งที่อุดมด้วยทรัพยำกรธรรมชำติ  แต่ด้วยเหตุปัจจัย
หลำยประกำรเป็นเหตุให้ทรัพยำกรอันอุดมพร่องไปอย่ำงน่ำกังวล  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ  นอกจำก
ด ำเนินงำนอนุรักษ์ทรัพยำกร ยังมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมให้เยำวชนและบุคคลทั่วไป  เห็นคุณค่ำของทรัพยำกร
สร้ำงจิตส ำนึกด้ำนกำรอนุรักษ์และส่งเสริมให้เยำวชนเกิดควำมรักในท้องถิ่น ทั้งเต็มใจที่จะเข้ำร่วมในกำรบ ำรุงรักษำ
วัฒนธรรมภูมิปัญญำประจ ำถิ่นของตนให้คงอยู่ ในส่วนพิพิธภัณฑ์ธรรมชำติวิทยำที่จะเปิดในวันนี้ ก็เชื่อว่ำจะท ำ
หน้ำที่เป็นแหล่งศึกษำเพ่ิมพูนสติปัญญำให้แก่เยำวชนได้เป็นอย่ำงดี  เยำวชนจะสำมำรถมำเรียนรู้  และท ำควำม
เข้ำใจภำพรวมของธรรมชำตินอกเหนือจำกเรียนในชั้นเรียน ควำมรู้และควำมเข้ำใจจะเป็นแรงบันดำลให้เกิดควำม
ส ำนึกด้ำนอนุรักษ์ในจิตใจของเยำวชนในภำยหน้ำ เยำวชนเหล่ำนี้จะเป็นแรงส ำคัญในกำรธ ำรงรักษำทรัพยำกรของ
ท้องถิ่นและของชำติให้คงอยู่อย่ำงยั่งยืนเอ้ืออ ำนวยคุณประโยชน์ให้แก่ชนในชำติได้ทุกรุ่น...”  วันท่ี 1 พฤศจิกายน 
พ.ศ. 2554 พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาหนองระเวียง ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  อ าเภอเมือง 
จังหวัดนครราชสีมา 

 
“.....ควำมเจริญก้ำวหน้ำที่เป็นไปอย่ำงรวดเร็วในทุก  ๆ ด้ำน มีผลกระทบให้วิถีชีวิตด้ังเดิมของคน  และ

สภำพแวดล้อมของชุมชนเปลี่ยนแปลงไป ชุมชนที่ยังคงรักษำวิถีชีวิตตำมแบบอย่ำงที่มีมำแต่เดิม ในปัจจุบันแทบไม่
มีเหลือให้ชนรุ่นหลังได้ซึมซับควำมงำมของวัฒนธรรมที่ตกทอดมำแต่อดีต  ชุมชนเหล่ำนี้ เป็นตัวอย่ำงที่ ดีของค ำว่ำ
ควำมพอเพียง คนในชุมชนพ่ึงพำอำศัยกันได้ และอยู่ร่วมกันอย่ำงสงบสุข มีขนบประเพณีอันดีงำม ภูมิปัญญำชำญ
ฉลำด ชุมชนลักษณะนี้มีคุณค่ำทำงวัฒนธรรมและจิตใจ เป็นประโยชน์ด้ำนกำรศึกษำในแง่มุมต่ำง  ๆ ปัจจุบันมีให้
เห็นเพียงไม่ก่ีแห่ง หำกไม่ช่วยกันอนุรักษ์ไว้ก็จะสูญสลำยไปอย่ำงน่ำเสียดำย....” พระราชด ารัส  วันท่ี 9 กุมภาพันธ์ 
พ.ศ. 2548 ในพิธีเปิดการสัมมนา เรื่อง การอนุรักษ์ส่ิงแวดล้อมวัฒนธรรม หัวข้อแนวทางการอนุรักษ์เชิงบูรณา
การเพ่ือน า ไปสู่การพัฒนาท่ีย่ังยืน จัดโดยกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  ณ ศูนย์ประชุม
แห่งชาติสิริกิต์ิ 
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  “....พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นเป็นที่ เก็บรวบรวมวัตถุสิ่งของ  บันทึกเรื่องรำว ควำมรู้ควำมเข้ำใจเก่ียวกับ
ประวัติศำสตร์ ศิลปวัฒนธรรม กำรด ำเนินชีวิตและควำมเปลี่ยนแปลงของผู้คนในท้องถิ่นต่ำง  ๆ กำรที่พิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นจ ำนวนมำกจำกทั่วทุกภูมิภำคของประเทศมำร่วมกิจกรรมกันในครั้งนี้  เป็นโอกำสอันดีที่ผู้ เข้ำชมงำนจะได้
ศึกษำข้อมูลควำมรู้เบื้องต้นของพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นหลำยแห่งได้ในครำวเดียว  ขณะเดียวกันผู้ด ำเนินงำนพิพิธภัณฑ์
ท้องถิ่นก็จะได้เรียนรู้ลักษณะควำมคล้ำยคลึงหรือแตกต่ำง และแลกเปลี่ยนประสบกำรณ์ซ่ึงกันและกัน  อันจะน ำไปสู่
ควำมร่วมมือเพ่ือพัฒนำพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นให้ก้ำวหน้ำ  สำมำรถท ำหน้ำที่ เป็นแหล่งเรียนรู้ของคนทั้งในและนอก
ท้องถิ่นได้อย่ำงเข้มแข็งยั่งยืน ...” วันท่ี 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 พระราชด ารัสในงานเทศกาลพิพิธภัณฑ์
ท้องถ่ิน พ.ศ. 2551 ณ หอประชุมศูนย์ มานุษยวิทยาสิรินธร (องค์การมหาชน)  
 
  “....คนในซีก โลกตะวันออกหลำยเชื้ อชำติรู้จั กน ำยำ งรั กมำใช้ประโยชน์มำน ำนนับพันๆ ปีทั้งใน
ชีวิตประจ ำวัน ได้แก่ กำรใช้ยำงรักเคลือบพ้ืนไม้ให้สวยงำมคงทน หรือภำชนะสำนให้บรรจุของเหลวได้  และใช้ใน
งำนศิลปะ คนไทยก็ใช้ยำงรักเป็นวัสดุส ำคัญในกำรสร้ำงสรรค์งำนประณีตศิลป์ขั้นสูงมำเป็นเวลำนำน  งำนลงรักปิด
ทอง เขียนลำยรดน้ ำ งำนช่ำงประดับมุก ประดับกระจกหรืองำนหัตถกรรมทั่วไป เช่น กำรท ำเครื่องเขิน  ล้วนต้องใช้
ยำงรักคุณภำพดีเป็นองค์ประกอบส ำคัญ ยำงรักที่ดีควรเป็นยำงรักธรรมชำติที่ มีคุณภำพ  ซ่ึงนับวันจะขำดแคลน 
เพรำะไม้รักมีน้อยลง เป็นเหตุให้มีกำรใช้สำรเคมีเจือปน ท ำให้ยำงรักมีคุณภำพต่ ำ ไม่คงทน ใช้งำนได้ไม่ดี กำรวิจัย
และพัฒนำสำยพันธุ์รัก ส่งเสริมกำรปลูกไม้รักสำยพันธุ์ท่ีให้ยำงรักคุณภำพสูงในท้องถิ่นที่มีภูมิประเทศเหมำะสม  จะ
เป็นประโยชน์อย่ำงกว้ำงขวำงหลำยสถำนในระยะยำว เป็นกำรแก้ต้นเหตุแห่งปัญหำ  อันจะช่วยให้กำรอนุรักษ์สืบ
สำนภูมิปัญญำและศิลปะไทยเป็นไปอย่ำงยั่งยืน....” วันท่ี 20 มิถุนายน พ.ศ. 2553 ทรงให้อนุรักษ์ภูมิปัญญาไทย 
“ยางรัก”พระราชด ารัสในการประชุมวิชาการนานาชาติ ศึกษายางรักเพ่ืออนุรักษ์ภูมิปัญญาไทยอันเน่ืองมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  “Study of Oriental Lacquer Initiated 
by H.R.H. Princess Maha Chakri Sirindhorn for Revitalization ofThai Wisdom” โดยกรมศิลปากร 
กรมป่าไม้ และกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ณ ห้องประชุม โรงแรมอิมพีเรียล ควีนส์ปาร์ค  
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4.1 มาตรฐานด้านการบริหารและการจัดการ  
 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
1.ฝ่ายบุคลากร  
1.1 การมีส่วนร่วมในงานฐานทรัพยากร  
     ท้องถิ่น 
 
 
    
    
    
 
 

1.การประชุม (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
     1.1 การประชุมสภาก่อนเป็นสมาชิกต้องอยู๋ในวาระเพ่ือพิจารณา  
แล้วมีมติในที่ประชุมเห็นชอบในการสนองพระราขด าริฯ 100 % 
     1.2 การประชุมสภา  
     1.3 การประชุมประชาคม/ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน/ต าบล 
     1.4 การประชุมคณะท างาน (3 ด้านและ 6 งาน) 
2.การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. / ร.ร.  /อปท.) 
      2.1 การประชุมกลุ่ม / เยี่ยมกลุ่ม  
      2.2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยกรท้องถิ่น  
      2.3 การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร  
            ท้องถิ่น 

1.2 คณะท างาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ครบ 3 ด้าน 
   ด้าน โดย  พิจารณาตามความเหมาะสม โดยระบุหน้าที่ความ  
   รับผิดชอบให้ชัดเจน  
      1.1 คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ต้องมี
นายกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน รองนายกฯ เป็นรอง
ประธาน  ปลัดฯ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน ธุรการ 
เป็นคณะกรรมการ  
      1.2 คณะกรรมการด้านที่ 2 การด าเนินงาน  ปลัดฯ เป็นประธาน 
ผู้อ านวยการกองฯ เป็นรองประธานและผู้ที่ท าหน้าที่ เป็นหัวหน้างานทั้ง 
6 งานเป็นคณะกรรมการ           
       1.3 คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน เน้นฝ่ายวัด
ประเมินผลเป็นประธาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็น
คณะกรรมการ  
2.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น  
     2.1 คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
     2.2 คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
     2.3 คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
1.2 คณะท างาน (ต่อ) 
 

     2.4 คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
     2.5 คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     2.6 คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร 
           ท้องถิ่น 
3.แต่งต้ังคณะอนุกรรมการทรัพยากรท้องถิ่น  
     3.1 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
     3.2 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
     3.3 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
     3.4 คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

2.ฝ่ายระบบ 
2.1 นโยบาย วิสัยทัศน์ 

 1.ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์   
   อพ.สธ.  

2.2 แผนงานด้านการบริหาร 
 

1. แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐาน   
    ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ าปีขององค์กรปกครองส่วน   
    ท้องถิ่น  แสดงผังโครงสร้างการบริหาร    
     1.1 โครงสร้างบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีงานฐาน  
           ทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในส านักปลัด 
     1.2 มีงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในแผนพัฒนาต าบล 3 ปี 
2. แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละ  
    เอียดงาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา 
      ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ ) ผู้รับผิดชอบ หลักการ
และเหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ  
      ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน 
ปริมาณงานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา  
           - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
           - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
           - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 
             ประเมินผล  
           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
2.2 แผนงานด้านการบริหาร (ต่อ) 
 

           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
           - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 
      ส่วนที่ 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

2.2 แผนงานด้านการบริหาร (ต่อ) 3. การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน 
    3.1 จัดท าปฏิทินให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน  โดยก าหนด
ระยะเวลาเริ่มต้นและสิ้นสุดในแต่ละปี  
          - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
          - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
          - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 
            ประเมินผล  
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

2.3 การด าเนินงาน 1.การใช้งบประมาณ  
     1.1 จัดท าตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและ
หลักฐาน การเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  
2.การประสานงานทั้งภายในและภายนอกหน่วยงาน  
      2.1 จดัท าตารางสรุปจ านวนหนังสือเชิญและหนังสือขอบคุณ 

2.4 สรุปและประเมินผล 
 
 
 
 

1.จัดท าสรุปและประเมินผลการด าเนินงานเชิงปริมาณและคุณภาพ  
          - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
          - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
          - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 
            ประเมินผล  
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
2.5 วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  1.จัดท าตารางวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคการ

ด าเนินงาน  
          - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
          - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
          - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 
            ประเมินผล  
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

2.6 ปรับปรุงพัฒนางาน 
 
 
 
 
 

1.จัดท าแนวทางการปรับปรุงพัฒนางาน  
          - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
          - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน  
          - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตาม 
            ประเมินผล  
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
          - ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา 

2.7 รายงานผลการด าเนินงาน 1.จัดท าและส่งรายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจ าปี  
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4.2 มาตรฐานด้านการจัดการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
  4.2.1การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 6 งาน 

ตัวชี้วัด  สาระการด าเนินงาน 
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

1) อธิบายการก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และ
สามารถจ าแนก อธิบายวิธีการ ส ารวจ
ทรัพยากร ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
1.2 อธิบาย และท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปก  
     ปักทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

 
1.3 อธิบายขั้นตอนและศึกษาทรัพยากรใน  
     พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นได้ 
 
 
 
 
1.4 อธิบาย และเลือกวิธีการจัดท าตัวอย่าง 
     ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร  
     ท้องถิ่นได้ 
1.5 อธิบายขั้นตอน วิธีการและท าทะเบียน  
    ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
    เลือกวิธีการจัดเก็บและสืบค้นของทะเบียน  
    ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นได้ 
1.6 สามารถดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปก  
     ปักทรัพยากรท้องถิ่น สามารถบอกวิธีการ  
     การดูแลทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
     ทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

1.1 การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่และการส ารวจทรัพยากร 
1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก แสดงขอบเขตและป้ายพ้ืนที่ปกปัก 
   ทรัพยากรท้องถิ่น 
2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ส ารวจพืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ภูมิ 
   ปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก จ าแนกพืช สัตว ์ชีวภาพ 
   อ่ืนๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
4) การใหแ้ละติดรหัสประจ าชนิด โดยการติดรหัส พืช สัตว ์ชีวภาพอ่ืนๆ  
   ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
 

1.2 การท าผัแสดงขอบเขตและผังพรรณไม้พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
        
 
1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนทีปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
    พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
   พืช สัตว ์ชีวภาพอ่ืนๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
 
1.การจัดท าตัวอย่างแห้ง ตัวอย่างดอง ตัวอย่างเฉพาะส่วนของพรรณไม้  
  สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ภูมิปัญญา  
 

1) ท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรจ านวน 6 ทะเบียน  
    พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ภูมิปัญญา แหล่งทรัพยากรและโบราณคดี  
2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสารและคอมพิวเตอร์) 
 

1) แบบบันทึกการดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
เช่น การท าแนวกันไฟ การท าฝายชะลอน้ า และอาสาสมัครดูแลรักษา
พ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เป็นต้น  
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ตัวชี้วัด สาระการด าเนินงาน 
งานท่ี 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
1.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล  
  พ้ืนฐานในท้องถิ่นและบันทึกข้อมูลได้อย่าง 
  ถูกต้อง 

 
1.การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น  ส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูล 
ชื่อหมู่บ้าน ที่ต้ัง ข้อมูล ศาสนา จ านวนประชากร ข้อมูลสถานศึกษา 
ข้อมูลการบริหาร องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ศูนย์สุขภาพชุมชน 
โรงพยาบาล สถานีต ารวจ โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  

2.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลการ
ประกอบอาชีพในท้องถิ่นและบันทึกข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง 

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลการประกอบอาชีพด้าน  
   เกษตรกรรม ด้านอุตสาหกรรม การพาณิชย์ และสถานบริการ  
   โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง 

3.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลด้าน
กายภาพในท้องถิ่นและบันทึกข้อมูลได้อย่าง
ถูกต้อง 

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน  
   แหล่งน้ า อุณหภูมิ ปริมาณแสง และพิกัดทางภูมิศาสตร์ โดยแยกแต่  
   ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  

4.อธิบายและ วิเคราะห์ แยกแยะข้อมูล
ระหว่างประวัติ วิถีชีวิต หมู่บ้าน ชุมชน และ
บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน แขวง วิถีหมู่บ้าน  
   ชุมชน แขวง โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  
 

5.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของพืชในชุมชน บันทึกข้อมูลได้
อย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าของพืช   

1.การส ารวจ เก็บข้อมูลพืช การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น ระบุผัง  
   แสดงต าแหน่งพรรณไม้ และที่มาของข้อมูล วาดภาพประกอบ  
   โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน ชุมชน แขวง  

6.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของสัตว์ในชุมชน บันทึกข้อมูลได้
อย่างถูกต้อง และเห็นคุณค่าของสัตว์ 
   

1.การส ารวจส ารวจ เก็บข้อมูลพันธุ์สัตว์ และวาดภาพประกอบ โดยแยก  
   แต่ละหมู่บ้านชุมชน แขวง  
 

7.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน บันทึก
ข้อมูลได้อย่างถูกต้องและเห็นคุณค่าของ
ชีวภาพอ่ืนๆ    

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่นโดย  
   การบันทึกชื่อเรียกในท้องถิ่น ประเภท การใช้ประโยชน์ การกระจาย  
   พันธุ์ ลักษณะเด่นและบริเวณที่พบ พร้อมทั้งวาดภาพประกอบ โดย  
   แยกแต่ละหมู่บ้านชุมชน แขวง 

8.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูล อธิบาย 
  ขั้นตอนของแต่ละภูมิปัญญาในท้องถิ่นและ 
  บันทึกข้อมูลได้อย่างถูกต้อง 

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น โดยการ 
   บันทึกสาขาของภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา เจ้าของภูมิ ปัญญา ประเภท  
   ของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา รายละเอียดของภูมิปัญญา การ 
   ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น ลักษณะของภูมิปัญญา  
   ท้องถิ่น วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา ซ่ึงมี  
   ในพ้ืนที่และพ้ืนที่อ่ืนไม่มี รวมทั้งวาดภาพภูมิปัญญาโดยแยกแต่ละ 
   หมู่บ้านชุมชน แขวง  
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ตัวชี้วัด สาระการด าเนินงาน 
9.อธิบายและเลือกวิธีการเก็บข้อมูลแหล่ง 
   ทรัพยากรและโบราณคดีและบันทึกข้อมูล  
   ได้อย่างถูกต้อง 

1.การส ารวจ เก็บข้อมูล และบันทึกข้อมูลแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น  
   และข้อมูลแหล่งโบราณคดี พร้อมทั้งวาดประกอบโดยแยกแต่ละ 
   หมู่บ้าน ชุมชน แขวง  

10.อธิบายและจัดท ารายงานผลการส ารวจ  
   และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

1.ให้ตรวจสอบ และรวบรวมข้อมูลการส ารวจและจัดท าฐาน  
   ทรัพยากรท้องถิ่น ใบงานที่ 1 – 9 โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน  
   ชุมชน แขวง  
2.จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
   ประกอบด้วย  
   ส่วนที่ 1 ส่วนประกอบตอนต้นประกอบด้วย หน้าปก (ปกนอก)  
   หน้าชื่อเรื่อง(ปกใน) ค าน า (กิตติกรรมประกาศ) สารบัญ  
   สารบัญตาราง สารบัญภาพประกอบ  
2.จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
   ประกอบด้วย (ต่อ) 
   ส่วนที่ 2 ส่วนประกอบตอนกลาง ประกอบด้วย  
   บทท่ี 1 บทน า 
   บทท่ี 2 เอกสารและรายงานการศึกษาที่เก่ียวข้อง  
   บทท่ี 3 วิธีด าเนินการศึกษา 
   บทท่ี 4 ผลการศึกษา  
   บทท่ี 5 สรุปผล อภิปรายผล และข้อเสนอแนะ 

10.อธิบายและจัดท ารายงานผลการส ารวจ  

   และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นได้ (ต่อ) 
ส่วนที่ 3 ส่วนประกอบตอนท้าย ประกอบด้วย บรรณานุกรม 
    ภาคผนวก และอภิธานศัพท์ 
3.ส่งรายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ให้อพ.สธ.   
   ทราบ ปีการศึกษาละ 1 ครั้ง 

งานท่ี 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.อธิบายวิธีการ และจัดหา รวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

1.มีพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น โดยไม่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ปกปัก 
   ทรัพยากรท้องถิ่น  
2.จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิปัญญา  

2.อธิบายขั้นตอน วิธีการปลูก รักษาและเลือก  
   วิธีการปลูกและรักษาทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

1.การปลูก และรักษาทรัพยากรท้องถิ่น พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิปัญญา 
  

3.อธิบายขั้นตอนการติดตามการเจริญเติบโต  
   การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  
   และเลือกวิธีการติดตามการเจริญเติบโต     
   การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่นได้ 

1.ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากร  
   ท้องถิ่น และจัดท าแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงของ พืช สัตว์ ชีวภาพ  
   ภูมิปัญญา   
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ตัวชี้วัด สาระการด าเนินงาน 
งานท่ี 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.อธิบายขั้นตอน วิธีการ และสามารถฟ้ืนฟู   
   บ ารุงรักษาขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่าย 
   ให้กับชุมชนได้ 

1.การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน  
     1.1 มีแบบบันทึกการฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์ทรัพยากร  
     1.2 มีแบบบันทึกการแจกจ่ายทรัพยากรให้กับชุมชน  

2.เลือกการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรท้องถิ่น  
   ได้อย่างยั่งยืน 

2.ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
     2.1 มีแหล่งเรียนรู้เชิงระบบนิเวศ 
     2.2 มีแหล่งเรียนรู้ภูมิปัญญาในท้องถิ่น  

งานท่ี 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.สามารถรวบรวม และบันทึกข้อมูล  
  ทรัพยากรท้องถิ่นได้  
 
 
 
 
 
 

1.มีห้องศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีข้อมูลต่างๆ ในรูปแบบ
เอกสารและคอมพิวเตอร์ดังนี้ 
     1.1 รายงานการส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่นหมู่ละ 1 เล่ม 
     1.2 ทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จ านวน 6  
           เล่ม และทะเบียนทรัพยากรในชุมชน จ านวน 6 เล่ม 
           - ทะเบียนพรรณไม้                 - ทะเบียนแหล่งทรัพยากร 
           - ทะเบียนพันธุ์สัตว์                 - ทะเบียนโบราณคดี 
           - ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ  
           - ทะเบียนภูมิปัญญา  

2.อธิบายขั้นตอน วิธีการการจัดเก็บและ 
   สืบค้นข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ได้ 

1.3 ไฟล์ทะเบียนทรัพยากร จ านวน 8 ไฟล์ และไฟล์การบันทึกใบงาน 
      การส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นจ านวน 9 ใบงาน  
1.4 รายงานประจ าปี จ านวน 1 เล่ม 
1.5 ชิ้นงานที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  

งานท่ี 6 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.ให้การสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากร (งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) 
 

1.ให้การสนับสนุนในงานงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยการ  
   ฝึกอบรม สนับสนุนพรรณไม้ สนับสนุนบุคลากรทางการศึกษา  

2.ให้การสนับสนุนเรื่องงบประมาณ วัสดุ
อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ  

1.ให้การสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ  
   ให้กับโรงเรียนในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 

 



182 

 4.2.2การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 4 ทรัพยากรท้องถ่ิน 

ตัวชี้วัด สาระการด าเนินงาน 
การศึกษาทรัพยากร : พืช 
1.อธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโต  
   คุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
   รู้และสามารถขยายพันธุ์ ปลูกและดูแล  
   รักษาได้ 

 

1.การเจริญเติบโตของพืช เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต 
2.การเรียนรู้รูปลักษณ์พืช ด้านรูปร่าง รูปทรง สีผิว เนื้อ ขนาด 
3.การเรียนรู้คุณสมบัติพืช ด้านเคมี ด้านฟิสิกส์ 
4.การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม ระหว่างพืช 
   กับกายภาพ และพืชกับชีวภาพ  
5.การเรียนรู้การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา  

2.น าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน ์
   จากพืชได้ 
 

1.วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากพืช จากการเรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์และ 
   คุณสมบัติ  
2.ก าหนดการใช้ประโยชน์เป็นผังความคิด แผนภาพ  
3.กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ 

3.อธิบายวิธีการการสร้างจิตส านึกในการ 
   อนุรักษ์ได้ 

1.การจัดต้ังกลุ่ม  
2.การจัดต้ังชมรม  
3.การจัดกิจกรรมค่าย 

การศึกษาทรัพยากร : สัตว์ 
1.อธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโต  
   พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
   รู้และสามารถขยายพันธุ์ และดูแลรักษาได้  
 

1.การเจริญเติบโตของสัตว์ เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต  
2.การเรียนรู้รูปลักษณ์ของสัตว์ ด้านรูปร่าง รูปทรง สีผิว เนื้อ ขนาด 
3.การเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ เช่น การเดิน การกิน การพักผ่อน การ  
  ต่อสู้ การบิน และการเคลื่อนที่ ฯลฯ 
4.การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม  
   ระหว่างสัตว์กับกายภาพ และสัตว์กับชีวภาพ  
5.การเรียนรู้การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  
 
 

2.น าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน ์
   จากสัตว์ได้ 
 

1.วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากสัตว์ จากการเรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์และ 
   พฤติกรรมของสัตว์  
2.ก าหนดการใช้ประโยชน์เป็นผังความคิด แผนภาพ  
3.กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ 
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ตัวชี้วัด สาระการด าเนินงาน 
การศึกษาทรัพยากร : สัตว์ (ต่อ) 
3.อธิบายวิธีการการสร้างจิตส านึกในการ 
   อนุรักษ์ได้ 

1.การจัดต้ังกลุ่ม  
2.การจัดต้ังชมรม  
3.การจัดกิจกรรมค่าย  

การศึกษาทรัพยากร : ชีวภาพ 

1.อธิบายโครงสร้างและการเจริญเติบโต  
   พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม 
   รู้และสามารถขยายพันธุ์ และดูแลรักษาได้  
 

1.การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืนๆ เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต 
2.การเรียนรู้รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ ด้านรูปร่าง รูปทรง สีผิว เนื้อ  
3.การเรียนรู้พฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนๆ เช่น การบาน การเหี่ยว ฯลฯ 
4.การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืนๆ และสิ่งแวดล้อม  
   ระหว่างชีวภาพอ่ืนๆ กับกายภาพ และสัตว์กับชีวภาพ  
5.การเรียนรู้การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  

2.น าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน ์
   จากชีวภาพอ่ืนๆ ได้ 
 

1.วิเคราะห์การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ จากการเรียนรู้เรื่อง  
   รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนๆ 
2.ก าหนดการใช้ประโยชน์เป็นผังความคิด แผนภาพ  
3.กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ 

3.อธิบายวิธีการ การสร้างจิตส านึกในการ 
   อนุรักษ์ได้ 

1.การจัดต้ังกลุ่ม  
2.การจัดต้ังชมรม  
3.การจัดกิจกรรมค่าย  

การศึกษาทรัพยากร : ภูมิปัญญา  

1.อธิบายประวัติและการพัฒนาของภูมิ 
  ปัญญา การดูแลรักษา ความสัมพันธ์กับ  
  สิ่งแวดล้อมได้ 
 

1.การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา   
2.การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  
3.การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
4.การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา   

2.น าผลการเรียนรู้มาวิเคราะห์การใช้ประโยชน์
จากภูมิปัญญาได้ 
 

1.สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด)  
2.กระบวนการสรรค์สร้าง   
3.ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ 

3.อธิบายวิธีการ การสรา้งจิตส านึกในการ 
   อนุรักษ์ได้ 

1.การจัดต้ังกลุ่ม  
2.การจัดต้ังชมรม  
3.การจัดกิจกรรมค่าย  
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4.3 มาตรฐานการฝึกอบรมปฏิบัติการฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
รูปแบบการฝึกอบรมปฏิบัติการส าหรับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  แบ่งออกเป็น 2 แบบคือ  
1 แบบรวม ประกอบไปด้วย  

1) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน  
2) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 4 ทรัพยากร  

2 แบบเฉพาะ ประกอบด้วย  
1) ฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจ 
2) จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 9 ใบงาน 

 
4.3.1 แบบท่ี 1 แบบรวม 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน 

การจัดฝึกอบรม วันที่ 1  
 

พิธีการ 
1. พิธีเปิด โดย ผู้อ านวยการฝึกอบรม 
การบรรยาย 
1. แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทางของ

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 

2. งานที่ 1 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (การส ารวจทรัพยากร การศึกษา

ทรัพยากร การถ่ายภาพทรัพยากร การท าตัวอย่างทรัพยากร) 
2. ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (การท าผังแสดงทรัพยากร) 
3. ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (การท าทะเบียนทรัพยากร) 
 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการ  ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

2 การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 6 งาน  
การจัดฝึกอบรม วันท่ี 2  

 
 

การบรรยาย 

1. งานท่ี 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 

1.1. ใบงานที่  1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น 
1.2. ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
1.3. ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  
1.4. ใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถีชุมชน 
1.5. ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน

ท้องถิ่น 
1.6. ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น    
1.7. ใบงานที่ 7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพ

อ่ืนๆ 
1.8. ใบงานที่  8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
1.9. ใบงานที่ 9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ

และโบราณคดี 
 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. ใบงานที่ 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
2. ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
3. ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น    
4. ใบงานที่ 7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืน  
5. ใบงานที่  8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 – 9 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน 
การจัดฝึกอบรม วันท่ี 3 

 

การบรรยาย 
1. บรรยาย : งานที่ 3 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น   

1.1. การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การปลูก และ
รักษา ทรัพยากรท้องถิ่น  

1.2. การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น แบบบันทึกการ เปลี่ยนแปลง   

1.3. การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ การก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ 
การท าผังภูมิทัศน์ 

 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 

1. แสดงแนวคิด การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
2. การวิเคราะห์สภาพพ้ืนที่ การก าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนที่ การ

ท าผังภูมิทัศน์  
3. การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น 
4. ออกแบบการติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ

ทรัพยากรท้องถิ่น   
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน  

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 4  

 

การบรรยาย 

1. งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
1.1. การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่าย

ให้กับชุมชน ต าบล  
1.2. การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การ

จัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่ง เรียนรู้ ฯลฯ 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 6 งาน  

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 4  (ต่อ) 

 

2. งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
1.3. การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

(ทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา)  

1.4. ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  
 โดย : เจ้าหน้าที่ อพ.สธ.   

3. งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น  

3.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
     (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)   
3.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  ความ   

สะดวกต่างๆ     
 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1) ปฏิบัติการ : การฟ้ืนฟู  ขยายพันธุ์ บ ารุงรักษา 
2) ปฏิบัติการ : การจัดเก็บและสืบค้นได้ 
 
พิธีการ 
2. พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร  
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน 4 ทรัพยากร 

 การจัดฝึกอบรม วันท่ี 1  

 
 

พิธีการ 
พิธีเปิด บรรยาย : แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
ตามแนวทางของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ (อพ.สธ.) 
 
การบรรยาย 
1. การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช  

1.1. สรุปการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง
ความคิด) 

1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง 
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 

2. การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช  
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม 
4. การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา 
 

การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 

1. ฝึกปฏิบัติการ : การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช 
2. สรุปการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง

ความคิด)  
3. กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ น าเสนอ

ผลงาน 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน 4 ทรัพยากร 

 การจัดฝึกอบรม วันท่ี 2  

 

การบรรยาย 
1. การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์  

1.1. สรุปการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง
ความคิด) 

1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง 
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 

2. การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์  
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม 
4. การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  
   
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์  
2. สรุปการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง

ความคิด)  
3. กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
น าเสนอผลงาน 

2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน 4 ทรัพยากร 

 การจัดฝึกอบรม วันท่ี 3 

 

การบรรยาย 
1. การเรียนรู้จากการเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืนๆ 

1.1. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้
ประโยชน์ (ผังความคิด) 

1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง 
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 

2. การเรียนรู้รูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ  
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืนๆและสิ่งแวดล้อม  
การขยายพันธ์ การดูแลรักษา  

การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. การเรียนรู้รูปลักษณ์ พฤติกรรม และคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ 
2. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้    ประโยชน์ 

(ผังความคิด)  
3. กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
4. น าเสนอผลงาน 



190 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
2. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากร

ท้องถ่ิน 4 ทรัพยากร 

 การจัดฝึกอบรม วันท่ี 4 

 

การบรรยาย 
1. การเรียนรู้ประวัติการพัฒนาภูมิปัญญา  

1.1. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้
ประโยชน์ (ผังความคิด) 

1.2. กระบวนการสรรค์สร้าง 
1.3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 

2. การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรมภูมิปัญญา  
3. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับ

สิ่งแวดล้อม 
4. การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา 
 

การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. การเรียนรู้ประวัติการพัฒนาภูมิปัญญา การเรียนรู้ลักษณะ ของ

วัฒนธรรมภูมิปัญญา  
2. สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผัง

ความคิด) 
3. กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
 
พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร  
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4.3.2 แบบท่ี 2 แบบเฉพาะ 
1. มาตราฐานการด าเนินงานการฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  9 ใบงาน 

มาตรฐาน ตัวชี้วัด 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 9 ใบงาน 

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 1  

 

ลงทะเบียน 
พิธีเปิด โดย ผู้อ านวยการฝึกอบรม 
บรรยาย แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตามแนวทาง
ของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
(อพ.สธ.) 
 
การบรรยาย        
1. บรรยาย แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  6 งาน 
2. บรรยาย : ใบงานที่ 1 – 3 โดย เจ้าหน้าที่อพ.สธ. 

2.1 ใบงานที่ 1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น  
2.2 ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
2.3 ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น   

 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. ปฏิบัติการ ใบงานที่ 1 – 3  
 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 1 - 3 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท า

ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 9 ใบงาน 

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 2  

 

การบรรยาย 
1. ใบงานที่ 4 8 9  โดย เจ้าหนา้ที่อพ.สธ. 

1.1. ใบงานที่ 4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน   
1.2. ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น  
1.3. ใบงานที่ 9 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีใน

ท้องถิ่น 
การฝึกปฏิบัติการ (น าเสนอผลงานของแต่ละกลุ่ม/ตัวแทนกลุ่ม) 
1. ปฏิบัติการ ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 - 9  

(ออกพ้ืนที่  หมู่ที่.... ต าบล..............) 
2. ปฏิบัติการ ใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 – 9 

(ออกพ้ืนที่  หมู่ที่.... ต าบล.............) 
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 4 ใบงานที่ 8 – 9 
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มาตรฐาน ตัวชี้วัด 
1. การฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท า

ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 9 ใบงาน 

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 3 

 

การบรรยาย 
1. ใบงานที่ 5 6 7 โดย เจ้าหน้าที่อพ.สธ. 

1.1. ใบงานที่ 5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
1.2. ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ใน

ท้องถิ่น 
1.3. ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ

ในทอ้งถิ่น  
 

การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 4 ทรัพยากร 
1. ใบงานที่ 5 - 7  (ออกพ้ืนที่  หมู่ที่.... ต าบล.....................) 
2. ใบงานที่ 5 - 7  (ออกพ้ืนที่  หมู่ที่.... ต าบล.....................)  
  
สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
สรุปและน าเสนอผลการปฏิบัติการใบงานที่ 5 - 7 
 

1. การฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 9 ใบงาน 

การจัดฝึกอบรม วันท่ี 4  

 

การบรรยาย 
1. การจัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดย เจ้าหน้าที่ อพ.สธ. 
2. การน าฐานข้อมูลไปใช้ประโยชน์ การติดตามและประเมินผล  
 
การฝึกอบรมปฏิบัติการ ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. จัดท าทะเบียนพรรณไม้ในท้องถิ่น  ทะเบียนภูมิปัญญาในท้องถิ่น   
2. จัดท าทะเบียนสัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น  
3. รวบรวมข้อมูล 9 ใบงาน บันทึกสู่ฐานข้อมูลฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
 
 สรุปการฝึกอบรมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1. สรุปการฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
 
พิธีการ 
พิธีปิด และมอบเกียรติบัตร  

 

 

 



บทท่ี 5 
การวัดผลและการประเมินผล 

5.1 เกณฑ์การประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
ล ำดับของ  “บัตร” กำรรับรอง  และ คุณธรรม แบ่งได้เป็น 4 ระดับ ดังนี้  
 1. ระดับป้ำยสนองพระรำชด ำริในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
 2. ระดับเกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 1  
             เกียรติบัตรแห่งควำมมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส ำนึกในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 
 3. ระดับเกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 2 
             เกียรติบัตรแห่งกำรเข้ำสู่สถำนภำพ สถำนอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ บนฐำนงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 
 4.ระดับเกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 3 
             เกียรติบัตรแห่งกำรเป็นสถำนอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐำนงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 
 
5.1.1 ระดับป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.เกณฑ์การประเมิน (ด้ำนที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)         
 ด้ำนที่ 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 150  คะแนน 
 ด้ำนที่ 2 กำรด ำเนินงำน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 350  คะแนน 
 ด้ำนที่ 3 ผลกำรด ำเนินงำน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 150  คะแนน 
       รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า 650  คะแนน 
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   

        - สนับสนุนงบประมำณ กำรด ำเนินงำน อย่ำงต่อเนื่อง 
        - ส่งเสริมกำรมีส่วนร่วมในกำรพัฒนำท้องถิ่น 
        - สืบสำนอนุรักษ์ และพัฒนำควำมรู้ ภูมิปัญญำจำกกำรเรียนรู้ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
        - มีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์และพัฒนำ 

2) ผู้บริหำร :  - รู้เป้ำหมำย “จิตส ำนึก” แล้วท ำ 
         - รู้หน้ำที่ “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ” แล้วท ำ 
         - ปกครองโดยธรรม 

 3) ผู้ปฏิบัติ  :  - ซ่ือตรง มุ่งม่ัน พัฒนำ สำมัคคี มีคุณธรรม 
         - อนุรักษ์และพัฒนำบนฐำนปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง 

4. วิธีการประเมิน   
         1) พิจำรณำหลักฐำนเอกสำรที่ปรำกฏย้อนหลัง 2 ปี 
         2) สอบถำมบุคลำกรในท้องถิ่นสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน)  ชุมชน  ผู้รูใ้น
ท้องถิ่น  ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
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5.1.2  เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 1 
เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

1.เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้ำน  (ด้ำนที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
     ด้ำนท่ี 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 160  คะแนน 
     ด้ำนท่ี 2กำรด ำเนินงำน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 480  คะแนน 
     ด้ำนท่ี 3 ผลกำรด ำเนินงำน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 160  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  800 คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืน (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  2,400 คะแนน 
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ  

องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  สถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

- ด ำเนินงำน 6 งำน และ 4 ทรัพยำกรครบ เห็นได้ชัดเจน 
- ปริมำณ ผู้มีส่วนร่วมในงำน เพ่ิม 

3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (ต่อ) 
- ควำมหลำกหลำยของงำน เพ่ิม 
- ผู้บริหำร  สนับสนุน ดูว่ำจริงใจ จริงจัง 
- ไม่เครียด เพียร หม่ัน มีวิธีกำรใหม่ๆ  
- ผู้ปฏิบัติเกิดมี “กรุณำจิต” ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง 

   ไม่คุกคำม ไม่ท ำร้ำย - ท ำลำย 
-  ผู้ปฏิบัติ เกิดมี “มุทิตำจิต” ต่อสรรพชีวิต  สรรพสิ่ง 

   ช่วยเหลือเก้ือหนุน 
    เห็น ทั้งท้องถิ่น  สะอำด  เป็นระเบียบ 
     ทุกสรรพสิ่ง สมบูรณ์ตำมธรรมชำติ     
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4. วิธีการประเมิน   
 1) พิจำรณำหลักฐำนเอกสำรที่ปรำกฏย้อนหลัง 2 ปี 
 2) สอบถำมบุคลำกรในท้องถิ่นสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก ำนนั ผู้ใหญ่บำ้น)  ชุมชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  

 
5.1.3 เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 2 
เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
1.เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้ำน  (ด้ำนที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
         ด้ำนท่ี 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
         ด้ำนท่ี 2 กำรด ำเนินงำน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 540  คะแนน 
         ด้ำนท่ี 3 ผลกำรด ำเนินงำน   คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 180  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  900 คะแนน 
การเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
 1.กำรเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืนๆ (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 240  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 320  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  3,200 คะแนน 
2.ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

- 6 งำน 4 ทรัพยำกร ครบ เห็นได้ชัดเจน 
ผู้บริหำร  ปกครองโดยธรรม 

-  ปฏิบัติงำนด้วยควำมผำสุก กลมเกลียว  
            ประหยัดสุด ประโยชน์สูง 

-  มีธรรม มีปัญญำ จัดระเบียบของกำย  
  จนเป็นระเบียบของใจ 
   ควำมกร้ำวไม่มี 

 ชม เยี่ยม สะอำด เป็นระเบียบทุกหนแห่ง     
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4.วิธีการประเมิน   
 1) พิจำรณำหลักฐำนเอกสำรที่ปรำกฏย้อนหลัง 2 ปี 
 2) สอบถำมบุคลำกรในท้องถิ่นสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก ำนนั ผู้ใหญ่บำ้น)  ชุมชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผู้บรหิำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
 
5.2.4 เกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 3 
เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 
1.เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้ำน  (ด้ำนที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
         ด้ำนท่ี 1 กำรบริหำรและกำรจัดกำร คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 200  คะแนน 
         ด้ำนท่ี 2 กำรด ำเนินงำน  คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 600  คะแนน 
         ด้ำนท่ี 3 ผลกำรด ำเนินงำน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ 200  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ีย 950 – 1,000 คะแนน 

** (คะแนน  900 - 950 คะแนน(คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์)  พิจารณารับประกาศฯ) 
การเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืนๆ (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
 1.กำรเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 2.กำรใช้ประโยชน ์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  300  คะแนน 
 3.กำรสร้ำงจิตส ำนึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่ ำกว่ำ  400  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ีย  3,500 –  4,000 คะแนน 

(คะแนน  900 - 950 คะแนน(คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์)  พิจารณารับประกาศฯ) 
2.ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
3.การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
     ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเป็นปัจจัยแห่งควำมสว่ำง คือปัญญำ 
           ชี้น ำ  สนทนำ  รูปธรรมที่ปรำกฏ เชื่อมโยงสู่ชีวิตแห่งตนและสังคม 

         - ผู้บริหำร  กลมกลืนในงำน บนฐำนของจิต ที่มีควำมเห็นชอบ 
         - ผู้ปฏิบัติ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

           ปรำศจำกควำมหิว 
                  ปรำศจำกอบำย        
                       ปรำศจำกควำมคับแค้น       
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4. วิธีการประเมิน   
 1) พิจำรณำหลักฐำนเอกสำรที่ปรำกฏย้อนหลัง 2 ปี 
 2) สอบถำมบุคลำกรในท้องถิ่นสมำชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก ำนนั ผู้ใหญ่บำ้น)  ชุมชน   
 ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
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บรรณานุกรม  
 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  2551.  แนวทางด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์
 โรงเรียน  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
 สยามบรมราชกุมารี.กรุงเทพฯ. 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  2559.  แผนแม่บท  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 อันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี .กรุงเทพฯ. 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรตันราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 
 
 
 

 
 

คู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน พุทธศักราช 2560 
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โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) 

 

ใบสมัครสมาชิก“ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น” 
 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  
 

1. จัดประชุมผู้ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 1.1ก ำหนดระเบียบวำระกำรประชุม  เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 1.2  รำยงำนกำรประชุม  
 1.2.1 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้ 
  - ฝ่ำยบริหำร  คือ นำยกฯ  รองนำยกฯ  ปลัด สมำชิก   หัวหน้ำฝ่ำย  ผู้อ ำนวยกำรเขต                   
    ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขต   และคณะเจ้ำหน้ำที่ 
  - ฝ่ำยนิติบัญญัติ  คือ ประธำนสภำฯ รองประธำนสภำฯ  เลขำประธำนสภำ และสมำชิกสภำ  
  - ผู้น ำท้องถิ่น  คือ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  ผู้น ำชุมชน  ผู้น ำศำสนำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ               
    ปรำชญ์ชำวบ้ำน   กลุ่มอนุรักษ์  และตัวแทนชุมชน 
 1.2.2 บันทึกรำยงำนกำรประชุม ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมด ำเนินกำรสมัครสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
     (มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์)  
 1.2.4 หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม    และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
  

2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร   
 เอกสำรหมำยเลข 1  หนังสือรำชกำรขอสมัครเป็นสมำชิก  “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” 
 เอกสำรหมำยเลข 2  แบบสอบถำมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมินควำมพร้อมขององค์กร
      ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนองพระรำชด ำริ  
 เอกสำรหมำยเลข 3  แผนที่ประกอบกำรเดินทำง 
 เอกสำรหมำยเลข 4  แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศำสตร์ และมำตรำส่วน  
 เอกสำรหมำยเลข 5  รำยงำนกำรประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น     
   

3. จัดส่งใบสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน” ทางไปรษณีย์  หรือส่งโดยตรง   จ่าหน้าซองเอกสาร 
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1. จัดประชุมผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 1.1  ก าหนดระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดวำระกำรประชุม และเชิญประชุมผู้ที่ เก่ียวข้องกับสถำนศึกษำ เพ่ือรับทรำบ
และพิจำรณำ เรื่องกำรสมัครสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  โดยประธำนในที่ประชุมน ำเสนอ เพ่ือรับทรำบและพิจำรณำ 
ตำมตัวอย่ำงวำระกำรประชุม 

(ตัวอย่าง)   วาระการประชุม 
 

 ระเบียบวำระที่ 1 : ประธำนแจ้งเพ่ือทรำบ 
  1.1 ที่มำและควำมส ำคัญในกำรสนองพระรำชด ำริฯ 
  1.2 พระรำชด ำริฯ บำงประกำร 

  1.3 สรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  

 ระเบียบวำระที่ 2 : เรื่องเพ่ือพิจำรณำ  
  2.1 ขั้นตอนกำรสมัครเป็นสมำชิก 
  2.2 กำรจัดเอกสำรประกอบกำรสมัคร  
  2.3 มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมด ำเนินกำร)  
 ระเบียบวำระที่ 3 : เรื่องอ่ืนๆ 
 
 1.2 รายงานการประชุม 
   องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  แสดงองค์ประกอบของรำยงำนกำรประชุม ดังนี้ 
  1.2.1 ผู้เข้ำร่วมกำรประชุม ดังนี้ 
  - ฝ่ำยบริหำร  คือ นำยกฯ  รองนำยกฯ  ปลัด สมำชิก    หัวหน้ำฝ่ำย  ผู้อ ำนวยกำรเขต                   
     ผู้ช่วยผู้อ ำนวยกำรเขต   และคณะเจ้ำหน้ำที่ 
  - ฝ่ำยนิติบัญญัติ  คือ ประธำนสภำฯ  รองประธำนสภำฯ  เลขำประธำนสภำ  และสมำชิกสภำท่ำน  
  - ผู้น ำท้องถิ่น  คือ ก ำนัน ผู้ใหญ่บ้ำน  ผู้น ำชุมชน  ผู้น ำศำสนำ  ผู้บริหำรสถำนศึกษำ  
     ปรำชญ์ชำวบ้ำน     กลุ่มอนุรักษ์  และตัวแทนชุมชน  
  1.2.2 บันทึกกำรประชุม  
  1.2.3 มติที่ประชุม  เห็นชอบและพร้อมด ำเนินกำรสมัครสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
   (มติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์) 
  1.2.4 หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม  และลงนำมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 
 
 
 
 
 
 



ตัวอย่าง  รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

รายงานการประชุม................................................................. 
ครั้งท่ี.................................... 

วันท่ี.............................เดือน.............................. พ.ศ............................ 
ณ..................................................................... 

ผูม้ำประชุม 
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
ผู้ไม่มำประชุม (ถ้ำมี) 
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
ผู้เข้ำร่วมประชุม (ถ้ำมี) 
1. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
2. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง.................................................................. 
3. ชื่อ-สกุล...............................................................................ต ำแหน่ง..................................................................  
 
เริ่มประชุมเวลำ........................น. 
 
 ระเบียบวาระท่ี 1 : ประธานแจ้งเพ่ือทราบ 
 
  1.1 ท่ีมาและความส าคัญในการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  
  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ  สยำมบรมรำชกุมำรี 
(อพ.สธ.) เป็นโครงกำรที่สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ทรงสืบสำนพระรำชปณิธำนในกำรอนุรักษ์
ทรัพยำกรของพระบำทสมเด็จพระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ซ่ึงทรงมีสำยพระเนตรยำวไกล โดยที่ พระบำทสมเด็จ
พระปรมินทรมหำภูมิพลอดุลยเดช ทรงให้ควำมส ำคัญและเห็นควำมส ำคัญของกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตัวอย่ำงที่ เห็นได้
ชัดดังในปี พ.ศ. 2503 ทรงอนุรักษ์ต้นยำงนำ ในปี พ.ศ.2504 ทรงให้น ำพรรณไม้จำกภูมิภำคต่ำง ๆ มำปลูกไว้ในสวน
จิตรลดำ  เพ่ือเป็นแหล่งศึกษำ  และทรงมีโครงกำรพระรำชด ำริที่เก่ียวกับกำรอนุรักษ์พัฒนำทรัพยำกร พัฒนำแหล่งน้ ำ 
กำรอนุรักษ์และพัฒนำดิน อนุรักษ์ทรัพยำกรป่ำไม้ เป็นกำรอนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรธรรมชำติ ต่อมำในปี พ .ศ. 2535 
สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี ได้ทรงสืบทอดพระรำชปณิธำนต่อโดยมีพระรำชด ำริกับ นำยแก้วขวัญ 
วัชโรทัย เลขำธิกำรพระรำชวัง ให้ด ำเนินกำรอนุรักษ์พืชพรรณของประเทศโดยพระรำชทำนให้โครงกำรส่วนพระองค์ฯ 
สวนจิตรลดำ ฝ่ำยวิชำกำร เป็นผู้ด ำเนินกำรจัดต้ังธนำคำรพืชพรรณขึ้น ในปี พ.ศ. 2536-2549 โดยรับทุนสนับสนุนจำก
ส ำนักงำนคณะกรรมกำรพิเศษเพ่ือประสำนงำนโครงกำรอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ (กปร.) และเป็นหน่วยงำนขึ้นตรงกับ
เลขำธิกำรพระรำชวัง ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2539 และต่อมำในปีงบประมำณ พ.ศ. 2550 ส ำนักพระรำชวังด ำเนินกำรจัดสรร



งบประมำณให้ และให้ อพ.สธ. ด ำเนินกำรแยกส่วนอย่ำงชัดเจนจำกโครงกำรส่วนพระองค์ฯ สวนจิตรลดำ กำรด ำเนินงำน 
อพ.สธ. ด ำเนินงำนโดยอยู่ภำยใต้แผนแม่บทซ่ึงเป็นระยะ ๆ ละ ห้ำปี ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2535 เป็นต้นมำ  และในแผนแม่บท 
ระยะ 5 ปีที่หกนี้ มีแนวทำงด ำเนินกำรที่สอดคล้องและสนับสนุนแผนพัฒนำเศรษฐกิจและสังคมแห่งชำติ ฉบับที่ 12  
(ปีงบประมำณ พ.ศ. 2560 - 2564) ซ่ึงมีกรอบแนวคิดและหลักกำรในกำรวำงแผนที่ส ำ คัญได้แก่  (1) กำรน้อมน ำและ
ประยุกต์ใช้หลักปรัชญำของเศรษฐกิจพอเพียง (2) คนเป็นศูนย์กลำงของกำรพัฒนำอย่ำงมีส่วนร่วม (3) กำรสนับสนุนและ
ส่งเสริมแนวคิดกำรปฏิรูปประเทศ และ (4) กำรพัฒนำสู่ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง ยั่งยืน เพ่ือให้สังคมอยู่ร่วมกันอย่ำงมีควำมสุข 
ซ่ึงกรอบแนวควำมคิดทั้งสี่นั้นล้วนแต่ต้องด ำเนินกำรภำยใต้กำรดูแลรักษำทรัพยำกรและกำรน ำมำใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน 
ยิ่งไปกว่ำนั้น อพ.สธ. ยังมีกิจกรรมตำมกรอบแผนแม่บท อพ.สธ. ที่สอดคล้องกับแผนกำรขับเคลื่อนและปฏิรูประบบวิจัย
แบบบูรณำกำรของประเทศและกรอบยุทธศำสตร์กำรวิจัยแห่งชำติ 20 ปีทั้ง 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ (1) ด้ำนควำมม่ันคง (2) 
ด้ำนกำรเกษตร (3) ด้ำนอุตสำหกรรม (4) ด้ำนสังคม (5) ด้ำนกำรแพทย์และสำธำรณสุข (6) ด้ำนพลังงำน (7) ด้ำน
ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ส่งผลประโยชน์ต่อประเทศชำติและประชำชนให้มำกที่สุด เพ่ือกำรบริหำร
จัดกำรควำมรู้ผลงำนวิจัย นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์ ทรัพยำกร และภูมิปัญญำของประเทศ สู่กำรใช้ประโยชน์เชิงพำณิชย์
และสำธำรณะ ด้วยยุทธวิธีที่เหมำะสมที่เข้ำถึงประชำชนและประชำสังคมอย่ำงแพร่หลำย 
 แผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ 5 ปีที่หก (ตุลำคม พ.ศ. 2559-กันยำยน พ.ศ. 2564) เป็นแผนแม่บทที่จัดท ำขึ้น เพ่ือใช้
เป็นกรอบในกำรด ำเนินงำนตำมแนวทำงพระรำชด ำริสมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำชกุมำรี โดยมีหน่วยงำนที่
ร่วมสนองพระรำชด ำริเข้ำมำมีส่วนร่วมวำงแผนงำน ทั้งในส่วนกลำงและส่วนภูมิภำคทั่วประเทศไทย ทั้งภำครัฐและเอกชน 
ให้มีแนวทำงด ำเนินงำนต่อเนื่องตำมกรอบแผนแม่บท โดยเน้นกำรท ำงำนเข้ำไปสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำทรัพยำกรต้ังแต่
ในสถำนศึกษำด ำเนินงำนในระดับท้องถิ่นในกำรท ำฐำนข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่นซ่ึงประกอบด้วย 3 ฐำนทรัพยำกร ได้แก่ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรกายภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  จำกฐำนข้อมูลดังกล่ำวจะน ำไปสู่กำร
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์อย่ำงยั่งยืน บนพ้ืนฐำนของกำรมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่มีอยู่ในประเทศไทยต่อไป 
   

สถานการณ์ด้านทรัพยากรของประเทศไทย 
 ในปัจจุบันทั่วโลกที่เห็นตระหนักถึงภัยธรรมชำติที่ มีมำกขึ้น เนื่องจำกข่ำวสำรที่สำมำรถสื่อสำรได้อย่ำงฉับไว 
สำมำรถให้ควำมกระจ่ำงและเหตุกำรณ์ที่เกิดขึ้นอย่ำงรวดเร็ว    ประเทศไทยมีแผนกำรป้องกันและบรรเทำสำธำรณภัย
แห่งชำติ พ.ศ. 2553-2557 ต้ังแต่วันที่ 17 พฤศจิกำยน พ.ศ.2552 ซ่ึงแผนดังกล่ำวได้ใช้เป็นกรอบแนวทำงกำรด ำเนินงำน
เก่ียวกับกำรจัดกำรภัยพิบัติของประเทศ  แต่ถึงแม้ประเทศไทยมีแผนฯ ดังกล่ำว แต่นั่นเป็นกำรแก้ปัญหำเฉพำะหน้ำต่อ
ภัยธรรมชำติที่เกิดขึ้น สิ่งที่ควรตระหนักมำกที่สุดคือสำเหตุของกำรเกิดสิ่งเหล่ำนั้น อันได้แก่กำรดูแลทรัพยำกรธรรมชำติที่
ก ำลังถูกคุกคำมในหลำย ๆ ลักษณะ  โดยเฉพำะอย่ำงยิ่งประชำคมโลกควรตระหนักและเห็นควำมส ำคัญ ในเรื่องคุ้มครอง
และใช้ประโยชน์จำกทรัพยำกร และควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพอย่ำงมีประสิทธิภำพและยั่งยืน ตระหนักถึงควำม
สมบูรณ์ทำงด้ำนทรัพยำกรธรรมชำติในพ้ืนที่ต่ำง ๆ ตลอดจนรับทรำบปัญหำและระดับควำมรุนแรงที่เกิดขึ้นจำกกำรที่
ทรัพยำกรต่ำงๆ ก ำลังจะสูญสิ้นไป ซ่ึงจะน ำไปสู่กำรจัดกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกรธรรมชำติและกำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืน  
      ข้อมูลของกรมป่ำไม้ และกรมอุทยำนแห่งชำติสัตว์ป่ำและพันธุ์พืช  พบว่ำ พ้ืนที่ป่ำไม้ลดลงอย่ำงต่อเนื่อง
อย่ำงรวดเร็ว ส่งผลท ำให้พรรณพืชหลำกหลำยชนิดที่ยังไม่ได้ศึกษำและบำงชนิดที่ยังไม่ส ำรวจพบสูญพันธุ์ไป  จำกสิ่ง
เหล่ำนี้ไม่ได้เพียงแต่ทรัพยำกรชีวภำพที่ประกอบด้วยสัตว์ พืช และจุลินทรีย์จะโดนท ำลำย แต่ทรัพยำกรกำยภำพ และ
ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำที่เก่ียวข้องก็จะสูญหำยไปด้วย 



      ปี พ.ศ. 2553 จำกรำยงำนสถำนกำรณ์คุณภำพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2553 ซ่ึงรวบรวมข้อมูลจำกหน่วยงำน
รำชกำรที่เก่ียวข้องนับแต่เริ่มปีงบประมำณ 2553 โดยคณะกรรมกำรสิ่งแวดล้อมแห่งชำติที่ต้องจัดท ำรำยงำนเพ่ือเสนอต่อ
คณะรัฐมนตรี และหน่วยงำนที่เก่ียวข้องเพ่ือน ำไปปฏิบัติให้สอดคล้องกับสถำนกำรณ์นั้นพบว่ำในส่วนของทรัพยำกรป่ำไม้
ซ่ึงจัดให้เป็นสิ่งแวดล้อมบนบกนั้น มีพ้ืนที่ป่ำทั้งหมด 107,615,181 ไร่ หรือคิดเป็น 33.56% ของพ้ืนที่ประเทศ และเป็น
พ้ืนที่ป่ำอนุรักษ์ 64,826,658 ไร่ หรือคิดเป็น 20.22% ของพ้ืนที่ประเทศ  และพบว่ำยังคงถูกบุกรุก ลักลอบตัดไม้  และ
ถูกท ำลำยโดยไฟป่ำอย่ำงต่อเนื่องทุกปี   ในขณะที่กระทรวงทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อมมีแผนเพ่ิมพ้ืนที่ป่ำของ
ประเทศไทยเป็น 40% ของพ้ืนที่ท้ังหมด ต้ังแต่ปี พ.ศ. 2554–2563 หรือในอีก 9 ปี โดยแบ่งออกเป็นพ้ืนที่อนุรักษ์ 25% 
ทั้งกำรขึ้นทะเบียนเป็นมรดกของชำติ อุทยำนแห่งชำติฯ หรือพ้ืนที่ป่ำสงวน เป็นต้น ส่วนอีก 15% จะผลักดันให้เป็นพ้ืนที่
ป่ำเศรษฐกิจต่อไป โดยมีหลักกำรลดกำรคุกคำมกำรสูญเสียควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพ ปลูกป่ำเพ่ือฟ้ืนฟูสภำพป่ำที่
เสื่อมโทรม ตลอดจนท ำให้ควำมหลำกหลำยทำงชีวภำพเกิดมูลค่ำเพ่ิม  โดยเฉพำะพืชสมุนไพรที่มีอย่ำงหลำกหลำยมำท ำ
วิจัยและน ำไปใช้ได้จริงในระบบสำธำรณสุขและผลักดันสมุนไพร และต ำรับยำแผนไทยหรือยำสมุนไพรเข้ำสู่บัญชียำหลัก
แห่งชำติโดยกระทรวงสำธำรณสุขมำกกว่ำ 70 รำยกำรซ่ึงในจ ำนวนยำเหล่ำนั้นจ ำเป็นต้องใช้สมุนไพรที่เป็นพืชวัตถุ
มำกกว่ำ 200 ชนิด ผนวกกับธำตุวัตถุ สัตว์วัตถุและภูมิปัญญำในด้ำนกำรแพทย์แผนไทย  ในกำรผลิตยำแผนไทยให้มี
คุณภำพและเป็นที่ยอมรับในกำรใช้ในโรงพยำบำลทั่วไปในประเทศและต่ำงประเทศ สิ่งเหล่ำนี้จะเ กิดขึ้นต่อเม่ือเรำยังมี
ทรัพยำกรนั้นๆ อยู่ ไม่ว่ำจะเป็นทรัพยำกรกำยภำพ ชีวภำพ และภูมิปัญญำในกำรใช้ทรัพยำกรนั้นๆ นั่นคือต้องท ำให้เกิด
กำรสื่อสำร กำรศึกษำเรื่องกำรอนุรักษ์ น ำไปสู่ควำมมีจิตส ำนึกต่อกำรอนุรักษ์ทรัพยำกรที่ทุกคนเกิดควำมตระหนักและ
หวงแหนทรัพยำกรที่มีอยู่  
  ในเรื่องของทรัพยำกรทำงทะเล ประเทศไทยมียุทธศำสตร์ควำมม่ันคงแห่งชำติทำงทะเล (พ.ศ.2555  – 2559) 
ได้ก ำหนดให้มีควำมสอดคล้องกับควำมต้องกำรของชำติในกำรแสวงประโยชน์จำกทะเลในห้วงเวลำดังกล่ำว และมุ่งเน้น
กำรสร้ำงเสถียรภำพ ควำมปลอดภัย เสรีภำพ และสภำวะแวดล้อมที่เอ้ือต่อกำรด ำเนินกิจกรรมทำงทะเลของทุกภำคส่วน
อย่ำงยั่งยืน จึงได้ด ำเนินกำรจัดต้ังคณะกรรมกำรนโยบำยผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล เพ่ือผลักดันให้เกิดกฎหมำยเพ่ือ
รักษำผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเลโดยมีหน่วยงำนที่เก่ียวข้องซ่ึงล้วนเป็นหน่วยงำนที่ร่วมสนองพระรำชด ำริ อพ .สธ. 
เป็นส่วนใหญ่เช่น กองทัพเรือ กรมทรัพยำกรทำงทะเลและชำยฝั่ง กรมประมง กรมป่ำไม้ กรมอุทยำนฯ และอีกหลำย
หน่วยงำน ซ่ึงตระหนักในปัญหำต่ำง ๆ ที่เก่ียวข้องกับกำรดูแลรักษำทรัพยำกรและน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์ เช่น ปัญหำ
กำรท ำลำยสิ่งแวดล้อมโดยมนุษย์ ปัญหำอุตสำหกรรมที่เก่ียวข้องกับทำงทะเล ปัญหำทรัพยำกรและกำรท ำประมง กำร
บริหำรและกำรจัดกำรผลประโยชน์แห่งชำติทำงทะเล กำรแย่งชิงทรัพยำกรในทะเลระหว่ำงกลุ่มผลประโยชน์ภำยในชำติ
และระหว่ำงประเทศ รวมทั้งปัญหำอ่ืน ๆ ที่จะน ำไปสู่กำรท ำลำยทรัพยำกรทำงทะเลที่เป็นแหล่งรวมทรัพยำกรกำยภำพ 
ทรัพยำกรชีวภำพ รวมถึงทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำของประเทศไทย และเก่ียวพันกับประเทศเพ่ือนบ้ำนอีกด้วย 
  จำกค ำสั่งคณะหัวหน้ำคณะรักษำควำมสงบแห่งชำติ ที่ 62/2559 มีผลบังคับใช้ ต้ังแต่วันที่ 6 ตุลำคม 2559 
เรื่อง “กำรปฏิรูประบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ” โดยก ำหนดให้มีสภำนโยบำยวิจัยและนวัตกรรมแห่งชำติ เพ่ือท ำ
หน้ำที่ในกำรก ำหนดทิศทำงนโยบำย ยุทธศำสตร์ รวมทั้งปรับปรุงระบบวิจัยและนวัตกรรมของประเทศ ตลอดจนก ำกับ
และติดตำมกำรบริหำรจัดกำร กำรจัดสรรงบประมำณ และประเมินผลกำรด ำเนินกำร ให้เป็นไปอย่ำงเหมำะสมและมี
เอกภำพ อันเป็นประโยชน์ต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรวิจัยของประเทศ และปฏิรูปกำรบริหำร รำชกำร และก ำหนดกรอบ
ยุทธศำสตร์กำรวจัยแห่งชำติ 20 ปี ได้แก่ ทั้ง 7 ยุทธศำสตร์ ได้แก่ ควำมม่ันคง กำรเกษตร อุตสำหกรรม สังคม กำรแพทย์
และสำธำรณสุข พลังงำน ทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม ซ่ึงเป็นนโยบำยและก ำหนดยุทธศำสตร์ ที่ ต้องใช้ทุนทำง
ทรัพยำกรเป็นพ้ืนฐำนทั้งสิ้น   



  อพ.สธ. จึงติดตำมและประสำนงำนในมิติกำรดูแลรักษำทรัพยำกรของประเทศ ในแง่ของกำรสร้ำงควำม
ตระหนักน ำไปสู่กำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรรักษำทรัพยำกรของประเทศ ที่น ำไปสู่ควำมม่ันคง ม่ังค่ัง และยั่งยืน ที่ ต้ังอยู่บน
พ้ืนฐำนของทรัพยำกรของประเทศที่มีอยู่  ณ ตอนนี้ ช่วยกันอนุรักษ์รักษำ ฟ้ืนฟู พัฒนำ และน ำไปสู่กำรใช้ประโยชน์อย่ำง
ยั่งยืนให้กับประเทศไทย ซ่ึงตรงกับเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของ อพ.สธ. และภำยใต้กำรน้อมน ำ  พระรำชกระแส “กำร
รักทรัพยำกร คือกำรรักชำติ รักแผ่นดิน” มำสู่กำรปฏิบัติโดยแท้จริง 
 
  1.2  พระราชด าริบางประการ 

 “วันที่ 8 กุมภำพันธ์  พ.ศ. 2536  ณ อำคำรที่ประทับในส ำนักงำนชลประทำน เขต 1 ถนนทุ่งโฮเตล  จังหวัด
เชียงใหม่  กำรสอนและอบรมให้เด็กมีจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์พืชพรรณนั้นควร ใช้วิธีกำรปลูกฝังให้เด็กเห็นควำมงดงำม  
ควำมน่ำสนใจ  และเกิดควำมปิติที่จะท ำกำรศึกษำและอนุรักษ์พืชพรรณต่อไป กำรใช้วิธีกำรสอนกำรอบรมที่ให้เกิด
ควำมรู้สึกกลัวว่ำ หำกไม่อนุรักษ์แล้วจะเกิดผลเสีย เกิดอันตรำยแก่ตนเอง จะท ำให้เด็กเกิดควำมเครียด ซ่ึงจะเป็นผลเสีย
แก่ประเทศในระยะยำว” 
 

“วันที่ 29 กรกฎำคม 2540 ณ อำคำรชัยพัฒนำ สวนจิตรลดำ ทรงให้หำวิธีกำรที่จะท ำให้เด็กสนใจพืชพรรณ
ต่ำงๆ เกิดควำมสงสัย ต้ังค ำถำมตนเองเก่ียวกับพืชพรรณที่ตนสนใจ จะน ำไปสู่กำรศึกษำทดลองค้นคว้ำวิจัยอย่ำงง่ำยๆ  
ส ำหรับโรงเรียนที่ไม่มีห้องปฏิบัติกำรวิทยำศำสตร์ที่ดีนัก   หำกอำจำรย์โรงเรียนต่ำงๆท ำได้ดังนี้  ก็จะช่วยให้เด็กเป็นคน
ฉลำด” 

 “วันที่ 14 สิงหำคม 2540 ณ ศำลำดุสิดำลัย  สวนจิตรลดำ กำรรักในทรัพยำกร  คือกำรรักชำติรักแผ่นดิน รักสิ่ง
ที่เป็นสมบัติของตัวเรำ   กำรที่จะให้เขำรักประเทศชำติหรือรักษำสมบัติของเขำนั้น ท ำได้โดยก่อให้เกิดควำมรักควำม
เข้ำใจ ถ้ำใครไม่รู้จักกัน เรำก็ไม่มีควำมสัมพันธ์ ไม่มีควำมผูกพันต่อกัน แต่ว่ำถ้ำให้รู้จักสิ่งนั้นว่ำคืออะไรหรือว่ำท ำงำน ก็จะ
รู้สึกชื่นชม และรักหวงแหนสิ่งนั้นว่ำเป็นของตน และจะท ำให้เกิดประโยชน์ได้  ” 
 
 “เคยแนะน ำโรงเรียนต่ำงๆ นอกจำกพืชพรรณแล้วส่ิงที่มีในธรรมชำติ สิ่งที่หำได้ง่ำย อำจเป็นอุปกรณ์สอนได้
หลำยอย่ำง แม้แต่วิชำศิลปะก็ให้มำวำดรูปต้นไม้ ก็ไม่ต้องหำของอ่ืนมำเป็นแบบหรือเรื่องภำษำไทย กำรเรียงควำม ก็อำจ
ท ำให้เรื่องของกำรเขียนรำยงำน ท ำให้หัดเขียนหนังสือ หรืออำจแต่งค ำประพันธ์ ในเรื่องพืชเหล่ำนี้ เป็นตัวอย่ำงงำนศึกษำ 
งำนวิทยำศำสตร์ และวิชำอ่ืนๆ ดังที่ได้กล่ำวมำ นอกจำกนั้นในวิชำพฤกษศำสตร์โดยเฉพำะ ซ่ึงอำจช่วยได้ ในที่นี้ยังไม่เคย
กล่ำว คือเรื่องวิชำกำรท้องถิ่น ซ่ึงก็เป็นนโยบำยของกระทรวงศึกษำธิกำร กำรอนุรักษ์ทรัพยำกร ไม่ใช่เฉพำะให้นักเรียน
ปลูกป่ำหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้ำแฝกอย่ำงเดียว ก็พยำยำมจะให้ออกไปดูข้ำง ๆ โรงเรียน ว่ำที่นั่น มีอะไรอยู่  และต้นไม้
ชื่ออะไร เป็นอะไร” 
          
     “ ทรงพระรำชทำนพระรำชวินิจฉัย   เม่ือวันที่ 25  มีนำคม 2548 ได้ไปกับ สมศ. มำ  เห็นว่ำโรงเรียนยังสัมพันธ์กับ
ชุมชนน้อย  ท ำอย่ำงไร  ให้ชุมชนมำให้โรงเรียน  โดยเฉพำะนักเรียน  ช่วยในกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและใ ห้มีกำรท ำ 
DNA Fingerprint ในโรงเรียน ” 
 
 1.3 แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
    - เป้ำหมำย 
    เพ่ือพัฒนำบุคลำกร   
     อนุรักษ์และพัฒนำทรัพยำกรพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร 
      ให้เกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย 
 
 



    - วัตถุประสงค์ 
     - เข้ำใจและเห็นควำมส ำคัญของพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร 
     - ให้ร่วมคิด ร่วมปฏิบัติ  จนเกิดประโยชน์ถึงมหำชนชำวไทย 
     - ให้มีระบบข้อมูลพันธุกรรมพืชและทรัพยำกร  สื่อถึงกันได้ทั่วประเทศ 
    
    - แผนแม่บทของ อพ.สธ. ด ำเนินงำนใน 3 ฐำนทรัพยำกร  ได้แก่ 
    1. ทรัพยำกรภำยภำพ 
    2. ทรัพยำกรชีวภำพ 
    3. ทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ 
 
    - กรอบกำรด ำเนินงำน 3 กรอบ  กิจกรรมสนับสนุนกำรด ำเนินงำน  8 กิจกรรม 
    1. กรอบกำรเรียนรู้ทรัพยำกร ประกอบด้วย 
     กิจกรรมที่ 1 กิจกรรมปกปักทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 2 กิจกรรมส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 3 กิจกรรมปลูกรักษำทรัพยำกร 
    2. กรอบกำรใช้ประโยชน์  ประกอบด้วย 
     กิจกรรมที่ 4 กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 5 กิจกรรมศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 6 กิจกรรมวำงแผนพัฒนำทรัพยำกร 
    3. กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก  ประกอบด้วย 
     กิจกรรมที่ 7 กิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
     กิจกรรมที่ 8 กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
    - วิถี อพ.สธ.  
    ซ่ือตรง มุ่งม่ัน  พัฒนำ สำมัคคี  มีคุณธรรม 
 
     - ซ่ือตรง : ต่อตนเอง หน้ำที่รับผิดชอบ อำชีพ องค์กร ผู้บังคับบัญชำ ผู้ใต้บังคับบัญชำ 
เพ่ือนร่วมงำน 
     - มุ่งม่ัน : มีศรัทธำ มีจิตปณิธำนมุ่งม่ัน ที่จะปฏิบัติงำนให้ส ำเร็จ เพ่ือผลประโยชน์แท้ 
     - พัฒนำ : วิทยำกำร ปัญญำ พัฒนำคุณภำพงำน พัฒนำคุณภำพชีวิต พัฒนำตนเองให้
พร้อมกับหน้ำที่ควำมรับผิดชอบและกำรได้รับมอบหมำย เรียนรู้ ศึกษำ ค้นคว้ำ รู้จริง รู้ท ำ รู้จ ำ พัฒนำด้วยควำมยั่งยืน 
พัฒนำสุขภำพกำย ให้สุขภำพแข็งแรง พัฒนำสุขภำพจิต ให้เข็มแข็ง พอเพียง 
     - สำมัคคี : ร่วมมือ ร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมปฎิบัติ มีควำมพร้อมเพรียงเป็นหนึ่ง (one for 
all all for one) one=พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว  one=อพ.สธ. 
     - มีคุณธรรม : ควำมรับผิดชอบ ซ่ือตรง ซ่ือสัตย์ อดทน อดกลั้น สำมัคคี เอ้ือเฟ้ือ เผื่อ
แผ่ เมตตำ กรุณำ มุทิตำ รักษำศีล  ซ่ือตรงแรกเหมือนเป็นคุณธรรมที่เสมือนเป็นหัวเรือ คุณธรรมหลังเป็นเหมือนหำงเสือ
ที่คอยก ำกับโดยเฉพำะอย่ำงยิ่ง เรื่องควำมรับผิดชอบ ตำมแนวทำงกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์ตำมแนวพระรำชด ำริ ของ
พระบำทสมเด็จพระเจ้ำอยู่หัว รัชกำลที่ 9  ในหัวข้อในหลวงกับควำมรับผิดชอบ หมำยถึงกำรรู้หน้ำที่  มีวินัย ตรงต่อเวลำ 
ควำมเป็นเลิศ ควำมกล้ำหำญ ควำมซ่ือตรง   ถ้ำมีควำมรับผิดชอบแล้วงำนย่อมส ำเร็จตำมที่ได้รับมอบหมำย  จ ำกนั้น
คุณธรรมอ่ืนๆ จะตำมมำ ท้ำยสุดกำรรักษำศีล ผู้นับถือตำมศำสนำใด ก็รักษำปฏิบัติตำมหลักศรัทธำ  รักษำข้อปฏิบัติแต่
ละศำสนำที่ตนเองนับถือ  ส ำนักงำนหรือองค์กรนั้นๆ ก็จะประสบแต่ควำมสุข ควำมสงบ และควำมเจริญก้ำวหน้ำ  
 
    
 



   - การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  งำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อยู่ในกรอบกำรด ำเนินงำนที่ 3 กรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก  กิจกรรมที่ 8 
กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 แผนภำพแสดงควำมสัมพันธ์กำรด ำเนินงำน อพ.สธ. และหน่วยงำนท่ีร่วมสนองพระรำชด ำริในกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกร
ท้องถ่ิน 
 
กำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  ประกอบด้วย  3 ด้ำน ดังนี้ 
 
 ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถำนศึกษำ มีส่วนร่วมในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำน กำรจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น วำงแผนกำรบริหำรและแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดท ำ
ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น กำรด ำเนินงำนตำมแผน สรุปและประเมินผลกำรด ำเนินงำน  วิเครำะห์ผลและปรับปรุงพัฒนำงำน 
รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนให้ อพ.สธ. ทรำบอย่ำงน้อยปีละ 1 ครั้ง 
 
 ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน 

  งำนที่ 1  กำรด ำเนินงำนปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น 
   1.1 กำรก ำหนดขอบเขตพ้ืนที่ และกำรส ำรวจทรัพยำกร   
   1.2 กำรท ำผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น   
   1.3 กำรศึกษำทรัพยำกรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น     
   1.4 กำรท ำตัวอย่ำงทรัพยำกรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น   
   1.5 กำรท ำทะเบียนทรัพยำกรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น  
   1.6 กำรดูแล รักษำ ทรัพยำกรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยำกรท้องถิ่น 
  งำนที่ 2  กำรด ำเนินงำนส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกรท้องถิ่น 
   2.1 กำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนในท้องถิ่น  
   2.2 กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถิ่น   
   2.3 กำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพในท้องถิ่น   
       2.4 กำรเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน วิถีชุมชน 
       2.5 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน      
       2.6 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน    
       2.7 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ชีวภำพอ่ืนๆ ทะเบียนชีวภำพอ่ืนๆ ในชุมชน 
 



   2.8 กำรเก็บข้อมูลภูมิปัญญำท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญำในชุมชน 
       2.9 กำรเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยำกรและโบรำณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยำกรใน ชุมชน และ
        ทะเบียนโบรำณคดีในชุมชน 
   2.10 กำรจัดท ำรำยงำนผลกำรส ำรวจและจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
  งำนที่ 3  กำรด ำเนินงำนปลูกรักษำทรัพยำกรท้องถิ่น 
   3.1 กำรจัดหำและรวบรวมทรัพยำกรท้องถิ่น   
   3.2 กำรปลูก และรักษำ ทรัพยำกรท้องถิ่น 
   3.3 กำรติดตำมกำรเจริญเติบโตและกำรเปลี่ยนแปลงของทรัพยำกรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึก
        กำรเปลี่ยนแปลง  
  งำนที่ 4  กำรด ำเนินงำนอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกรท้องถิ่น 
   4.1 กำรฟ้ืนฟู  บ ำรุงรักษำ ขยำยพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ำยให้กับชุมชน ต ำบล 
   4.2 กำรใช้ประโยชน์ทรัพยำกรท้องถิ่นอย่ำงยั่งยืน เช่น กำรจัดกำรท่องเที่ยว เชิงนิเวศ กำร
         พัฒนำผลิตภัณฑ์จำกทรัพยำกรในท้องถิ่น กำรสร้ำงแหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 
  งำนที่ 5  กำรด ำเนินงำนศูนย์ข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่น 
   5.1 กำรรวบรวมและกำรบันทึกข้อมูลทรัพยำกรท้องถิ่น (ทรัพยำกรกำยภำพ    
        ทรัพยำกรชีวภำพ  และทรัพยำกรวัฒนธรรมภูมิปัญญำ)  
   5.2 ระบบกำรจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสำร และคอมพิวเตอร์) 
  งำนที่ 6  งำนสนับสนุนในกำรอนุรักษ์และจัดท ำฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
   6.1 สนับสนุนกำรสร้ำงจิตส ำนึกในกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร (งำนสวนพฤกษศำสตร์ 
                  โรงเรียน) 
   6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมำณ วัสดุอุปกรณ์ อ ำนวยควำมสะดวกต่ำงๆ   
 
 ด้านท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 

  3.1 สภำพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีควำมสะอำด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่ำอยู่  

  3.2 บรรยำกำศของท้องถิ่น  
  3.3 บุคลำกร มีคุณธรรม  จริยธรรม  

  3.4 ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลำกร ดีเป็นที่ยอมรับ  
 

ระดับการประเมินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 1. ป้ำยสนองพระรำชด ำริในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น        
 2. เกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 1 : เกียรติบัตรแห่งควำมมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วย
จิตส ำนึกในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
 3. เกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 2  : เกียรติบัตรแห่งกำรเข้ำสู่สถำนภำพ สถำนอบรมสั่งสอน
เบ็ดเสร็จ บนฐำนงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
 4. เกียรติบัตรงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ขั้นที่ 3: เกียรติบัตรแห่งกำรเป็นสถำนอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐำน
งำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
  



ระเบียบวาระท่ี 2 : เรื่องเพ่ือพิจารณา 
 2.1 ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก 
  2.1.1 จัดประชุมผู้ที่ เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  จ ำนวน............ครั้ง จ ำนวน ......  คณะ (องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นได้มีกำรประชุมหำรือเพ่ือพิจำรณำในกำรเข้ำร่วมสมัครสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ของคณะ
ผู้บริหำรและผู้ที่เก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จ ำนวนครั้ง  จ ำนวนคณะ) 
  2.1.2  จัดเอกสำรประกอบกำรสมัครสมำชิก  ตรวจสอบควำมเรียบร้อย สมบูรณ์ ในกำรจัดเตรียมเอกสำร
ประกอบกำรสมัครสมำชิก   
    เอกสำร 1  หนังสือรำชกำรขอสมัครเป็นสมำชิก  “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” 
  เอกสำร 2  แบบสอบถำมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพ่ือประเมินควำมพร้อมขององค์กร
         ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะร่วมสนองพระรำชด ำริ 
  เอกสำร 3  แผนที่ประกอบกำรเดินทำง 
  เอกสำร 4  แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศำสตร์ และมำตรำส่วน  
  เอกสำร 5  รำยงำนกำรประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.1.3  มติที่ประชุม (เห็นชอบ/พร้อมด ำเนินกำร) 
     - ผู้เข้ำร่วมประชุมทุกคน ในแต่ละคณะ รับทรำบและพิจำรณำกระบวนกำรด ำเนินงำนฐำน
ทรัพยำกรท้องถิ่น  
     - ประธำนในที่ประชุม สอบถำมผู้เข้ำประชุมเห็นชอบ กำรที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในกำรเข้ำ
ร่วมสมัครเป็นสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  และสรุปจ ำนวนผู้ลงมติ จ ำนวน...........เสียง  (มติท่ีประชุมเป็นเอกฉันท์) 
 
ได้แจ้งกำรสมัครเข้ำร่วมเป็นสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”   ให้ที่ประชุมได้ทรำบกันทั่วทุกท่ำนแล้ว  มีมติดังนี้  
  1.  (       )  เห็นชอบ     (       )  ไม่เห็นชอบ 
  2.  (       )  พร้อม     (       )  ยังไม่พร้อม 

2.1  (       )  ผู้บริหำรพร้อมที่จะสนับสนุนกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
 2.2  (       )  ผู้บริหำรพร้อมที่จะประสำนกับหน่วยงำนเพ่ือสนับสนุนกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
 2.3  (       )  ผู้บริหำรพร้อมที่จะเข้ำประชุมในโอกำสต่ำงๆ ในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  
 

  ตัวอย่าง  แบบบันทึกรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

    

    

 
 
 
 



ระเบียบวาระท่ี 3 : เรื่องอ่ืนๆ 
............................................................................................................................................................................... ................
...............................................................................................................................................................................................    
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................. ..................................................................    
 
 
เลิกประชุม เวลำ................น.. 
 
 
 
 
                     (   ลำยมือชื่อ   ) 
            (...........................................)  
              (ผู้จดรำยงำนกำรประชุม) 
 
                          (     ลำยมือชื่อ      ) 
            (...........................................)  
              (ผูต้รวจรำยงำนกำรประชุม) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร 
 
   

เอกสารหมายเลข 1 
1. หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก  “ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน”  

ตัวอย่าง 

 

 

ท่ี.............................       .............................................................. 

       วันท่ี....................................................... 

 
เรื่อง ขอสมัครเป็นสมำชิก  “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น” 
เรียน รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
สิ่งที่ส่งมำด้วย ๑. แบบสอบถำมข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือประเมินควำมพร้อมขององค์กรปกครองส่วน
      ท้องถิ่นที่จะร่วมสนองพระรำชด ำริ 
  ๒. แผนที่ประกอบกำรเดินทำง 
  ๓. แผนที่แสดงขอบเขต ภูมิศำสตร์ และมำตรำส่วน  
  ๔. รำยงำนกำรประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
 ตำมที่โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริ สมเด็จพระเทพรัตนรำชสุดำฯ สยำมบรมรำช
กุมำรี ได้ด ำเนินกิจกรรมต่ำงๆ ของโครงกำรฯ ในกิจกรรมปกปักทรัพยำกร ส ำรวจเก็บรวบรวมทรัพยำกร ปลูกรักษำ
ทรัพยำกร อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยำกร ศูนย์ข้อมูลทรัพยำกร วำงแผนพัฒนำทรัพยำกร สร้ำงจิตส ำนึกในกำร
อนุรักษ์ทรัพยำกร และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร โดยที่กิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร 
มีงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น ซ่ึงสอดคล้องกับงำนที่ปฏิบัติโดยตรงในกำรจัดท ำฐำนทรัพยำกร  ทั้งทรัพยำกรกำยภำพ  
ทรัพยำกรชีวภำพ และทรัพยำกรวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ จึงได้ประชุมทุกภำคส่วน ในกำรนี้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

.........................จึงได้ลงมติเห็นชอบและพร้อมที่จะด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น 

 

  จึงเรียนมำเพ่ือขอสมัครเป็นสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  และด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

(นำยกเทศมตรี/นำยกองค์กำรบริหำรส่วนต ำบล/ผูอ้ ำนวยกำรเขต) 
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2. แบบสอบถามข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเพ่ือประเมินความพร้อมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินท่ีจะร่วม
สนองพระราชด าริ  

กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร “ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน” 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

1.ข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น …………..…………………………………………… ................................................................... ......... 
ที่อยู่ / ที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………................................................. .......... 
โทรศัพท์……………………………………………………………………………………………………….............. ............................................... 
โทรสำร……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… .....….. 
Website ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น…………………..………………………………………………………………………………… ....….. 
E-mail address………………………………………………………………………………………….............................................................. 
 
2. ข้อมูลบุคลากร 
ชื่อนำยก/ผู้บริหำร.........................................................…………………เบอร์โทรศัพท์……………………………………………………. 
ชื่อปลัด...................................................................…………………เบอร์โทรศัพท์......……………..……………………..……………….
จ ำนวนบุคลำกรในหน่วยงำน …………………………… ...................................…………………………………………………………… ..….. 
จ ำนวนประชำกรทั้งหมด………………..…………………………………………………………………………………..……………………… ...…….. 
รำยชื่อผู้ที่ได้รับมอบหมำยให้ประสำนงำน  ชื่อ – สกุล..……………..………… ...............ต ำแหน่ง………………………........………… 
เบอร์โทรศัพท์.......................................................... E-mail address……………………………………… ...………………………… ..... 
 
 3.สภาพท่ัวไปและข้อมูลพ้ืนฐาน 
ที่ต้ังและอำณำเขต  ส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
ต้ังอยู่   หมู่ที่ .......... ระยะทำงจำกที่ว่ำกำรอ ำเภอ/ศำลำว่ำกำร ประมำณ ............กิโลเมตร    มีพ้ืนที่ประมำณ.................
อำณำเขตติดต่อ 
 ทิศเหนือ  ติดต่อกับ  ............................................................................................................................. ..... 
 ทิศใต้              ติดต่อกับ  .................................................................................................................................. 
 ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ  ..................................................................................... ............................................. 
 ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ ................................................................................................................................... 
สภำพภูมิประเทศ (ลักษณะพ้ืนที่ ดิน แหล่งน้ ำ อ่ืน ๆ)……………………………………………………………………… ....………….....….. 
สภำพภูมิอำกำศ………………………………………………………………………………………………………………… ..................................…. 
กำรแบ่งเขตกำรปกครองและจ ำนวนประชำกร  
จ ำนวนหมู่บ้ำน/ชุมชน...................................ดังนี้ 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 



 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 หมู่ที.่........../ชุมชน........................ จ ำนวนประชำกร.....................คน   ชำย..............คน  หญิง..............คน 
 
โครงสร้ำงพ้ืนฐำน  
ด้ำนกำรคมนำคม.................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................................... .... 
ด้ำนเศรษฐกิจ  (ประชำกรประกอบอำชีพ  สภำพเศรษฐกิจ).......................................................................... ....................... 
............................................................................................................................. .................................................................. 
ด้ำนกำรสำธำรณสุข  และอนำมัย....................แห่ง ดังนี้....................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................................................. 
ด้ำนกำรศึกษำ   มีสถำนศึกษำ.................................แห่ง    ดังนี้.......................................................................................... 
.......................................... ............................................................................................................................. ........................ 
ด้ำนกำรศำสนำ  ประชำกรนับถือศำสนำ.............................................มีศำสนสถำน.......................แห่ง  ดังนี้ ...................... 
............................................................................................................................. ................................................................ .. 
ด้ำนวัฒนธรรมและประเพณี     วัฒนธรรมและประเพณีที่ส ำคัญ........................................................................ .................. 
............................................................................................................................. .................................................................. 
 
4.ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
มีคอมพิวเตอร์  (      )   มี  จ ำนวน ............................. เครื่อง  (      )    ไม่มี  
มี Internet  ใช้หรือไม่  (      )   มี  จ ำนวน ............................. เครื่อง  (      )    ไม่มี  
ควำมสะดวกในกำรใช้ Internet  (      )   สะดวก          (      )   ไม่สะดวก           (      )   อ่ืนๆ 
ระบบที่ใช้      (      )   สำยโทรศัพท์          (      )   Leased  Line          (      )    จำนดำวเทียม  
ควำมเร็วในกำรดำวนโ์หลดข้อมูล  (ช้ำ / เร็ว  ประกำรใด บอกควำมเร็ว  เช่น  2.5 Mb 58 Mb 11 Mb)…………… 
……………………………………………………………………………………………………. (      )   ธรรมดำ           (      ) ควำมเร็วสูง  
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3. แผนท่ีประกอบการเดินทาง  

(จัดท ำแผนที่ประกอบกำรเดินทำง จำกตัวอ ำเภอไปยังส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยระบุระยะทำง และจุด

สังเกตที่ชัดเจนประกอบกำรเดินทำง ) 
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4. แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง  ประกอบด้วย 

 1. แสดงให้เห็นขอบเขตทั้งหมดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 2. แสดงขอบเขตกำรแบ่งกำรปกครอง ออกเป็น หมู่บ้ำน / ชุมชน / แขวง 
 3. แสดงลักษณะภูมิศำสตร์   ทิศ  และมำตรำส่วน  
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5.รายงานการประชุมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 

 1. วำระกำรประชุม 
 2. บันทึกรำยงำนกำรประชุม และมติที่ประชุมเห็นชอบและพร้อมด ำเนินกำร   (มติที่ประชุมเป็นเอกฉันท์) 
 3. หลักฐำนรำยชื่อ ลำยมือชื่อผู้เข้ำร่วมกำรประชุม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

3. จัดส่งเอกสารประกอบการสมัคร 
 
 1. ยื่นใบสมัครสมำชิก “ฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น”  ทำงไปรษณีย์  หรือโดยตรง 
 ถึง  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
 ท่ีอยู่ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ พระรำชวังดุสิต สวนจิตรลดำ เขตดุสิต 
   กรุงเทพมหำนคร   10303 
 
  โทรศัพท์ 0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22 

       มือถือ 081-6277601, 081-9078050 
 โทรสาร  0-2281-7999 ต่อ 2221 

 Website http://www.rspg.or.th  E-mail : adreport_school@hotmail.com , n.rspg555@gmail.com 
 ติดตามเพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก ได้ท่ี   
 Website  http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 
 
          2.  โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ (อพ.สธ.) ตรวจสอบเอกสำรประกอบกำรสมัคร
     สมำชิก 
  2.1  เอกสำรครบ/สมบูรณ์  
    - อพ.สธ. ประสำนผู้ประสำนงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพ่ือยืนยันกำรสมัครสมำชิก 
   และด ำเนินกำรส่งหนังสือตอบรับกำรตอบรับเป็นสมำชิก พร้อมแจ้งล ำดับสมำชิกขององค์กร
   ปกครองส่วนท้องถิ่น  
  2.2  เอกสำรไม่ครบ/ไม่สมบูรณ์ 
    - อพ.สธ. ประสำนผู้ประสำนงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จัดส่งเอกสำรเพ่ิมเติมภำยใน 
   30 วัน หลังจำกที่ได้รับกำรประสำนงำน และแจ้งสถำนะกำรสมัครสมำชิก Website   
   http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 
   - กรณี ไม่ได้รับกำรประสำนงำนและส่งเอกสำรเพ่ิมเติมจำกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภำยใน 
  30 วัน  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องด ำเนินกำรจัดส่งเอกสำรใหม่  เพ่ือให้กำรสมัครสมำชิก  
  ถูกต้อง และสมบูรณ์ 
 
 
 
 
 
 
 
    

 

http://www.rspg.or.th/
mailto:adreport_school@hotmail.com
mailto:n.rspg555@gmail.com
http://www.rspg.or.th/domestic/index.html
http://www.rspg.or.th/domestic/index.html


โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

แบบบันทึกการศึกษา เห็ด 
 

ช่ือเห็ด...........................................................................รหัส.............................................................................. 
 
ภาพวาดลักษณะสัณฐานวิทยาภายนอกที่เห็นได�ด�วยตาเปล"า 

 
ผู&สํารวจช่ือ..............................................................นามสกุล............................................................................. 
ผู&ร)วมสํารวจช่ือ........................................................นามสกุล............................................................................. 
     ช่ือ........................................................นามสกุล............................................................................. 
     ช่ือ........................................................นามสกุล............................................................................. 
     ช่ือ........................................................นามสกุล............................................................................. 
     ช่ือ........................................................นามสกุล............................................................................. 
 หน)วยงาน............................................................................................................................................... 
 วันที่บันทึก............................................................................................................................................ 
 สถานท่ี.................................................................................................................................................. 

ก.๗-๐๑๐ 



๑ 

ข�อมูลทั่วไป  

- ถ่ินอาศัย/ ลักษณะของการข้ึน 

 � ข้ึนบนพืช ..................................................  � ข้ึนบนสัตว� ................................................. 

 � ข้ึนบนดิน/ หิน ..........................................  � ข้ึนบนอ่ืนๆ ................................................. 

- รูปแบบการเจริญ � ข้ึนเป9นดอกเด่ียว  � ข้ึนเป9นกระจุก � ข้ึนเป9นกลุ)ม 

- กล่ิน � ไม)มีกล่ิน   � มีกล่ิน ............................................................. 

- รส  (Latarius&Agaricusเท)าน้ัน) � ไม)มีรส � มีรส............................................................. 

 

หมวกเห็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ลักษณะหมวกเห็ด 

 - ลักษณะรูปร)างหมวกเห็ดเมื่อมองจากด&านบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราส่วน.......................... 



๒ 

 - ลักษณะหมวกเห็ดเมื่อมองจากด&านข&าง 

 

 

 - ลักษณะตรงกลางของหมวกเห็ด 

 

 

 - ลักษณะขอบหมวกเห็ด 

 

 

 

 



๓ 

 - ลักษณะพื้นผิวด&านบน 

  � แห&ง  �  เปHยก   � เมือก   � เรียบ �  ไม)เรียบ   �มีขน 
  � อ่ืนๆ.......................................................................... 

 

 - ลักษณะขอบหมวก 

  �  เรียบ �  หยัก (แบบ �  คล&ายเส&นขน  � คล&ายซ่ีเล่ือย�   คล&ายฟKน)  
  � อ่ืนๆ ........................................... 

 

 

 
๒. ขนาดของหมวกเห็ด 

เส&นผ)าศูนย�กลาง ............................มม. สูง........................มม. (วัดเฉพาะหมวกท่ีมีความสูงมากกว)า 2 มม. เท)าน้ัน) 

๓.สีของหมวกเห็ด 

สี (เมื่ออ)อน) ................................................................. สี (เมื่อแก)) ........................................................................... 

ดอก:   เปล่ียนสีเมื่อชํ้าหรือเมื่อถูกตัดเปล่ียนเป9นสี....................................สีเน้ือเย่ือ (เมื่อผ)า).................................... 



๔ 

๔.กล่ิน/ รส 

 - กล่ิน � ไม)มีกล่ิน   � มีกล่ิน ............................................................. 

 - รส  (Latarius&Agaricusเท)าน้ัน) � ไม)มีรส � มีรส............................................................. 

 

ลักษณะด�านล"างของหมวกเห็ด  

(เลือกเติมข&อใดข&อหน่ึง 1.1, 1.2, 1.3 หรือ 1.4 ข้ึนกับลักษณะของเห็ด) 

 

 

๑. ครีบ (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฎครีบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

๑.๑ ครีบ ๑.๒ ร ู ๑.๔ ฟKน ๑.๓ สันนูน 



๕ 

๑.๑ ลักษณะของครีบ 

 - ลักษณะการติดของครีบบริเวณก&าน 

 

 - ลักษณะของขอบครีบ  
  �  เรียบ �  หยัก (แบบ �  คล&ายเส&นขน  � คล&ายซ่ีเล่ือย�   คล&ายฟKน)  
  � อ่ืนๆ ........................................... 

 

 - ความถ่ีของครีบ   Distant  Subdistant  Close Crowded 

 

จํานวนครีบ................................................................. (นับเฉพาะ distant กับ subdistantเท)าน้ัน) 

๑.๒. สีของครีบเห็ด 

 สี (เมื่ออ)อน) ....................................................... สี (เมื่อแก)) ................................................................. 

 ครีบ:   เปล่ียนสีเมื่อชํ้าหรือเมื่อถูกตัดเปล่ียนเป9นสี............................สีเน้ือเย่ือ (เม่ือผ)า)............................ 

๑.๓.กล่ิน/ รส ของครีบเห็ด 

 - กล่ิน � ไม)มีกล่ิน   � มีกล่ิน ............................................................. 

 - รส  (Latarius&Agaricusเท)าน้ัน) � ไม)มีรส � มีรส............................................................. 

 



๖ 

๒. รู (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฎรู) 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

 

๒.๑. ลักษณะของรู 

 - ลักษณะของปากรู 
  �  เรียบ �  หยัก (แบบ �  คล&ายเส&นขน  � คล&ายซ่ีเล่ือย�   คล&ายฟKน)  
  � อ่ืนๆ ........................................... 

๒.๒. รูปร"างของรู 

 � กลม  � เหล่ียม � ไม)แน)นอน � อ่ืนๆ................................................... 

๒.๓.จํานวนของรู 

 จํานวนรูต)อ 1 มม. ................. รูยาว...............มม. (ดูจากเม่ือผ)าดอก)   

๒.๔. สีของรู 

 สี (เมื่ออ)อน) .................................................... สี (เม่ือแก)) .............................................................. 

 เปล่ียนสีเม่ือชํ้าหรือเมื่อถูกตัดเปล่ียนเป9นสี............................สีเน้ือเย่ือ (เมื่อผ)า)............................ 



๗ 

๓. สันนูน (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฏสันนูน) 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

 

๓.๑. ลักษณะของสัน 

 - ลักษณะของปากรู 
  �  เรียบ �  หยัก (แบบ �  คล&ายเส&นขน  � คล&ายซ่ีเล่ือย�   คล&ายฟKน)  
  � อ่ืนๆ ........................................... 

๓.๒. .สีของสัน 

 สี (เมื่ออ)อน) .................................................... สี (เม่ือแก)) .............................................................. 

 เปล่ียนสีเม่ือชํ้าหรือเมื่อถูกตัดเปล่ียนเป9นสี............................สีเน้ือเย่ือ (เมื่อผ)า)............................ 

 
๔. ฟ8น (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฎฟ8น) 

 

 

 
 
 

มาตราส)วน.......................... 

 



๘ 

๔.๑. ขนาดของฟ8น 

 ความกว&างของฟKน .......................มม. ฟKนยาว .....................มม. (ดูจากเม่ือผ)าดอก) 

๔.๒. .สีของฟ8น 

 สี (เมื่ออ)อน) .................................................... สี (เม่ือแก)) .............................................................. 

 เปล่ียนสีเม่ือชํ้าหรือเมื่อถูกตัดเปล่ียนเป9นสี............................สีเน้ือเย่ือ (เมื่อผ)า)............................ 

 

๕. เรียบ (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างเรียบ ไม"ปรากฎ ครีบ รู หรือ ฟ8น) 

สีปกติ ...........................................................    เม่ือชํ้า (ถ&ามี)........................................................................ 

 

ก�าน  

 � ไม)มี (ข&ามไปวงแหวน) 

  � มี 

๑. ลักษณะของก�าน 

 � บริเวณก&านติดกับหมวก  � กลาง�  เล่ือมออกจากกลาง�  ติดด&านข&าง 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 

 



๙ 

๒. รูปร"างก�าน 

 - ก&านด&านนอก 

 

 

 
มาตราส)วน.......................... 

 - ก&านด&านใน 

 

 

 
มาตราส)วน.......................... 

 
 - โคนก&าน 

 

 
 

มาตราส)วน.......................... 

 
๓. ขนาดของก�าน 
 - กว&าง (บริเวณกลางก&านค)าช)วงดอกเล็กถึงดอกใหญ)) .....................มม.  

 - โคนก&านกว&าง .......................มม. 

 - ยาว (ค)าช)วงความยาวก&านดอกเล็กจนถึงดอกใหญ))............... มม.  

 *(การวัดหาค)าช)วงโดยดูจากดอกท่ีสามารถผลิตสปอร�ดอกเล็กสุดถึงใหญ)สุดเท)าน้ัน) 

 

๔. สีปกติ (อธิบายเพ่ิมถ�าทั้งก�านสีไม"เหมือนกัน)  

 เปล่ียนสีเม่ือชํ้า (อธิบายเพิ่มถ&าทั้งก&านสีไม)เหมือนกัน) ................................................................................ 

 เปล่ียนสีอีกครั้งเมื่อเวลาผ)านไป ....................................................  

 

 



๑๐ 

๕. ผิวก�าน 
 - ลักษณะพื้นผิวด&านบน 

  � แห&ง  �  เปHยก   � เมือก   � เรียบ �  ไม)เรียบ   �มีขน 
  � อ่ืนๆ.......................................................................... 

 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 

 
วงแหวน 

 � ไม)มี  � มี 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ลักษณะของวงแหวน    

 � ปลอกช้ันเดียวห&อยลง  �  ขอบสองช้ัน  

 �  ปลอกต้ังข้ึน    � เน้ือเย่ือบางๆ หุ&มปbดครีบหรือรูสีวงแหวน 

 - เน้ือเย่ือของวงแหวน   บาง   หนา   สี................................................................... 
 
กระเปาะหุ�มโคนก�าน  
 � ไม)มี  � มี สี......................................... 

 

 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 



๑๑ 

 

 
 
 

 
 

 
 
ช่ือ...............................................................................นามสกุล..................................................................... 
วันที่บันทึก...................................................................................................................................................... 
ที่อยู)................................................................................................................................................................ 

 
 
ช่ือเห็ด (ช่ือในท&องถ่ินท่ีเก็บตัวอย)างพันธุ�เห็ด) ........................................................................................ 
การใช&ประโยชน�ในท&องถ่ิน (ระบุส)วนท่ีใช&และวิธีการใช&) :    
 อาหาร: ............................................................................................................................................ 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 
 ยารักษาโรค: .................................................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 
 ยาฆ)าแมลง ยาปราบศัตรูพืช  .......................................................................................................... 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 
 ความเก่ียวข&องกับประเพณี วัฒนธรรม หรือความเช่ือทางศาสนา: ................................................. 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 
 อ่ืน ๆ (เช)น การเป9นพิษ อันตราย): .................................................................................................. 
 .........................................................................................................................................................
 ......................................................................................................................................................... 
 

ข�อมูลพ้ืนบ�าน 
 

ผู�ให�ข�อมูล 
 



๑๒ 

 

 

 

(สรุปลักษณะและข&อมูลของเห็ดตัง้แต) หน&าปกถึงหน&า ๑๐ และข&อมลูพื้นบ&านหน&า ๑๑ โดยเขียนเป9นเรียงความบรรยาย) 

ช่ือเห็ด......................................................................รหัส............................................................................. 

 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………… 

  สรุปลักษณะและข�อมูล   



๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดัดแปลงเอกสารรูปภาพมาจาก 

ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 

ช่ือวิทยาศาสตร� …………………………………………………………………………………..………………………………………… 
ช่ือวงศ� ……………………………………………………………………………………………………………………………………….... 
ช่ือสามัญ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
ช่ือพื้นเมืองอ่ืนๆ ……………………………………………………………………………………………………………………………. 
ถ่ินกําเนิด ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 
การกระจายพันธุ� …………………………………………………………………………………………………………………………… 
 ในประเทศไทย …………………………………………………………………………………………………………………. 
 ในประเทศอ่ืนๆ ………………………………………………………………………………………………………………… 
นิเวศวิทยา …………………………………………………………………………………………………………………………………… 
เวลาออกดอก ……………………………………………………………………………………………………………………………….. 
การขยายพันธุ� ………………………………………………………………………………………………………………………………. 
การใช&ประโยชน� …………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
ประวัติการนําเข&ามาปลูกในประเทศ ………………………………………………………………………………………………… 
………….………………………………………………………………………………………………………………..………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………….…………. 
เอกสารอ&างอิง ……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 

            การสืบค�นข�อมูลเอกสาร    



รอยพิมพ�สปอร� 

 

 

ชื่อเห็ด.............................................รหัส............................................................ 

สถานที่เก็บตัวอย�าง.............................................................................................. 

วันที่...................................................................................................................... 

ผู�เก็บตัวอย�าง........................................................................................................ 

 

รอยพิมพ�สปอร� 

 

 

ชื่อเห็ด.............................................รหัส............................................................ 

สถานที่เก็บตัวอย�าง.............................................................................................. 

วันที่...................................................................................................................... 

ผู�เก็บตัวอย�าง........................................................................................................ 



 
 

 

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

เอกสารประกอบการศึกษาเรื่อง เห็ด 

 

 

 

 

กรอบการสร&างจติสํานึก 

 

ก.๗-๐๑๐ 



๑ 

เห็ด (Mushroom) 
 

 เห็ดจัดเป	นสิ่งมีชีวิตท่ีอยู�ในอาณาจักรรา (Kingdom of Fungi) เนื่องจากไม�มีคลอโรฟ0ลล1 และไม�สามารถ
สังเคราะห1อาหารได5ด5วยตนเอง ไม�มีระบบเส5นประสาทหรือประสาทสัมผัส ไม�มีอวัยวะสําหรับการเคลื่อนไหวโดยเฉพาะ 
จึงทําให5แตกต�างจากสิ่งมีชีวิตในอาณาจักรพืชและสัตว1 แต�เห็ดนั้นมีการพัฒนาจนกระท่ังสร5างโครงสร5างขนาดใหญ� หรือ
ท่ีเรียกว�า ดอกเห็ด (fruiting body) ท่ีสามารถมองเห็นได5ด5วยตาเปล�า สัมผัส และจับต5องได5 
 สําหรับราท่ีจัดว�าเป	นเห็ดนั้นจะอยู�ใน 2 ไฟลัมสุดท5าย คือ Ascomycota และ Basidiomycota ซ่ึงเห็ดใน 2 
ไฟลัมนี้แตกต�างกันท่ีรูปแบบการสร5างเซลล1สืบสําหรับราท่ีจัดว�าเป	นเห็ดนั้น จะอยู�ใน 2 ไฟลัมสุดท5าย คือ Ascomycota 
และ Basidiomycota ซ่ึงเห็ดใน 2 ไฟลัมนี้แตกต�างกันท่ีรูปแบบการสร5างเซลล1สืบพันธุ1แบบอาศัยเพศ คือ 
Ascomycota มีการสร5าง ascospore ในถุง ascus ส�วน Basidiomycota มี การสร5าง basidiospore บนโครงสร5าง 
basidium โครงสร5างต�างๆ ท่ีประกอบข้ึนเป	นดอกเห็ดระหว�างเห็ดท้ัง 2 ไฟลัมมีรายละเอียดท่ีแตกต�างกันไป แต�ท้ัง 
หมดเป	นไปเพ่ือการดํารงเผ�าพันธุ1ให5คงอยู� เช�น โครงสร5างส�วนท่ีให5กําเนิดสปอร1 (ครีบ รู สันนูน เรียบ หนาม เป	นต5น) 
จะชี้ลงสู�แกนกลางของโลก หรือโครงสร5างของก5านดอก มีหน5าท่ีช�วยชูให5ส�วนท่ีให5กําเนิดสปอร1อยู�สูงและรับลมเพ่ือช�วย
ในการกระจายสปอร1 เป	นต5น  
 
 เห็ดประกอบด5วยส�วนต�างๆ ดังนี้ 
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร5างส�วนประกอบของเห็ด 
 

เกล็ด (scales) 
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 1. ดอกเห็ด (Fruiting body) รูปร�างของเห็ดแบ�งเป	น 
  - เยื่อนุ�มแบบวุ5น เช�น เห็ดหูหนู 
  - ทรงร�ม เช�น เห็ดฟาง เห็ดโคน 
  - เป	นก5อนค�อนข5างกลม เช�น เห็ดจาวมะพร5าว เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ 
 2. หมวกดอก (Cap) เป	นส�วนประกอบปลายสุดของดอก ท่ีเจริญเติบโตข้ึนไปในอากาศ เม่ือดอกเจริญเต็มท่ีจะ
กางออกและมีลักษณะรูปร�างคล5ายร�ม ขอบงุ5มลง แบนราบ หรือกลางหมวกเว5าลงเป	นแอ�ง มีรูปเหมือนกรวยปากกว5าง 
ผิวหมวก ด5านบนของเห็ดบางชนิดอาจจะเรียบ บางชนิดขรุขระ บางชนิดมีลักษณะเป	นเกล็ด (scales) หรือมีขน 
แตกต�างกันไปแล5วแต�ชนิดของเห็ด เนื้อของดอกเห็ดมีความหนาบางต�างกัน อาจเหนียว หรือฉีกขาดได5ง�าย สีของเนื้อ
เห็ดภายในและภายนอก อาจเป	นสีเดียวหรือแตกต�างกัน ส�วนขอบของหมวกดอกอาจมีลักษณะเรียบหรือย�นก็ได5 หมวก
ดอกของเห็ดบางชนิดอาจติดแน�นอยู�ด5านนอก แต�บางชนิดหลุดจากก5านดอกได5ง�าย 
 3. ครีบ (Gills) หมายถึงส�วนท่ีอยู�ด5านล�างหรือส�วนท่ีอยู�ใต5หมวกดอก มีลักษณะเป	นครีบ ซ่ี หรือเป	นแผ�นบางๆ
เรียงติดกันเป	นรัศมีรอบก5านดอก ห5อยแขวนลงมาจากเนื้อของหมวกเห็ดท่ีอยู�ตอนบน เห็ดบางชนิดมีครีบหมวกด5านใน
ยึดติด หรือไม�ยึดติดกับก5านดอก ด5านนอกเชื่อมติดกับขอบหมวกสองข5างของครีบหมวกเป	นท่ีเกิดสปอร1ของดอกเห็ด แต�
ละชนิดมีจํานวนครีบหมวกแตกต�างกัน และความหนาบางไม�เท�ากัน จํานวนครีบหมวกจึงใช5เป	นลักษณะประกอบการ
จําแนกเห็ดด5วย สีของครีบหมวกส�วนมากเป	นสีเดียวกับสปอร1ของเห็ด ซ่ึงจัดเป	นลักษณะแตกต�างของเห็ดแต�ละชนิด
โดยปกติมีสีขาว เหลือง ชมพู ม�วง น้ําตาลและดํา เห็ดบางสกุลไม�มีครีบแต�จะมีรู (pore หรือ tube) หรืออาจมีลักษณะ
คล5ายหนาม(spine) แทนครีบท่ีจะมีสปอร1อยู�ภายใน บางชนิดสปอร1จะถูกฝ[งอยู�ในเนื้อเยื่อก5อนวุ5น หรือมีสปอร1เกิดอยู�ใน
เปลือกหุ5มท่ีเป	นก5อนกลม ซ่ึงลักษณะความแตกต�างของครีบดอกจะสามารถนํามาใช5ในการจําแนกชนิดของดอกเห็ดได5 
 4. ก5าน (Stalk) ก5านดอกของเห็ดแต�ละชนิดมีขนาดและความยาวท่ีแตกต�างกัน ตามปกติส�วนมากก5านขอก
ดอกเห็ดจะเป	นรูปทรงกระบอก บางชนิดมีโคน หรือปลายเรียวเล็ก ตอนบนยึดติดกับหมวกเห็ดหรือครีบหมวกด5านใน 
ตอนล�างของเห็ดบางชนิดอาจมีเส5นใยหยาบรวมกันเป	นก5อนหรือเปลือกหุ5มโคน (volva) ซ่ึงมีลักษณะคล5ายถ5วยชาหงาย
รองรับอยู� เช�น เปลือกหุ5มโคนในเห็ดฟาง ฯลฯ บนก5านดอกตอนบนของเห็ดบางชนิดมีวงแหวน (ring) หรือเยื่อบาง 
(ม�าน หรือ annulus) หุ5มอยู�โดยรอบ ก5านดอกเห็ดมีผิวเรียบ ขรุขระ หรือมีขน หรือมีเกล็ด เม่ือถูกสัมผัสด5วยมือหรือ
อากาศอาจเปลี่ยนสีได5 ในเห็ดบางชนิดเนื้อเยื่อภายในก5านดอกอาจจะสานกันแน�นทึบ นิ่ม แข็งหรือกรอบ หรือเป	นเส5น
หยาบ หรืออาจสานกันเป	นเส5นใยหลวมคล5ายฟองน้ํา บางชนิดอาจมีรูกลวงยาวตลอด หรือเกิดข้ึนเป	นบางส�วน เนื้อเยื่อ
ก5านดอกเห็ดบางชนิดจะมีรสหวานกรอบและแมลงจะเข5าไปอาศัยกินอยู�ภายในจนเป	นรูพรุน และเน�าเสียอยู�ภายในได5 
เช�น ก5านดอกเห็ดหล�ม เห็ดร�างแห (Stinkhorn) มีร�างแหสีขาวเป	นรูโปร�งคล5ายลูกไม5ห5อยแขวนลงจากเนื้อเยื่อใต5หมวก
เห็ดคลุมอยู�รอบก5านดอก ซ่ึงเป	นลักษณะพิเศษของเห็ดชนิดนี้ 
 5. เยื่อหรือปลอกหุ5มโคน (Volva) เป	นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดท่ีห�อหุ5มดอกเห็ดท้ังดอกไว5ในระยะท่ีเป	นดอกอ�อน ซ่ึง
มีในเห็ดบางชนิด เช�น เห็ดฟาง และในเห็ดพิษหลายชนิดในสกุล เม่ือดอกเห็ดขยายใหญ�ข้ึนเปลือกหุ5มตอนบนจะแตก
ออก เพ่ือให5หมวกเห็ดและก5านดอกยืดตัวชูสูงข้ึนมาในอากาศ ท้ิงให5เปลือกหุ5มอยู�ท่ีโคนก5าน มองดูเหมือนก5านดอกเห็ด
อยู�ในถ5วยเปลือกหุ5มอาจมีเนื้อเยื่อหรือสีคล5ายคลึงหรือแตกต�างกับหมวกเห็ดแต�ส�วนมากมีสีขาวในเห็ดบางชนิดอาจ
มองเห็นไม�ชัดเจนเหมือนเห็ดฟางเพราะมีเนื้อเยื่อบางกว�า เห็ดบางชนิดในสกุล Amanita ซ่ึงอาจจะเป	นเห็ดพิษจึงเป	น
การเสี่ยงท่ีจะเก็บเห็ดตูมมารับประทาน เพราะยังไม�เห็นเปลือกหุ5มชัดเจน 
 6. วงแหวน (Ring) มีลักษณะเป	นเนื้อเยื่อบางๆ ยึดติดก5านดอกใต5หมวกเห็ดลงมาเล็กน5อยเป	นส�วนของเนื้อเยื่อ
ห�อหุ5มครีบเม่ือดอกเห็ดยังอ�อน วงแหวนนี้อาจเลื่อนข้ึนลงได5 ไม�ยึดติดกับก5านดอกในเห็ดบางชนิด 
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 7. กลุ�มเส5นใย (Mycelium) ก�อนท่ีจะเป	นดอกเห็ดเราจะเห็นบริเวณนั้นมีเส5นใยราสีขาว หรือ hypha คือเซลล1
หลายเซลล1มาต�อกันเป	นเส5นใย แต�หากเส5นใยเหล�านี้ก�อตัวหรือรวมตัวกันเป	นก5อนใหญ�ข้ึน เรียกเส5นใยรวมตัวกันอยู�นี้ว�า 
กลุ�มเส5นใย เห็ดบางชนิดจะมีเส5นใยรวมตัวเป	นก5อนแข็งอยู�ท่ีโคนก5านดอกหรือเป	นเส5นหยาบมองเห็นด5วยตาเปล�า แต�
บางชนิดมีเส5นใยละเอียดเล็กมาก มองไม�เห็นลักษณะดังกล�าว โดยปกติเส5นใยของเห็ดจะมีสีขาวนวลแทรกซึมอยู�ตามท่ี
มันอาศัยอยู� 
 8. สปอร1 (Spore) กลุ�มเซลล1จะถูกสร5างข้ึนด5วยอวัยวะท่ีสร5างสปอร1แบบเบสิดิโอสปอร1 (Basidiospore) ซ่ึง
สปอร1พวกนี้จะถูกสร5างบริเวณครีบดอก และใช5ในการขยายพันธุ1ของเห็ดรา เห็ดดอกหนึ่งสามารถสร5างสปอร1ได5จํานวน
มากนับล5านๆ สปอร1 มีขนาดเล็กมากมีหน�วยวัดเป	นไมครอนสปอร1จะปลิวหรือลอยไปในอากาศ เม่ือตกอยู�ในท่ีท่ีมี
สภาพแวดล5อมเหมาะสม เช�น มีอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ ความเป	นกรด-ด�างท่ีเห็ดชนิดนั้นต5องการ และสปอร1จะงอก
ออกมาเป	นเส5นใยต�อไป 
 
การศึกษาและการเก็บตัวอย:างเห็ด 
 1. อุปกรณ�เก็บตัวอย:างภาคสนาม 
   1. ท่ีใส�เห็ด ควรเป	นอุปกรณ1ท่ีมีโครงสร5างโปiงและแข็ง เช�น ตะกร5า หรือเปjสะพาย เพ่ือไม�ให5ตัวอย�างเห็ด
ชํารุดขณะทําการเก็บตัวอย�าง 
   2. ถุงใส�เห็ด ควรใช5ถุงกระดาษหรือกระดาษไข สําหรับเห็ดครีบหรือเห็ดท่ีมีลักษณะอ�อนนุ�ม ชุ�มน้ํา เพ่ือ
ปjองกันการสูญเสียของดอกเห็ดอันจะทําให5ดอกเห็ดเสียรูปทรง แต�บางครั้งอนุโลมให5ใช5กระดาษหนังสือพิมพ1เก�าได5 เพ่ือ
ความสะดวกและประหยัดตามงบประมาณท่ีจํากัด สําหรับเห็ดท่ีมีโครงสร5างแข็ง เช�น เห็ดหิ้งหรือเห็ดกระด5าง อาจ
ประยุกต1ใช5อุปกรณ1อ่ืนๆ ตามสมควรได5 
   3. มีด และพลั่วสนาม ควรใช5ขนาดกลางๆ ให5สะดวกต�อการพกพา แต�หากมีสมาชิกในทีมหลายคนอาจพกได5
หลายขนาด แต�ต5องมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช5ในการถากไม5 ตัดไม5หรือแม5กระท่ังขุดดินได5 
   4. อุปกรณ1บันทึกข5อมูล เช�น สมุด ปากกา ดินสอดํา แบบฟอร1มต�างๆ ท่ีเก่ียวข5อง เป	นต5น โดยการบันทึกจะ
บันทึกรายละเอียดของขนาด จํานวน สี และลักษณะต�างๆ ท่ีสําคัญของดอกเห็ด 
   5. แว�นขยาย เพ่ือใช5ตรวจสอบลักษณะบางประการ เช�น ลักษณะการติดกันของครีบกับก5าน เป	นต5น 
   6. เครื่องมือบันทึกภาพ เช�น กล5องถ�ายรูป เลนส1ชนิดต�างๆ เช�น macrolens wideangle lens เป	นต5น 
   7. อุปกรณ1อ่ืนๆ เช�น ไม5เท5า ไม5เข่ียพ้ืนปiา ยากันแมลงและสัตว1มีพิษต�างๆ อุปกรณ1ปฐมพยาบาล เป	นต5น 
 
 2. การเก็บตัวอย:างและการบันทึกข&อมูล 
   ข5อควรปฏิบัติในการเก็บตัวอย�าง 
  1. ควรเก็บดอกเห็ดในหลายๆ ข้ันตอนต้ังแต�ดอกอ�อนจนถึงดอกแก� 
  2. ควรเก็บแต�ละชนิด ห�อแยกกัน เพ่ือไม�ให5เกิดการปะปนกันของสปอร1 
  3. ต5องสังเกตและจดบันทึกลักษณะของดอกเห็ดท่ีอยู�ไม�คงทน เช�น วงแหวน สะเก็ดบนหมวก หยด

ของเหลวบนครีบ หรือการเปลี่ยนสีของดอกเห็ดเม่ือช้ํา 
  4. บันทึกสิ่งท่ีเห็ดข้ึนอยู� เช�น อยู�บนขอนไม5หรือก่ิงไม5 อยู�บนดินบริเวณใกล5ต5นไม5 ซ่ึงควรรู5ชื่อต5นไม5ด5วย 
  5. ดูลักษณะการข้ึนของเห็ดว�า อยู�เด่ียวๆ ข้ึนกระจายใกล5ๆ กัน เป	นกระจุกหรือข้ึนเป	นแบบวงแหวน 
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 ในการบันทึกข5อมูลจะต5องบันทึกลักษณะภายนอกของดอกเห็ดอย�างคร�าวๆ ในขณะท่ีดอกเห็ดยังสดอยู� เพ่ือใช5
ประกอบการวินิจฉัยชนิด ดังนี้ 
   1. ขนาด วัดความกว5าง-ยาวของหมวกเห็ด ก5านดอก ปลอกก5านดอก ห�วง และลักษณะสําคัญๆ 
   2. สี ควรมีตารางเทียบสีมาตรฐาน จะบันทึกสีได5ถูกต5อง 
   3. การทํารอยพิมพ1สปอร1 (spore print) ดังภาพท่ี 2 ทําเฉพาะเห็ดนิ่ม (Agarics) เพ่ือดูสีของสปอร1 หลังเก็บ
ดอกเห็ดจากในปiาแล5วควรตัดดอกเห็ดเอาเฉพาะหมวกเห็ด (cap) วางคว่ําลงบนกระดาษสีขาว หรือกระดาษซับ (อาจใช5
กระดาษหนังสือพิมพ1) หรือกระทําเม่ือกลับถึงท่ีพักให5รีบทํารอยพิมพ1สปอร1ทันที หาภาชนะครอบเห็ดท้ิงไว5ระยะหนึ่ง
ประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึง 1 คืน แล5วแต�ชนิดเห็ด เม่ือเป0ดภาชนะครอบออกย5ายหมวกเห็ดออกจากกระดาษพิมพ1สปอร1 
จะเห็นสีของสปอร1ท่ีหล�นติดกับกระดาษพิมพ1 เก็บพิมพ1สปอร1ไว5บันทึกเลขท่ีให5ตรงกับตัวอย�างดอกเห็ดท่ีเก็บ เพ่ือ
นําไปใช5เป	นข5อมูลตรวจพิสูจน1ชนิดเห็ด (taxonomy) ต�อไป  
 

 
ดังภาพท่ี 2 การทํารอยพิมพ1สปอร1 (spore print) 

 
   4. การเปลี่ยนสี (color changes) เนื้อเยื่อบางชนิดของเห็ดนิ่ม เม่ือถูกทําให5เกิดแผล หรือใช5ใบมีดตัดจะ
เปลี่ยนสีเม่ือทําปฏิกิริยากับอากาศ โดยตัดให5เป	นรอยแผลบริเวณหมวก ครีบ ก5านดอก หรือส�วนอ่ืน ๆ การเกิดยางไหล 
(exudation) จากหมวกดอกเห็ดจะใช5ประโยชน1นําไปตรวจพิสูจน1ชนิดเห็ดในสกุล Lactarius 
   5. เนื้อดอกเห็ด (texture) เห็ดนิ่ม มักจะชุ�มด5วยความชื้นค�อนข5างสูง คล5ายฟองน้ํา เปราะ เหนียว เบา หนัก 
เนื้อดอกเห็ดสีขาว เป	นต5น 
   6. กลิ่นและรสชาติ (odor and taste) เช�น ลักษณะกลิ่นหอมชวนรับประทาน กลิ่น เหม็น สะอิดสะเอียน 
ขม เฝpqอน จืด หวาน ฝาด ฯลฯ 
   7. หมวก (cap) แห5ง ชื้น เหนียว วัดขนาดกว5างยาว และค�าเฉลี่ยด5วย บันทึกรายละเอียดให5หมด 
   8. เนื้อ ใน (flesh) สี การเปลี่ยนสี ความหยาบ ละเอียด หนา กลิ่น รสชาติ เป	นต5น 
   9. ครีบและรูพรุน (gills, pores or tubes) ลักษณะครีบอาจถ่ีหรือห�าง ความหนา ลึก การเรียงตัว จํานวนรู
หรือครีบต�อหน�วยพ้ืนท่ี เป	นต5น 
   10. หนังหุ5มดอกเห็ด (veil) คือเนื้อเยื่อ ชิ้นส�วนของเนื้อเยื่อ เยื่อหุ5มดอกเห็ด การสร5างห�วง (ring, annulus) 
ท่ีก5านดอก สูงหรือตํ่า ปลอก (volva) ท่ีฐานก5านดอกฝ[งดินอยู�ต5องใช5มีดขุดอย�าให5ขาดชํารุดเสียหาย  
   11. การถ�ายภาพเห็ด ควรถ�ายภาพดอกเห็ดท่ีเกิดข้ึนจริงตามธรรมชาติในทุกๆ ตัวอย�าง เพ่ือให5ทราบลักษณะ
การเกิดของดอกเห็ด และสิ่งท่ีดอกเห็ดข้ึนอยู� หากเป	นไปได5ควรมีอุปกรณ1เทียบวัดขนาดปรากฏให5เห็นด5วย เช�น ไม5
บรรทัด ปากกา หรือเงินเหรียญ เป	นต5น เพ่ือให5ทราบขนาดท่ีแท5จริง ควรถ�ายรูปดอกเห็ดให5ครบทุกระนาบ ท้ังด5านบน 
ด5านข5าง และด5านล�างหากได5ดอกเห็ดหลายระยะการเจริญเติบโตควรถ�ายภาพเก็บไว5ด5วย หากมีลักษณะพิเศษอ่ืนๆ เช�น 
การเปลี่ยนสี การมีน5ายางไหลออกมา ต5องทําการบันทึกภาพในทันที หากมีเวลาจํากัด สามารถนําตัวอย�างเห็ดมาถ�ายท่ี
บ5านพักหลัง จากนั้นได5 แต�สีและขนาดอาจเปลี่ยนไปจากของเดิมตามธรรมชาติได5 
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 3. การเก็บรักษาตัวอย�าง (herbarium specimen) 
 3.1. การเก็บด5วยวิธีการดอง 
  1 เตรียมน้ํายาดองท่ัวไป (general preservative) มีสูตรดังนี้ น้ํากลั่น 1,000 มิลลิลิตร แอลกอฮอล1 

95 เปอร1เซนต1 150 มิลลิลิตร และฟอร1มาลีน 40 เปอร1เซนต1 25 มิลลิลิตร 
  2 ทําความสะอาดดอกเห็ดให5สิ่งสกปรกติดอยู�น5อยท่ีสุด ใส�ลงในขวดท่ีมีฝาป0ดสนิท (ควรเป	นขวดแก5ว 

ไม�ควรเป	นขวดโลหะหรือพลาสติก เพราะสารเคมีอาจทําให5เกิดรอยรั่วซึมได5) เทน้ํายาดองท่ัวไปให5ท�วม
ส�วนต�างๆ ของดอกเห็ดเบาๆ เพ่ือปjองกันการเสียหาย 

  3 ทําฉลากติดท่ีข5างขวดให5ชัดเจน (ไม�ควรติดไว5ท่ีฝาขวด เพราะอาจเกิดการสลับตัวอย�างกับฉลาก) 
โดยเนื้อหาของฉลากบอกรายละเอียด ดังภาพท่ี 3 

 

 
ภาพท่ี 3 ฉลากแสดงข5อมูลการเก็บตัวอย�าง 

 
 วิธีการดองด5วยน้ํายาดองท่ัวไปข5อดี คือ สามารถคงสภาพเดิมของดอกเห็ดได5โดยขนาดเปลี่ยนแปลงไปเล็กน5อย 
ข5อเสีย คือ ใช5เนื้อท่ีในการเก็บรักษาตัวอย�างมาก สีและสภาพเนื้อของดอกเห็ดเปลี่ยนแปลง การทําปฏิกิริยากับสารเคมี
บางชนิดเปลี่ยนไปทําให5ไม�สามารถนํากลับไปทดสอบปฏิกิริยาได5อีก 
 
 3.2. การเก็บด5วยวิธีการทําแห5ง 
  1 นําดอกเห็ดท่ีเก็บได5มาตากแดด หรืออบในตู5อบความร5อนแห5ง (oven) ท่ีอุณหภูมิ 40-60 องศา

เซลเซียส หรือใส�ไว5ในสารดูดความชื้น (silica sand) จนกระท่ังดอกเห็ดแห5งและแข็ง (ใช5เวลา
ประมาณ 1 เดือน) หากดอกเห็ดมีขนาดใหญ�มาก อาจต5องทําการฝานเป	นชิ้นบางๆ เพ่ือช�วยให5ดอก
เห็ดแห5งได5ง�ายข้ึน 

  2 นําดอกเห็ดท่ีแห5งดีแล5วบรรจุลงในภาชนะ เช�น กล�องพลาสติก ถุงกระดาษเก็บตัวอย�าง หรือเย็บติด
กับแผ�นกระดาษแข็งคล5ายกับการเก็บตัวอย�างพรรณพืช 

  3 ทําฉลากติดกํากับท่ีภาชนะให5ชัดเจน เนื้อ หาของฉลาก ดังภาพท่ี 3 

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฐานทรัพยากรท&องถิ่น 
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 วิธีการทําให5แห5ง ข5อดี คือ สามารถเก็บตัวอย�างไว5ได5นานหากมีการปjองกันแมลงศัตรูท่ีดี สามารถนําตัวอย�างมา
ทดสอบปฏิกิริยากับสารเคมีได5ตลอดเวลา และประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บ ข5อเสียคือ ดอกเห็ดเสียสภาพไปเล็กน5อย สี
ซีด ขนาดเล็กลงอย�างชัดเจน  
 
การวินิจฉัยชนิดเห็ด 
 การวินิจฉัยชนิดเห็ดต5องใช5ลักษณะของดอกเห็ดท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�า (macroscopic features) และ
ลักษณะท่ีมองเห็นด5วยกล5องจุลทรรศน1 (microscopic features) ประกอบกัน ซ่ึงในท่ีนี้ จะกล�าวถึงแต�วิธีการวินิจฉัย
ลักษณะของดอกเห็ดท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�าเท�านั้น การวินิจฉัยชนิดของเห็ดนั้น ทําได5 3 ระดับ คือ 
 ระดับท่ี 1 การแบ�งกลุ�มเห็ด โดยแบ�งออกเป	น 2 ชั้น คือ เห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส และเห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส 
ซ่ึงจะกล�าวถึงในหัวข5อต�อไป 
 ระดับท่ี 2 การบอกชื่อสกุลเห็ด (genus) โดยใช5ลักษณะท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�าเปรียบเทียบกับคู�มือเห็ดแบบ
ง�ายๆ และคู�มือเห็ดภาคสนาม 
 ระดับท่ี 3 การบอกชื่อชนิดเห็ด (species) ต5องใช5ลักษณะท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�าและลักษณะท่ีมองเห็นด5วย
กล5องจุลทรรศน1ร�วมกัน นําไปเปรียบเทียบกับคู�มือท่ีซับซ5อนมากข้ึน และตําราท่ีเฉพาะเจาะจง 
 สําหรับการวินิจฉัยเห็ดระดับท่ี 2 และ 3 มีรายละเอียดปลีกย�อยมากมาย ไม�สามารถกล�าวถึงได5หมดในเอกสาร
ฉบับนี้ขอกล�าวถึงแค�ระดับท่ี 1 เท�านั้น 
 
การแบ:งกลุ:มเห็ด 
 เห็ดแบ�งออกเป	น 2 กลุ�มใหญ�ๆ โดยใช5ลักษณะการเกิดของสปอร1เป	นหลักในการแบ�งดังนี้ 
  1. เห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส 
  2. เห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส 
 ซ่ึงเห็ดท้ัง 2 กลุ�มนี้ถูกแบ�งออกเป	นกลุ�มย�อยหลายกลุ�ม โดยใช5รูปร�างลักษณะของดอกเห็ดและรูปร�างของส�วนท่ี
เป	นท่ีอยู�ของเบสิเดียมและแอสคัสเป	นหลัก การแบ�งกลุ�มย�อยของเห็ดมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 
 กลุ:มเห็ดในช้ันเบสิดิโอไมซิติส 
 1. กลุ�มเห็ดมีครีบ (agarics or gilled mushrooms) 
  ดอกเห็ดมีหมวกท่ีอาจมีก5านหรือไม�มีก5าน ด5านล�างของหมวกมีลักษณะเป	นครีบและเป	นท่ีเกิดของ
สปอร1 ดอกเห็ดข้ึน อยู�บนดิน บนท�อนไม5 บนใบไม5ผุ หรือบนมูลสัตว1 
 2. กลุ�มเห็ดมันปู (chanterelles) 
  ดอกเห็ดมีหมวกและก5าน รูปร�างคล5ายแตรหรือแจกันปากบาน ผนังด5านนอกของกรวยอาจเรียบหรือ
หยักย�น หรือเป	นร�องต้ืนๆ สปอร1เกิดอยู�บนผนังด5านนี้ดอกเห็ดข้ึนบนดิน 
 3. กลุ�มเห็ดตับเต�า (boletes) 
  ดอกเห็ดมีหมวกและก5าน มีเนื้อ อ�อนนิ่ม ด5านล�างของหมวกเป	นรูพรุนคล5ายฟองน้ํา ชั้นท่ีเป	นรูถูกดึง
แยกออกจากหมวกได5โดยง�าย สปอร1เกิดอยู�ภายในรู ตามปกติดอกเห็ดข้ึนอยู�บนดิน 
 4. กลุ�มเห็ดหิ้ง (polypores and bracket fungi) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายชั้นหรือหิ้งวางของ หรือคล5ายเครื่องหมายวงเล็บ หรือคล5ายพัด ไม�มีก5านหรือมี
ก5านท่ีเยื้องไปทางด5านใดด5านหนึ่งของหมวก หรือติดอยู�ท่ีด5านข5างของหมวก มีเนื้อเหนียวและแข็งคล5ายจุกไม5คอร1ก 
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หรือคล5ายเนื้อไม5 ด5านล�างหรือด5านหลังของหมวกมีรูขนาดเล็กเรียงชิดกันแน�น ภายในรูเป	นท่ีเกิดของสปอร1 ชั้นท่ีเป	นรู
ไม�สามารถแยกออกมาจากส�วนหมวกได5 ตามปกติข้ึนอยู�บนไม5 แต�อาจพบข้ึนบนดินได5 
 5. กลุ�มเห็ดแผ�นหนัง (leather-bracket fungi) 
  ดอกเห็ดรูปร�างคล5ายเครื่องหมายวงเล็บหรือคล5ายพัด ไม�มีก5าน มีลักษณะเป	นแผ�นบางและเหนียว 
ดอกเห็ดมักข้ึนอยู�ชิดๆ กัน ด5านบนของหมวกมีสีอ�อนแก�สลับกันเป	นวง และผิวหมวกอาจมีขนสั้น ด5านตรงข5ามกับหมวก
เป	นท่ีเกิดของสปอร1ท่ีมีลักษณะเรียบ หรือเป	นรอยนูนข้ึนลงบางชนิดข้ึนอยู�บนดิน บางชนิดข้ึน ยู�บนไม5 
 6. กลุ�มเห็ดหูหนู/เห็ดวุ5น (jelly fungi) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างหลายแบบ อาจคล5ายใบหู เนื้อบางคล5ายแผ�นยางนิ่มเป	นเมือก สปอร1เกิดอยู�ทางด5าน
ท่ีมีรอยย�นหรือมีรอยเส5นแตกแขนงข้ึนบนไม5ผุท่ีมีความชื้นสูง 
 7. กลุ�มเห็ดท่ีเป	นแผ�นแบนราบไปกับท�อนไม5 (crust and parchment fungi) 
  ดอกเห็ดเป	นแผ�นแข็งแนบติดอยู�บนท�อนไม5 หรืออาจมีขอบดอกโค5งงอออกจากท�อนไม5เล็กน5อยคล5าย
หิ้ง เนื้อ เหนียวและไม�เป	นเมือก ด5านท่ีไม�ติดกับท�อนไม5คือด5านท่ีเกิดของสปอร1 อาจมีลักษณะเรียบ ย�น เป	นเส5นคดเค้ียว
หรือนูนเป	นปุiม 
 8. กลุ�มเห็ดฟ[นเลื่อย (teeth fungi) 
  ดอกเห็ดอาจมีหมวกและก5าน หรือไม�มีก5าน ด5านล�างของหมวกมีลักษณะคล5ายซ่ีเลื่อย ฟ[น หรือหนาม 
ท่ิมลงหาพ้ืน ดิน สปอร1เกิดอยู�ท่ีซ่ีเลื่อยหรือหนามนี้ดอกเห็ดอาจข้ึนจากดินหรือข้ึนบนไม5 
 9. กลุ�มเห็ดปะการัง และเห็ดกระบอง (coral and club fungi) 
  ดอกเห็ดต้ังตรงและแตกแขนงเป	นก่ิงก5านเล็กๆ คล5ายปะการัง หรือต้ังตรงและมีส�วนบนพองออกคล5าย
รูปกระบอง อยู�เด่ียวๆ หรือเป	นกลุ�ม สปอร1เกิดบนผนังด5านนอกส�วนบนของกระบองและก่ิงแขนง ข้ึนบนดินหรือบนไม5 
 10. กลุ�มเห็ดรูปร�มหุบ (gastroid agarics) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายร�มหุบ กางออกไม�ได5 เนื่องจากขอบหมวกติดอยู�กับก5าน ภายใต5หมวกมีแผ�น
เนื้อเยื่อท่ีแตกเป	นร�องแยกออกหลายแขนง มองดูคล5ายกับครีบท่ีบิดเบ้ียว เนื้อเยื่อส�วนนี้คืออท่ีเกิดของสปอร1 ซ่ึงจะ
เปลี่ยนไปเป	นฝุiนผงเม่ือดอกเห็ดแก� สปอร1จะออกสู�ภายนอกเม่ือหมวกฉีกขาด มักพบบนดินในท่ีร5อนและแห5งแล5ง ใน
ทะเลทรายและบนภูเขา 
 11. กลุ�มเห็ดลูกฝุiนและเห็ดดาวดิน (puffballs and earthstars) 
  ดอกเห็ดเป	นรูปทรงกลม รูปคล5ายไข�หรือรูปคล5ายผลสาลี่ (pear) หัวกลับ บางชนิดเม่ือดอกแก�ผนัง
ชั้นนอกแตกและบานออกคล5ายกลีบดอกไม5 สปอร1เกิดอยู�ภายในส�วนท่ีเป	นทรงกลม เม่ืออ�อนผ�าดูเนื้อข5างในมีสีขาว
ลักษณะหยุ�นและอ�อนนุ�ม เม่ือแก�มีลักษณะเป	นฝุiนผงสีเข5ม ดอกเห็ดอาจเกิดบนดินหรือบนไม5 
 12. กลุ�มเห็ดลูกฝุiนก5านยาว (stalked puffballs) 
  ดอกเห็ดเป	นรูปทรงกลมคล5ายกับกลุ�มเห็ดลูกฝุiนแต�มีก5านยาวชัดเจน ปลายก5านสิ้นสุดท่ีฐานของ
รูปทรงกลม สปอร1เกิดอยู�ภายในรูปทรงกลมเป	นฝุiงผง มักพบในทะเลทราย บนทราย หรือดินในท่ีรกร5าง 
 13. กลุ�มเห็ดรังนก (bird’s nest fungi) 
  ดอกเห็ดมีขนาดเล็ก ตามปกติมีเส5นผ�านศูนย1กลางน5อยกว�า 1 ซ.ม. รูปร�างคล5ายรังนก และมีสิ่งท่ีคล5าย
ไข� รูปร�างกลมและแบนวางอยู�ท่ีก5นรัง ภายในไข�เต็มไปด5วยสปอร1 ดอกเห็ดเม่ืออ�อนด5านบนของรังมีเนื้อเยื่อป0ด พบข้ึน
บนไม5ผุ 
 14. กลุ�มเห็ดเขาเหม็น (stinkhorns) 
  ดอกเห็ดเม่ืออ�อนรูปร�างคล5ายไข� ต�อมาส�วนของก5านค�อย ๆ โผล�ดันเปลือกหุ5มจนแตก เปลือกไข�
ส�วนล�าง กลายเป	นถ5วยหุ5มโคนก5าน ส�วนปลายก5านด5านบนอาจมีหรือไม�มีหมวก และมีสปอร1เป	นเมือกสีเข5มฉาบอยู� ก5าน



๘ 

มีลักษณะพรุนและนิ่มมาก อาจมีร�างแหปกคลุมก5าน บางชนิดมีก5านท่ีโผล�ออกมาจากเปลือกแตกคล5ายหนวดปลาหมึก 
หรือพองเป	นช�องโปร�งคล5ายลูกตะกร5อ ดอกเห็ดมีกลิ่นเหม็นมาก ข้ึนอยู�บนดินท่ีชื้นแฉะและมีซากพืชทับถมหนา 
 15. กลุ�มเห็ดทรัพเฟ0ลปลอม (false truffles) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างเป	นก5อนกลมจนถึงรูปไข� หรือเป	นปุiมปม ภายในก5อนมีเนื้อแน�น จนถึงคล5าย ฟองน้ํา
หรือเป	นเมือกแต�ไม�เป	นฝุiนผง และมีห5องหรือช�องเล็ก ๆ กระจายอยู�ในเนื้อโดยท่ัวไป สปอร1เกิดอยู�ท่ีผนังภายในช�องนี้
อาจเห็นรอยของก5านขนาดเล็กในเนื้อเห็ดด5วย ดอกเห็ดตามปกติเกิดอยู�ใต5ดิน 
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ตารางที่ 1 แสดงกลุ�มเห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส 
 

กลุ�มชนิดของเห็ด ตัวอย�าง อื่นๆ 

กลุ�มเห็ดมีครีบ 
 

เห็ดระโงกเหลือง 
Amanita calyptroderma G.F. Atk. 

& V.G. Ballen 

 
เห็ดหล�มขาว 

Russula Delica Fr. 

เห็ดหล�มสีเหลือง (Russula sp.) 
เห็ด Hemimycena candida (Bres.) Singer 
เห็ดเนื้อร�วน (Psathyrella candolleana (Fr.) Maire) 
เห็ดต5นหอมขาว (Leucocoprinus cepaestipes (Sow. ex 
Fr.) Pat.) 
เห็ดหลายหน5า (Laccaria laccata (Scop. ex Fr.) Cke.) 
เห็ดกระดุมทองเหลือง (Agaricus trisulphuratus Berk.) 

กลุ�มเห็ดมันปู 

 
เห็ดมันปูใหญ� 

Craterellus odoratus (Schwein.) Fr. 

 
เห็ดขมิ้นน5อย 

 Cantharellus minor Pk 

เห็ดขมิ้นหลวง Cantharellus cibarius Fr.  
เห็ด Craterellus sp. 
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กลุ�มเห็ดตับเต�า 

 
เห็ดตับเต�า  
Boletus sp 

 
เห็ดตับเต�าเกล็ดแดงคล้ํา  

Boletellus emodensis (Berk.) Sing 

เห็ดตาเฒ�า (Strobilomyces floccopus (Vahl ex Fr.) 
Karst.)  
เห็ดปอดม5า (Heimiella retispora (Pat. et Bak.) Boedijn) 

กลุ�มเห็ดหิ้ง 
 

เห็ดหางไก�งวง  
Coriolus versicolor (L.) Quél 

 
เห็ดรังมิ้ม 

Hexagonia apiaria (Pers.) Fr 

เห็ดกรวยทองตากู (Microporus xanthopus (Fr.) Ktz.) 
เห็ดหลินจือ (Ganoderma lucidum (Curtis) P. Karst)  
เห็ดขอนแดงรูเล็ก (Pycnoporus sanguineus (L.) Murrill) 
เห็ดพัดแพรวาว (Microporus vernicipes (Berk.) Ktz.) 

กลุ�มเห็ดแผ�นผนัง 
 

เห็ดหางไก�งวงปลอม 
 Stereum ostrea (Blume & T. 

Nees) Fr. 

 
เห็ด Steriopsis sp. 

- 
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กลุ�มเห็ดหูหนู 
 

เห็ดหนูหนูเสวย 
Auricularia fuscosuccinea (Mont.) 

Henn 

 
เห็ดพายทอง 

Dacryopinax spathularia (Schw.) 
Martin 

เห็ดหูหนูช5าง (A. polytricha (Mont.) Sacc.) 
เห็ดหูหนู (A. auricula (L.) Underw.) 
 
 

กลุ�มเห็ดฟ[นเลื่อย 

 
Irpex spp. 

 
เห็ดสมองลิง 

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. 

เห็ดไม5แคะหู (Auriscalpium vulgare Gray) 

กลุ�มเห็ดปะการัง 

 
เห็ดเขากวางอ�อน 

Ramaria cyanocephala 

 
เห็ดซังขนุน 

Clavaria fusiformis Sowerby 

เห็ดปะการังส5มแดง (Clavaria miyabeana S. Ito)  
เห็ด Ramaria sp.  
เห็ดปะการังขาว (Clavaria vermicularis Batsch) 
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กลุ�มเห็ดลูกฝุiน
และเห็ดดาวดิน 

 
เห็ดดาวดิน 

Geastrum saccatum Fr. 

 
เห็ดลูกฝุiนหนาม 

Lycoperdon echinatum Pers. 

เห็ดเผาะ (Astraeus hygrometricus (Pers.) Morgan)  
เห็ดกระดุมทอง (Scleroderma sinnamariense Mont.)  
เห็ดดาวดินเล็ก (Geastrum mirabile Mont.)  
เห็ดจาวมะพร5าว (Calvatia craniiformis (Schwein.) Fr.) 

กลุ�มเห็ดรังนก 

 
เห็ดรังนกขอบจีบ 

Cyathus striatus (Huds.) Willd. 

 
เห็ดรังนกกระจิบ 

Cyathus olla (Batsch) Pers 

- 

กลุ�มเห็ดเขา
เหม็น 

 
เห็ดเยื่อไผ�/เห็ดร�างแห 

Dictyophora indusiata (Vent.) 
Desv. 

 
เห็ดเขาเหม็น 

Mutinus bambusinus (Z0ll.) E.Fisch 

- 
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 กลุ:มเห็ดในช้ันแอสโคไมซิติส 
 1. กลุ�มเห็ดทรัฟเฟ0ล (truffles) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างเป	นก5อนกลมจนถึงรูปไข� หรือเป	นปุiมปม ภายในมีลักษณะเป	นโพรงหรือช�องขนาด
ใหญ� หรือเป	นร�องคดเค้ียวไปมา สปอร1เกิดอยู�ท่ีผิวด5านในของร�องหรือช�อง ส�วนท่ีเป	นเนื้อมีลักษณะแน�น หรือบางครั้ง
เป	นผง แต�ไม�เป	นเมือก ดอกเห็ดเกิดอยู�ใต5ดินในปiาเขตอบอุ�น มีกลิ่นหอมรับประทานได5มีรสดี และราคาแพงมาก สัตว1
พวกกระรอกและกระต�ายชอบขุดกิน ชาวตะวันตกฝ�กสุกรและสุนัขให5หาเห็ดทรัฟเฟ0ลด5วยวิธีดมกลิ่น 
 2. กลุ�มคอร1ไดเซป (Cordyceps) ไซลาเรีย (Xylaria) และดัลดิเนีย (Daldinia) 
  คอร1ไดเซป เป	นราท่ีเข5าทําลายแมลงและแมงมุม รูปร�างคล5ายกระบอง อาจจะข้ึน อยู�เด่ียวๆ หรือเป	น
กลุ�ม สปอร1เกิดภายในกระบอง 
  ไซลาเรีย หรือเห็ดท่ีมีชื่อสามัญว�า เห็ดนิ้วมือคนตาย (dead man’s fingers) มีรูปร�างคล5ายกระบอง
ขนาดเล็ก ต้ังตรงข้ึนมาจากเนื้อไม5 เม่ืออ�อนมีสีขาวหรือครีม และผนังเรียบ เม่ือแก�มีผิวสีดํา ขรุขระ และหงิกงอ สปอร1
เกิดอยู�ภายในกระบองใกล5 ๆ ส�วนผิว 
  ดัลดิเนีย หรือเห็ดดันหมี มีรูปร�างเป	นก5อนนูน เกือบเป	นทรงกลม ติดอยู�บนเนื้อไม5ขนาดเล็ก เหนียว
และแข็ง สีม�วงเข5มจนถึงดํา เม่ืออ�อนมีผิวเรียบ เม่ือแก�ผิวขรุขระหรือแตกเป	นร�อง ถ5าผ�าดูเนื้อข5างในจะเห็นเป	นลายเส5น
วงซ5อนกันอยู�หลายๆ ชั้นสปอร1เกิดอยู�ภายในก5อนกลมติดกับส�วนผิว 
 3. กลุ�มเห็ดรูปโคมไฟหรือมอเรล (morels) 
  ดอกเห็ดมีหมวกและมีก5านท่ีภายในเป	นโพรง ส�วนหมวกมีลักษณะคล5ายรังผึ้งคือ ประกอบด5วยส�วนท่ี
ยุบลงเป	นรูหรือร�องและมีสันท่ีชัดเจน ส�วนหมวกนี้ติดอยู�กับก5านตลอดความยาวของหมวก ผิวก5านอาจเรียบหรือเป	น
ร�องลึกตามยาว เกิดบนดินภายในปiาเขตอบอุ�น กินได5และมีรสชาติอร�อยมาก สปอร1เกิดอยู�ท่ีผิวหมวกส�วนท่ียุบเป	นรู
หรือร�อง อย�างไรก็ตามเห็ดกลุ�มนี้ยังไม�มีรายงานว�าพบในประเทศไทย 
 4. กลุ�มเห็ดอานม5า (saddle fungi) 
  ดอกเห็ดมีขนาดเล็กถึงขนาดกลาง หมวกรูปร�างคล5ายอานม5า สีน้ําตาลอ�อน สีเทาอ�อนหรือสีขาวถึงสี
ครีม ก5านเรียวเล็ก ทรงกระบอกผิวเรียบ หรือก5านอาจมีขนาดใหญ�เป	นร�องลึก มีสีคล5ายกับสีหมวก ดอกเห็ดมีลักษณะ
เปราะบาง เกิดอยู�บนดินหรือบนไม5ผุ สปอร1เกิดอยู�ท่ีผิวด5านบนของหมวก 
 5. กลุ�มเห็ดรูปแก5วแชมเปญ รูปถ5วย หรือรูปจาน (cup fungi or disclike fungi) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายแก5วแชมเปญ ถ5วย หรือจานกลมก5นต้ืน หรือก5นลึก มีก5านหรือไม�มีก5านขนาด
เล็กจนถึงใหญ� มีตั้งแต�สีอ�อนจนถึงสีสดใส สวยงามมาก ข้ึนอยู�บนไม5ผุ สปอร1เกิดอยู�ด5านในของปากถ5วยหรือปากจาน 
 6. กลุ�มเห็ดลิ้นพสุธา (earth tongues) 
  ดอกเห็ดรูปร�างเป	นแท�งต้ังตรง คล5ายรูปกระบอง ไม�แตกแขนงมีส�วนหัวท่ีใหญ�พองออกหรือแบนเห็น
ได5อย�างชัดเจน ท่ีผิวของส�วนหัวมักมีลักษณะเป	นร�องหรือมีรอยย�น เหนียวไม�เป	นเมือก สีดํา สีเขียวอ�อน สีเหลือง และสี
อ่ืนๆ ข้ึน บนดิน หรือบนไม5ผุ สปอร1เกิดอยู�ใต5ผิวบริเวณส�วนหัว 
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ตารางที่ 2 แสดงกลุ�มเห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส 
 

กลุ�มชนิดของเห็ด ตัวอย�าง อื่นๆ 

กลุ�มคอร1ไดเซป 
 

Ophiocordyceps sobolifera  
(Hill ex Watson) G.H. Sung, J.M. 
Sung, Hywel-Jones & Spatafora 

 
Ophiocordyceps unilateralis  
(Tul. & C. Tul.) Petch บนมด 

Cordyceps tuberculata (Lebert) Maire บนผีเสื้อ
กลางคืน 
Ophiocordyceps dipterigena (Berk. & Broome) G.H. 
Sung, J.M.Sung, Hywel-Jones & Spatafora บนแมลงวัน 

กลุ�มไซลาเรีย/ 
เห็ดนิ้วมือคนตาย 

 
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. 

 
Xylaria sp.1 

เห็ด Xylaria sp.2 

กลุ�มดัลดิเนีย/ 
เห็ดดันหมี 

 
เห็ดที	ขึ�นอยูต่ามธรรมชาติ 

 
ดอกเห็ดเมื	อผา่ตามยาวเพื	อดู zoned 

Daldinia concentrica (Bolton) Cs. & De Not. 
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กลุ�มเห็ดอานม5า 

 
Helvella sp. 

 
เห็ดอานม5าอีแปะ 

Leptopodia atra (Konig ex Fr.) Boud 

- 

กลุ�มเห็ดรูปแก5ว
แชมเปญ รูปถ5วย 

หรือรูปจาน 
 

เห็ดจมูกหมู 
Galiella celebica (P.Henn.) Nannf 

 
เห็ดถ5วยแดงอมชมพู 

 Cookeina sulcipes (Bk.) Kuntz. 

เห็ด Sarcoscypha sp.  
เห็ด Microstoma sp. 

กลุ�มเห็ดลิ้นพสุธา 

 
  

กลุ�มเห็ดลิน5 พสุธา ก.-ค. Trichoglossum hirsutum (Fr.) 
Boud. 
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ในกรณีท่ีเราได&ตัวอย:างเห็ดมาจากภาคสนาม สามารถนํามาจัดจําแนกในเบ้ืองต&น โดยใช&กุญแจการจําแนกเห็ดกลุ:ม
ท่ีสําคัญอย:างง:ายๆ ก:อนท่ีจะนําไปศึกษาลักษณะของดอกเห็ดอย:างละเอียดในห&องปฏิบัติการต:อไป  
 
กุญแจจําแนกเห็ดกลุ:มท่ีสําคัญอย:างง:าย (Key to Major Groups of Fungi) 
 
1.  ก. ดอกเห็ด (Fruiting body or mushroom) มีหมวก (Cap or pileus) ส�วนท่ีให5กําเนิดสปอร1มีลักษณะเป	น

ครีบ (gills)/ รูพรุน (pores)/ เป	นสัน (blunt ridge)/ คล5ายฟ[นเลื่อย (teeth) อาจมีก5านดอก (stalk or stem) 
หรือไม�มีก5าน_____________________________________________________________________ 2 

 ข. ดอกเห็ดเป	นทรงกลม (puffball)/ แตกเป	นแฉกทําให5มีลักษณะคล5ายดาว (earthstar)/ รูปร�างคล5ายรังนก 
(bird's nest)/ มีกลิ่นเหม็น (stinkhorn), รูปร�างคล5ายปะการัง (coralshaped)/ รูปถ5วย (cup-shaped)/ รูป
คล5ายผลของไม5สนเขา (pine cone) หรืออ�อนนุ�มคล5ายวุ5น (jelly-like) ___________________________ 6 

 
2.  ก. แหล�งกําเนิดสปอร1เป	นแบบครีบ (gill) มีก5านดอก (stalk) หรือไม�มีก5านดอก____เห็ดครีบ/เห็ดนิ่ม -Agarics 
 ข. แหล�งกําเนิดสปอร1เป	นแบบสัน (ridge)/ รูพรุน (pores)/ รูปฟ[นเลื่อย (teeth) มีก5านดอกหรือไม�มีก5าน

ดอก___________________________________________________________________________ 3 
 
3.  ก. แหล�งกําเนิดสปอร1เป	นครีบท่ีมีลักษณะเป	นสันท่ือ (blunt)/ สัน มีลักษณะคดเคีย5 วไม�เป	นระเบียบ 

(irregular ridge) มีก5านดอก_________________________________เห็ดมันปู/เห็ดแตร - Cantherelles 
 ข. แหล�งกําเนิดสปอร1ท่ีมีลักษณะเป	นรูพรุน (pores) หรือลักษณะคล5ายฟ[นเลื่อย (teeth) มีก5านดอกหรือไม�มี

ก5านดอก________________________________________________________________________ 4 
 
4.  ก. แหล�งกําเนิดสปอร1มีลักษณะเป	นฟ[นเลื่อย (teeth) มีก5านดอก แต�ถ5าไม�มีก5านดอกจะข้ึนอยู�กับต5นไม5หรือเนื้อ

ไม5 (wood)___________________________________________เห็ดฟ[นเลื่อย/เห็ดหนาม - Teeth fungi 
 ข. แหล�งกําเนิดสปอร1เป	นรูพรุน (pores) ขึน5 อยู�ตามพืน5 ดินหรือขึน5 อยู�กับไม5 ______________________ 5 
 
5.  ก. ดอกเห็ดสดอ�อนนุ�ม แหล�งกําเนิดสปอร1มีลักษณะเป	นรูพรุน ข้ึนเป	นดอกเด่ียว ๆ มีก5านดอกอยู�ก่ึงกลางหมวก

เห็ด (central stalk) ข้ึนบนดิน (ground) _________________________________เห็ดตับเต�า - Boletes 
 ข. ดอกเห็ดเหนียวคล5ายหนังถึงแข็งคล5ายไม5 (leather to woody) แหล�งกําเนิดสปอร1มีลักษณะเป	นรูพรุน 

(pores) ถ5าดอกเห็ดสดนิ่ม จะมีก5านดอกไม�อยู�ก่ึงกลางหมวก (stalk eccentric) ก5านดอกอาจติดชิดกับก5าน
ดอกอ่ืน หรือไม�มีก5านดอกก็ได5 ปกติมักข้ึนอยู�กับไม5 _________________เห็ดหิ้ง/เห็ดกระด5าง – Polypores 

 
6.  ก. ดอกเห็ดมีถุงสปอร1 (spore sacs) รูปร�างกลม (round) ถึงรูปไข� (oval) หรือมีลักษณะคล5ายรูปลูกแพร1 

(pear) ลูกชมพู� หรือคล5ายแก5วก5นแบน (flask-shaped) รูปดาวเป	นแฉก (starshaped) ถุงสปอร1อยู�ตรงกลาง 
หรือรูปร�างคล5ายรังนก (bird's nests) ____________________________________________________ 
_______________________ เห็ดรังนก, เห็ดดาวดิน, เห็ดลูกฝุiน - Bird'snests, Earthstars และ Puffballs 

 ข. ดอกเห็ดมีรูปร�างอย�างอ่ืน__________________________________________________________ 7 
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7.  ก. ปลายก5านดอก (stalk) มีสีเขียว เป	นเมือก (slimy) เปราะหักง�าย (fragile), มีกลิ่นไม�พึงปรารถนา 
(disagreeable odor) ฐานดอก (base) จะหุ5มด5วยโครงสร5างรูปถ5วยหรือปลอก (volva) _______________ 
____________________________________________________________เห็ดเขาเหม็น - Stinkhorn 

 ข. ดอกเห็ดมีรูปร�างอย�างอ่ืน__________________________________________________________ 8 
 
8.  ก. ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายปะการัง (coral)/ รูปร�างคล5ายนิ้ว มือ(fingers) เกิดข้ึนเด่ียวๆ เป	นกลุ�ม หรือมีก5าน

ดอกรวมกันเป	นกลุ�ม (massive base)_________________________________เห็ดปะการัง -Coral fungi 
 ข. ดอกเห็ดมีรูปร�างอย�างอ่ืน__________________________________________________________ 9 
 
9.  ก. ดอกเห็ดคล5ายกับผลของลูกสนเขา (pine-shaped top) มีสัน (ridge)รู (pits) และมีก5านดอกอยู�ก่ึงกลาง

ดอก (central stalk) หรือมีลักษณะขยุกขยิกถึงเรียบ บางทีมีลักษณะคล5ายอานม5า (saddle-shaped top) 
และก5านอยู�ก่ึงกลาง____________________________ เห็ดมันสมอง - True morels และ False morels 

 ข. ดอกเห็ดมีรูปร�างอย�างอ่ืน_________________________________________________________ 10 
 
10.  ก. ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายถ5วย (cup-shaped) รูปร�างคล5ายโถหรือแจกัน (urn-shaped) หรือมีก5นกลม 

(flattened disc) ข้ึนบนพ้ืนดิน (on ground) หรือมีรูปร�างแตกต�างออกไป __________________เห็ดถ5วย, 
เห็ดลิ้นพสุธา และ เห็ดอ่ืนๆ ท่ีมีลักษณะใกล5เคียงกัน – Cup fungi และ Earth tongues and allies 

 ข. ดอกเห็ดมีลักษณะคล5ายวุ5น (jelly-like) มีสีขาว เหลือง ถึงสีน้ําตาลเข5ม หรือสีน้ําตาลดําข้ึนบนไม5 (wood) 
________________________________________________________________เห็ดวุ5น- Jelly fungi 

 
 
บทบาทต:อระบบนิเวศของเห็ดในปdา 
 เห็ดท่ีเกิดข้ึนท้ังในระบบนิเวศปiาธรรมชาติและสวนปiา ผู5ท่ีให5ความสนใจท่ีจะศึกษาสามารถสํารวจเก็บตัวอย�าง
ได5จากสิ่งต�างๆ เช�น ดิน ส�วนต�างๆ ของพืชท่ีตายแล5ว ต5นไม5ท่ียืนต5นอยู� มูลสัตว1และอินทรียวัตถุต�างๆ ท่ีมีอยู�ในบริเวณ
นั้นๆ เห็ดปiาไม5จะอยู�ใน 3 สภาพตามวัตถุท่ีอาศัย (substrates) คือ: 
 1. เห็ดผู5ย�อยสลายอินทรียวัตถุ (saprophytic mushroom): เห็ดกลุ�มนี้จะพบได5ตามซากอินทรียวัตถุท่ีตาย
แล5ว (dead organic matters) เช�น ใบไม5 หญ5า ก่ิงก5าน ไม5ซุง ตอไม5 ผลไม5 เมล็ดไม5หรือ มูลสัตว1 เป	นต5น เห็ดกลุ�มนี้ทํา
หน5าท่ีย�อยสลายซากเท�านั้นโดยอาศัยการปล�อยน้ําย�อยออกไปเพ่ือย�อยสลายโครงสร5างท่ีแข็งแรงของสิ่งท่ีดอกเห็ดข้ึน 
อยู� ทําให5ซากอินทรียวัตถุนั้นๆ ค�อยๆ ผุพัง และกลายเป	นแร�ธาตุ ส�วนหนึ่งกลับคืนสู�ดินเพ่ือเป	นวัฏจักรการหมุนเวียน
ธาตุอาหาร และอีกส�วนหนึ่งจะถูกเส5นใยของดอกเห็ดดูดและนําไปใช5ประโยชน1ต�อไป สําหรับเห็ดกลุ�มนี้สามารถสํารวจ
พบได5บ�อยเพราะมีเป	นจํานวนมาก อาจจะพบดอกเห็ดท้ังท่ีอ�อนนุ�ม เหนียว แข็ง และพบได5เกือบทุกฤดูกาลโดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีความชื้นสูง  
 2. เห็ดท่ีเป	นสาเหตุของโรค (parasitic mushroom): เห็ดกลุ�มนี้เป	นกลุ�มท่ีเข5าทําลายต5นไม5ขณะยืนต5นและยัง
มีชีวิตอยู� หรือเข5าทําลายสัตว1ขนาดเล็กจําพวกแมลงและแมงมุม โดยเชื้อเห็ดจะเข5าไปแย�งน้ําและอาหาร ทําให5เซลล1
และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตท่ีดอกเห็ดข้ึนอยู�ค�อยๆ ทรุดโทรมและตายลงไปในท่ีสุด 
 3. เห็ดท่ีมีความสัมพันธ1กับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน (symbiosis mushroom): เห็ดกลุ�มนี้ สามารถแบ�งตามชนิดของ
สิ่งมีชีวิตท่ีมีความสัมพันธ1ด5วยได5 2 กลุ�มคือ 



18 

  3.1 เห็ดเอคโตไมคอร1ไรซา (ectomycorrhizal mushroom) เห็ดกลุ�มนี้เป	นเห็ดท่ีสร5างดอกเห็ดอยู�
ตามบริเวณใต5ร�มไม5 เพราะเป	นเห็ดท่ีอาศัยอยู�กับรากของต5นไม5 โดยเฉพาะไม5ในวงศ1ยาง (Dipterocapaceae) วงศ1ก�อ 
(Fagaceae) และวงศ1สนเขา (Pinaceae) จะพบได5มากท่ีสุด เส5นใยของราจะเจริญอยู�ต้ังแต�ระดับผิวดินจนกระท่ังชั้นใต5
ดินท่ีระดับลึกประมาณ 10-20 ซ.ม. แล5วสร5างดอกเห็ดโผล�ข้ึนมาเหนือดิน มักจะพบเห็ดกลุ�มนี้มากในฤดูฝน หรือฤดู
ท่ีดินมีความชื้นสูงเท�านั้นในฤดูแล5งมักจะไม�พบเห็ดกลุ�มนี้ปiาท่ีพบเห็ดกลุ�มนี้มากได5แก� ปiาเต็งรัง ปiาสนเขา ปiาก�อ ปiายาง 
และปiามะค�าโมง เป	นต5น ส�วนปiาเบญจพรรณหรือปiาผสมผลัดใบท่ีมีไม5สักพบเห็ดกลุ�มนี้ไม�มาก 
  3.2 เห็ดโคนปลวก (termite mushroom หรือ Termitomyces spp.) เห็ดในกลุ�มนี้การเจริญของ
เส5นใยท่ีรวมตัวเกิดเป	นดอกเห็ดจําเป	นต5องมีสารบางชนิดท่ีปลวกสร5างข้ึนจึงจะเกิดเป	นโครงสร5างดอกเห็ดอย�างท่ีเราพบ
เห็นได5 ดอกเห็ดจะข้ึนโดยตรงจากดิน และเม่ือขุดดูจะพบว�ามีโครงสร5างคล5ายๆ รากของดอกเห็ด หรือท่ีเรียกว�า ราก
เทียม (pseudorhiza) ปรากฏอยู� ท่ีปลายสุดของรากเทียมนี้จะข้ึนตรงจากรังของปลวก (termite nest) ชนิดของปลวก
และชนิดของเห็ดมักจะมีความสัมพันธ1กันในระดับหนึ่ง 
 
เห็ดพิษ 
 สารพิษของเห็ดสามารถแบ�งเป	นกลุ�มตามผลทางสรีรวิทยาออกเป	น 4 กลุ�มใหญ�ๆ คือ 
 1. Protoplasmic poisons เป	นกลุ�มของสารพิษท่ีเข5าทําลายเซลล1และการล5มเหลวของการทํางานของอวัยวะ 
แบ�งออกเป	น 3 กลุ�ม ดังนี้ 
  1.1 กลุ�ม Cyclopeptide แบ�งเป	น 2 ชนิด คือ amatoxin (amanitin) และ phallotoxin 
(phalloidins) เป	นสารพิษทําลายเซลล1ของตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ และระบบสมอง ทํา
ให5ถึงแก�ความตาย เม่ือได5รับสารพิษกลุ�มนี้เข5าไปจะมีอาการท5องร�วง เป	นตะคริวท่ีท5อง คลื่นเหียน และอาเจียน โดย
อาการจะแสดงหลังจากรับประทานเห็ดพิษเข5าไป 6-24 ชั่วโมง ระยะเวลาแสดงอาการประมาณ 1 วัน หลังจากนั้นจะมี
อาการตับและไตวาย และอาจถึงแก�ชีวิตได5 
 

 
Amanita verna (Bull. ex.fr.) Vitt 
เห็ดระโงกหิน เห็ดไข�ตายซาก (ฮาก) 

 

Amanita virosa Secr 
เห็ดระโงกหิน เห็ดไข�ตายซาก 

(มีขนหยาบบนก5าน) 
 
  1.2 กลุ�ม Orellanine พิษเห็ดกลุ�มนี้ส�งผลให5การทํางานของไตล5มเหลว และมักเสียชีวิตภายใน 2-3 
สัปดาห1หลังจากอาการปรากฏ สําหรับเด็กมีรายงานการเสียชีวิตหลังจากรับประทานเห็ดเข5าไป 2-3 วัน อาการของผู5ท่ี
ได5รับสารพิษชนิดนี้ได5แก� กระหายน้ํา อย�างมาก ปากแห5ง และแสบร5อนในปาก ปวดศีรษะ หนาว ปวดท5อง คลื่นเหียน 
อาเจียน กระตุ5นการถ�ายป[สสาวะใน ตอนต5นและค�อยๆ ลดลงจนหยุด ในรายท่ีรุนแรง BUN (blood urea nitrogen) 
เป	นสีกุหลาบและตามมาด5วยอาการไตถูกทําลายในท่ีสุด 
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  1.3 กลุ�ม Monomethylhydrazine (Gyromitrins) เห็ดท่ีมีสารพิษกลุ�มนี้จะเป	นพิษเม่ือรับประทาน
ดิบ ต5ม เผา หรือแม5กระท่ังไอระเหยก็ยังเป	นพิษ บางครั้งรับประทานเห็ดเข5าไปอาจไม�แสดงอาการ หรือบางคนแสดง
อาการมากน5อยแตกต�างกัน อาการมักปรากฏใน 6-8 ชั่วโมงหลังรับประทานเห็ดเข5าไป อาการต�างๆ ท่ีพบ ได5แก� ตัว
บวม คลื่นเหียน อาเจียน ท5องเสียถ�ายเป	นน้ําหรือเลือด ตะคริวท่ีกล5ามเนื้อ เจ็บท่ีท5อง เป	นต5น 
 

 
 Gyromitra esculenta (Pat. Et Bak.) Boedism.  

เห็ดสมองวัว  
 
 2. Neurotoxins เป	นสารพิษท่ีทําให5เกิดอาการกับระบบประสาท เช�น เหง่ือออกมาก ชัก เคลิบเคลิ้ม ต่ืนเต5น 
สลดหดหู� เป	นต5น สารพิษกลุ�มนี้แบ�งเป	น 3 กลุ�ม ดังนี้ 
  2.1 กลุ�ม Muscarine สารพิษในกลุ�มนี้มีผลต�อระบบประสาท มักแสดงอาการภายใน 30 นาที ถึง 2 
ชั่วโมง หลังจากท่ีรับสารพิษ ลักษณะอาการมีเหง่ือออกมากผิดปกติ น้ําลายและน้ําตาไหล หรือท่ีเรียกว�าโรค PSL 
syndrome (perspiration, salivation, lachrymation) ในรายท่ีมีอาการรุนแรงอาจมีการเต5นของชีพจรช5า ความดัน
โลหิตตํ่าจนถึงข้ันอันตรายได5 สารพิษในกลุ�มนี้พบในเห็ดหลายชนิดในสกุล Amanita สกุล Clitocybe และสกุล 
Inocybe 
 

 
Amanita muscaria 

 
Amanita pantherina 

เห็ดเกล็ดดาว 
 
  2.2 กลุ�ม Ibotenic acid และ Muscimol เป	นกลุ�มสารพิษท่ีร5ายแรงกลุ�มหนึ่งพบได5ในเห็ดสกุล 
Amanita บางชนิด โดยดอกเห็ดสดจะมี Ibotenic acid สารพิษในกลุ�มนี้มีผลต�อระบบประสาทส�วนกลาง ทําให5เกิด
อาการเพ5อ คลั่ง เคลิบเคลิ้ม แต�ถ5าดอกเห็ดแห5งจะเปลี่ยนโครงสร5างกลายเป	นสาร muscimol ซ่ึงมีผลมากกว�า 5-6 เท�า 
และสามารถคงสภาพอยู�ได5 5-10 ป� โดยปกติสารพิษกลุ�มนี้ถ5าเข5าสู�ร�างกายในปริมาณไม�มากพิษก็จะสลายไปเอง ข้ึนอยู�
กับปริมาณ อายุ และความทนทานของผู5รับสารพิษ 
  2.3 กลุ�ม Psilocybin ในอดีตชาวเม็กซิกันนําเห็ดท่ีสร5างสารพิษกลุ�มนี้มาใช5ในการประกอบพิธีกรรม
ทางศาสนา เห็ดพิษท่ีมีสารกลุ�มนี้มีอาการทางประสาทหลอนหรือฝ[น มึนเมา เคลิบเคลิ้ม เพ5อฝ[น อาเจียนหมดแรง 
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อัมพาตชั่วคราว Severe sysporia อาจถึงข้ันวิกลจริต สําหรับเด็กแล5วมีรายงานว�าอาจถึงกับเสียชีวิตได5 โดยเริ่มจาก
อาการมีไข5 ชักเป	นช�วงๆ และเสียชีวิตในท่ีสุด เห็ดในกลุ�มนี้มีฤทธิ์แบบกัญชา จึงจัดว�าเป	นเห็ดประเภทยาเสพติด  
 

  
Copelandia cyanescens (Berk. & Br.) 
Sing. Psilocybe cubensis (Earle) Sing. 

เห็ดข้ีควาย บางท่ีเรียกเห็ดโอสถลวงจิต 

Gymanopilus Aeruginosus (Peck) Sing. 
เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง 

 
 3. Gastrointestinal irritants เป	นสารพิษซ่ึงพบมากท่ีสุดในกลุ�มเห็ดพิษ เกิดอาการอย�างรวดเร็ว ภายใน 15 
นาที ถึง 4 ชั่วโมง รวมท้ังสารพิษในกลุ�มนี้ทําให5เกิดอาการกับระบบทางเดินอาหารอาการวิงเวียนศีรษะ คลื่นไส5 อาเจียน 
ตะคริว ท5องเสียน5อยรายนักท่ีจะมีอาการเสียชีวิต เห็ดพิษในกลุ�มนี้มีมากมาย บางชนิดก็พบสารพิษว�าเป	นชนิดใดบ5าง
แล5ว และอีกหลายชนิดยังไม�มีการวิจัย ถ5าเด็กรับประทานเห็ดพิษกลุ�มนี้ปริมาณท่ีมากก็อาจถึงตายได5 นอกจากนี้เห็ดพิษ
ชนิดเดียวกัน บางคนมีอาการแต�บางคนไม�แสดงอาการเม่ือรับประทานพร5อมกัน เห็ดพิษในกลุ�มนี้มีหลายชนิดเม่ือ
รับประทานดิบจะเป	นพิษ แต�ถ5าต5มสุกแล5วไม�เป	นอันตรายเพราะความร5อนทําให5พิษถูกทําลายหมดไป กลายเป	นเห็ด
รับประทานได5 ส�วนหนึ่งของเห็ดมีพิษในกลุ�มนี้ท่ีพบในประเทศไทยได5แก� เห็ดไข�เน�า เห็ดไข�หงส1 
 

 
Chlorophyllum molybdites 

(Meyer. ex. Fr.) Mass. 
เห็ดหัวกรวดครีบเขียว 

 
Russula emetia 

(Schaeff. ex. Fr.) Pers. ex.S.F. Gray 
เห็ดแดงน้ําหมาก 

 

Gomphus floccosus (Schw.) Sing 
เห็ดกรวยเกล็ดทอง 

 
 4. Disulfiram like toxins เป	นกลุ�มท่ีปกติไม�เป	นพิษ และไม�มีอาการใดๆ ยกเว5น ได5รับพิษก�อนหรือหลังด่ืม
แอลกอฮอล1 24-72 ชั่วโมง ซ่ึงกรณีนี้อาจจะมีอาการเป	นพิษถึงข้ันรุนแรง อาการจะแสดงออกภายใน 5-30 นาที เช�น 
ร5อนและมีเหง่ือออกท่ีหน5า หน5าแดง คอและอกแดง หายใจเร็วหายใจลําบาก หัวใจเต5นแรง ปวดหัวอย�างรุนแรง 
คลื่นเหียน อาเจียน เป	นต5น 
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การทดสอบเห็ดพิษแบบชาวบ&าน 
 วิธีการตรวจสอบเห็ดพิษแบบชาวบ5านต�อไปนี้ ถึงแม5จะไม�ถูกต5องตามหลักทางการแพทย1นัก แต�ก็จัดว�าเป	นภูมิ
ป[ญญาของชาวบ5าน ท่ีจะใช5ตรวจสอบว�าเห็ดชนิดไหนรับประทานได5 ชนิดไหนเป	นเห็ดพิษ ซ่ึงจะนํามาใช5ได5เป	นบางส�วน
หรือในบางโอกาส ดังต�อไปนี้ 
 1. นําข5าวสารมาต5มกับเห็ด ถ5าไม�เป	นพิษข5าวสารจะสุก ถ5าเป	นพิษข5าวสารจะสุกๆ ดิบๆ 
 2. ใช5ช5อนเงินคนต5มเห็ด ถ5าช5อนเงินกลายเป	นสีดํา จะเป	นเห็ดพิษ 
 3. ใช5ปูนกินหมากปjายดอกเห็ด ถ5าเป	นเห็ดพิษจะกลายเป	นสีดํา 
 4. ใช5หัวหอมต5มกับเห็ด ถ5าเป	นเห็ดพิษจะเป	นสีดํา 
 5. ใช5มือถูเห็ดจนเป	นรอยแผล ถ5าเป	นพิษรอยแผลนั้นจะเป	นสีดํา แต�เห็ดแชมป0ญญองเป	นเห็ดท่ีรับประทานได5 

เม่ือเป	นแผลก็จะเป	นสีดํา 
 6. ดอกเห็ดท่ีมีรอยแมลงและสัตว1กัดกิน เห็ดนั้นไม�เป	นพิษ แต�กระต�ายและหอยทากสามารถกินเห็ดพิษได5 
 7. เห็ดท่ีเกิดผิดฤดูกาล มักจะเป	นพิษ แต�ในทุกวันนี้สามารถเพาะเห็ดได5ตลอดป� 
 8. เห็ดพิษมักจะมีสีฉูดฉาด เห็ดรับประทานได5จะมีสีอ�อน 
 
การปฐมพยาบาลผู&ปdวยท่ีรับประทานเห็ดพิษ 
 การปฐมพยาบาลท่ีสําคัญท่ีสุด คือ ทําให5ผู5ปiวยอาเจียนเอาเศษอาหารท่ีตกค5างออกมาให5มากท่ีสุด และทําการ
ช�วยดูดพิษจากผู5ปiวยโดยวิธีการใช5น้ําอุ�นผสม activated charcoal 2 แก5ว หลังจากด่ืมแก5วแรกแล5ว พยายามล5วงคอให5
ผู5ปiวยอาเจียนออกมาเสียก�อนแล5วจึงด่ืมแก5วท่ี 2 แล5วล5วงคอซํ้าอีกครั้งหนึ่ง หากผู5ปiวยยังไม�อาเจียนหรืออาเจียนยากให5
ใช5เกลือแกง 3 ช5อนชา ผสมน้ําจะทําให5อาเจียนได5ง�ายข้ึน แต�วิธีนี้ห5ามใช5กับเด็กอายุตํ่ากว�า 5 ขวบ จากนั้นรีบนําผู5ปiวย
ส�งโรงพยาบาลทันที 
 หากเป	นไปได5ควรนําดอกเห็ดท่ียังเหลืออยู�ไปพบแพทย1ด5วยสําหรับผู5ปiวยท่ีเกิดจากการรับประทานเห็ดพิษ ห5าม
ล5างท5องด5วยการสวนทวารหนักโดยพละการ วิธีนี้ต5องให5แพทย1เป	นผู5วินิจฉัยเท�านั้นเนื่องจากเป	นวิธีท่ีเป	นอันตรายต�อ
ผู5ปiวยหากร�างกายขาดน้ําอย�างรุนแรงจากการอาเจียน และถ�ายท5อง 
 
 
เอกสารอ&างอิง 
1. อนงค1 จันทร1ศรีกุล พูนพิไล สุวรรณฤทธิ์ และอุทัยวรรณ แสงวณิช. ความหลากหลายของเห็ดและราขนาด

ใหญ�ในประเทศไทย. พิมพ1ครั้งท่ี 1. กรุงเทพฯ: สํานักพิมพ1มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร1. 2551 
2. สํานักงานความหลากหลายทางชีวภาพด5านปiาไม5, กรมปiาไม5. คู�มือการเรียนรู5ด5วยตนเองของชุมชนด5านความ

หลากหลายทางชีวภาพด5านเห็ดรา. กรุงเทพฯ : ชุมชนสหกรณ1การเกษตรแห�งประเทศไทย, 2553 
3. สมาคมนักวิจัยและเพาะเห็ดแห�งประเทศไทย. เห็ดพิษ กรุงเทพฯ : บริษัทนิวธรรมดาการพิมพ1(ประเทศไทย) 

จํากัด, 2543. 
4 สมิง เก�าเจริญ และคณะ. หลักการวินิจฉัยและรักษาภาวะเป	นพิษ. พิมพ1ครั้งท่ี 1: ศูนย1พิษวิทยา คณะ

แพทยศาสตร1โรงพยาบาลรามาธิบดี, 2541 
5 สํานักวิจัยการอนุรักษ1ปiาไม5และพันธุ1พืช กรมอุทยานแห�งชาติ สัตว1ปiา และพันธุ1พืช. คู�มือการสํารวจความ

หลากหลายทางชีวภาพในปiาพ้ืนท่ีปiาอนุรักษ1. 2553 
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บทปฏบิัติการที่ 1 การวิเคราะห์วิธีการด าเนินงานฐานทรพัยากรท้องถิ่น  

 งานมอบที่ 1                                                                     



งานมอบท่ี 1                                                                      
งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 

ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน 
ประกอบด้วย 6 งาน ดังน้ี 
1.งานปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น 

1.1การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร 
1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
 
 
 

 

 

2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
 
 
 

 

3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปัก 
 
 
 

 

4) การติดรหัสประจ าชนิด  
 
 
 
 
 
 
 
 



งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
1.งานปกปักทรัพยากร

ท้องถิ่น (ต่อ) 
1.2 การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปก
ปัก 

 

1.3 การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก 
1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
 
 

 

 2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปก

ปัก 

 

 

 

1.4 การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 

1.งานปกปักทรัพยากร
ท้องถ่ิน (ต่อ) 

1.5 การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก 
1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. 

 

 

2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้
(เอกสารและคอมพิวเตอร์) 

 

1.6 การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก 
-ท าแนวกันไฟ 
-ปลูกป่าเพ่ิม 
-เก็บรวบรวมพันธุ์พืช 
-จัดท าแปลงเพาะพันธุ์ไม้ท้องถิ่น  
-สร้างส านึกเยาวชนในการดูแลรักษา  
-เส้นทางการเดินส ารวจป่า 

 

 

 

 



งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
2.งานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถ่ิน (ต่อ) 

2.1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น 
 

 

 

 
 

2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น 

 

2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพใน
ท้องถิ่น 

 

2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี
ชุมชน 

 

 



งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
2.งานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถ่ิน (ต่อ) 

 

2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ
พืชในท้องถิ่น  ทะเบียนพรรณไม้ใน
ชุมชน 
 
 
 
 

 

 2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์
ใน ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น  
 
 
 
 
 

 

 2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน  
 
 
 
 
 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
2.งานส ารวจเก็บรวบรวม
ทรัพยากรท้องถ่ิน (ต่อ) 

 

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

 

2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี 
 
 
 
 
 

 

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจ
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
3. งานการด าเนินงานปลูก

รักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

 3.2 การปลูก และการรักษา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

 3.4 การติดตามการเจริญเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น 
เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
4.งานการด าเนินงาน

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

4.1 การฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา  ขยายพันธุ์
เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน  
ต าบล 

 

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ 
ฯลฯ 

 

5.งานการด าเนินงานศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 

5.1 การรวบรวมและบันทึกข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ  
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
วัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

 

 5.2 ระบบจัดเก็บและสืบค้นได้
(เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 

6.งานสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

 

 



 ใบงานที่ 3 การเขียนผังมโนทัศน์แผนการด าเนนิงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

งานมอบที่ 3.1 ส าหรับ อบต./ทต./ทม.   

 ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องการด าเนินงาน  6 งาน 
กับภารกิจ/แผนยุทธศาสตร์ แนวทางการพัฒนา ในการด าเนินงานของแต่องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน  

  

งานมอบที่ 3.2  ส าหรับโรงเรียน   

 ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องการด าเนินงาน งานที่ 2 
งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน กับการเรียนการสอน กับ 8 กลุ่มสาระตาม
หลักสูตรแกนกลาง ปี 2551  

 



งานมอบท่ี 3.1 ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนการด าเนินงาน  6 งาน กับภารกิจ/แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแต่องค์กร  

                ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 



 
 

งานมอบท่ี 3.2 ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน งานท่ี 2 ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน กับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 
 

  
 

ส าหรับ โรงเรียน 

งานที่ 2 งานส ารวจ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  



แผนการด าเนินงาน 
โรงเรียน............................................................................   จังหวัด......................................   ปีการศึกษา  ........................ 

 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 
ระยะเวลา 

2.งานส ารวจเก็บรวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถิ่น 

2.1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น      

2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น         

2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น             

2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน         

2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน  
      ท้องถิ่นทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

    

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น  
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

    

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพ 
     อ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

    

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น        

2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

    

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐาน  
        ทรัพยากรท้องถิ่น    
 

    

ส าหรับโรงเรียน 



บทปฏิบัติการท่ี............แผนการด าเนินงาน  
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ท่ี………จังหวัด……………………..  

 

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 
ระยะเวลา 

ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

 1.1  การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจ 
       ทรัพยากร   
       1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
       2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
       3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
       4) การติดรหัสประจ าชนิด 
 

    

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก   
 

    

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
 

    

1.4  การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
 

    

1.5  การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
     1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
         ตามแบบ อพ.สธ.   
      2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ 
          (เอกสารและคอมพิวเตอร์)    

    

1.6  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
 

    

2.งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น      
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น         

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 
ระยะเวลา 

2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น             
2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน         
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   
 

    

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

    

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

    

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 

    

2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

    

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
        ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

    

3.งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น   
 

    

3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น  
 

    

3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง  
 

    

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร    
   ท้องถ่ิน 
 

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่าย
ให้กับชุมชน ต าบล 
 

    



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 
ระยะเวลา 

 
  

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

    

5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน    5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   
      (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  และ 
       ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

    

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

    

6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม 
     พืช (  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )   

    

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  
     ความสะดวกต่างๆ   

    

 



การด าเนินงานตามแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ท่ี………จังหวัด……………………..  

โรงเรียน...................................................   จังหวัด......................................   ปีการศึกษา  ........................ 
 

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง  

ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

 1.1  การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจ 
       ทรัพยากร   
       1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
       2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
       3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
       4) การติดรหัสประจ าชนิด 

 
 
 
 
 
 

  

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก      

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

 
 

  

1.4  การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก      
1.5  การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
     1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
         ตามแบบ อพ.สธ.   
      2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ 
          (เอกสารและคอมพิวเตอร์)    

 
 
 
 
 

  

1.6  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก    

2.งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น     
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น        



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง  

2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น            
2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน        
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

 
 

  

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

 
 

  

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

 
 

  

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น       
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

 
 

  

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
        ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

   

3.งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น      
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น     
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง  

   

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร    
   ท้องถ่ิน 
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร    
   ท้องถ่ิน  

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและ
แจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล 

 
 

  

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

 
 
 
 

  



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง  

5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน    5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   
      (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  และ 
       ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 
 

  

6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม 
     พืช (  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )   

   

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  
     ความสะดวกต่างๆ   

   

 



สรุปและประเมินการด าเนินงานตามแผน 
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ท่ี………จังหวัด……………………..  

โรงเรียน...................................................   จังหวัด......................................   ปีการศึกษา  ........................ 
 

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย แผนการด าเนินงาน สรุปงานตามแผน 
การประเมินผล 

ปริมาณ คุณภาพ 
ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

 1.1  การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจ 
       ทรัพยากร   
       1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
       2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
       3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
       4) การติดรหัสประจ าชนิด 

 
 
 
 
 
 

   

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก       

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

 
 

   

1.4  การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก       
1.5  การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
     1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
         ตามแบบ อพ.สธ.   
      2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ 
          (เอกสารและคอมพิวเตอร์)    

 
 
 
 
 

   

1.6  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก     

2.งานส ารวจเก็บรวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น      
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น         



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย แผนการด าเนินงาน สรุปงานตามแผน 
การประเมินผล 

ปริมาณ คุณภาพ 
2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น             
2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน         
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

 
 

   

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

 
 

   

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

 
 

   

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น        
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

 
 

   

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
        ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

    

3.งานปลูกรักษาทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน 

3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น       
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น      
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

    

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์    
   ทรัพยากรท้องถ่ิน  

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและ   
      แจกจา่ยให้กับชุมชน ต าบล 

 
 

   

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

 
 
 

   



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย แผนการด าเนินงาน สรุปงานตามแผน 
การประเมินผล 

ปริมาณ คุณภาพ 
5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน    

5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
     ท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ   
     และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

    

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 
 

   

6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
      พันธุกรรมพืช (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)   

    

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย 
     ความสะดวกต่างๆ   

    

 



การวิเคราะห์ผล และปรับปรุงพัฒนางาน 
องค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล …………………………………………………..…………………………..หมู่ท่ี………จังหวัด……………………..  

โรงเรียน...................................................   จังหวัด......................................   ปีการศึกษา  ........................ 
 

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย การวิเคราะห์ผล การปรับปรุงพัฒนางาน 

ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

 1.1  การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจ 
       ทรัพยากร   
       1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
       2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
       3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
       4) การติดรหัสประจ าชนิด 

 
 
 
 
 
 

 

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก     

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

 
 

 

1.4  การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก     
1.5  การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
     1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
         ตามแบบ อพ.สธ.   
      2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ 
          (เอกสารและคอมพิวเตอร์)    

 
 
 
 
 

 

1.7  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   

2.งานส ารวจเก็บรวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น    
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น       
2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น           



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย การวิเคราะห์ผล การปรับปรุงพัฒนางาน 

2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน       
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

 
 

 

2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

 
 

 

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

 
 

 

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น      
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากร  
      และโบราณคดี    

 
 

 

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
       ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

  

3.งานปลูกรักษาทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน 

3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น     
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น    
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

  

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์    
   ทรัพยากรท้องถ่ิน  

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและ   
      แจกจา่ยให้กับชุมชน ต าบล 

 
 

 

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

 
 
 

 

5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน    

5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
     ท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ   
     และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

  



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย การวิเคราะห์ผล การปรับปรุงพัฒนางาน 

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 
 

 

7.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

7.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
      พันธุกรรมพืช (  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )   

  

7.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  
     ความสะดวกต่างๆ   

  

 



บทปฏิบัติการ งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

แบบบันทึกพิกัด และความกว้างของทรงพุ่มในการด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

จุดอ้างอิง.................................................................................................. 
 รหัส 

ประจ าชนิด 
ชื่อพรรณไม้ 

ต าแหน่งพิกัดพรรณไม้ (เมตร) 

ค่า X  ค่า Y 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N สัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

พ้ืนท่ีป่า…….……………………………………………………….... 
ว/ด/ป……………………………………................................... 
กลุ่มท่ี ………..…………………...............……………….………. 

  ผังพิกัดพรรณไม้ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

มาตราส่วน………….….. 



 

 

ค ำชี้แจง  
ใบงำนท่ี 1 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนในท้องถ่ิน 

  
 กำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนในท้องถ่ิน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน ชุมชน  เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลทางด้านศาสนา ประชากร สถานศึกษา และการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่นของตน  
     2. เพ่ือให้เห็นศักยภาพของท้องถิ่น  
     3. เพ่ือให้เกิดทักษะในการสอบถาม รวบรวมข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
วิธีกำร 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำใบงำน 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 



 

 

ใบงำนท่ี 1 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนในท้องถ่ิน 

 
1. ชื่อหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง (ท่ีเป็นทำงกำร) ……………………………………………………………………… ...……………… 
    ชื่อหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง (ท่ีชำวบ้ำนเรียก)............................................................................. ........….…..…. 
2. ท่ีต้ัง หมู่..............ซอย.................................... ถนน…………………….. ต ำบล/แขวง……….………….………………   
    อ ำเภอ/เขต……………..……………………..…...จังหวัด………………..………………….……...……....………...…….………. 
    เส้นทำงหลวงหมำยเลข.....................................เส้นทำงท้องถ่ิน .................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. ข้อมูลทำงศำสนำ    O พุทธ    วัด ………..…...แห่ง   เจ้าอาวาส................รูป  พระภิกษุสงฆ์...............รูป 

         O อิสลาม    มัสยิด ............แห่ง   อิหม่าม....................คน 
        O คริสต์      โบสถ์ ............แห่ง   นักบวช ...................คน 
        O อ่ืนๆ ระบุ ..........................................................................  
 

4. จ ำนวนประชำกร  
 หมู่ที่..........................จ านวน....................ครัวเรือน  จ านวนพ้ืนที่ ...................................................ไร่ 

จ านวนประชากร...............................................คน   ชาย................คน   หญิง................คน 
วัยเด็กเล็ก ( 0 - 4 ปี)      ................................คน ชาย................คน   หญิง................คน 
วัยเด็ก      (5 - 14 ปี)     ................................คน   ชาย................คน    หญิง...............คน 
วัยรุ่น       (15 –19 ปี)    ...............................คน ชาย................คน   หญิง...............คน 
วัยผู้ใหญ่   (20 – 59 ปี)   ................................คน   ชาย................คน    หญิง...............คน 
วัยสูงอายุ  (60 ปีขึ้นไป)   ................................คน   ชาย................คน    หญิง...............คน 

แผนท่ีหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง โดยสังเขป 
 
 
 
 

เหนือ 

มำตรำส่วน.......................................................  



 

 

5. ข้อมูลสถำนศึกษำท่ีเปิดให้บริกำร 
O  อนุบาล ..................................................แห่ง O ประถมศึกษา ......................................แห่ง 
O  มัธยมศึกษาตอนต้น ...............................แห่ง O  มัธยมศึกษาตอนปลาย  /ปวช..............แห่ง 
O  ปวส. / อนุปริญญา.................................แห่ง O  ปริญญาตรี..........................................แห่ง 
O  สูงกว่าปริญญาตรี ..................................แห่ง O  อ่ืน ๆ...................................................แห่ง 
 
โรงเรียน  /สถำนศึกษำ 
 ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา........................................................................................................... 

  ผู้อ านวยการโรงเรียน/สถานศึกษา............................................................................................ 
  จ านวนครู................................คน 
  จ านวนนักเรียน .................คน      นักเรียนชาย .................คน  นักเรียนหญิง  ...............คน 
 

โรงเรียน  /สถำนศึกษำ 
  ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา............................................................................. .............................. 
  ผู้อ านวยการโรงเรียน/สถานศึกษา............................................................................................ 
  จ านวนครู..........................คน 
  จ านวนนักเรียน ................คน   นักเรียนชาย ................คน     นักเรียนหญิง  ...............คน 

                    
 หมำยเหตุ : หากมีสถานศึกษามากกว่า 2 แห่ง สามารถเพ่ิมข้อมูลของสถานศึกษาได้ตามจริง 

 
6. ข้อมูลกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   สถานที่ต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       O เทศบาล              O องค์การบริหารส่วนต าบล     

          O ส านักงานเขต     O อ่ืนๆ ............................................ 
   ผู้บริหาร ชื่อ – สกุล ........................................................ต าแหน่ง ………………………………............................. 
  
7. สถำนพยำบำล  
      โรงพยาบาล........................................................แห่ง 
      โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.......................แห่ง 
      อ่ืนๆ ...................................................................แห่ง  
 
8. สถำนีต ำรวจ............................................................แห่ง 
  
 
 

 
 
 

บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงำน/โรงเรียน............................................................... 
วัน เดือน ปี ...........................................  



 

 

ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 2 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถ่ิน  

 
 กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถ่ิน เป็นการเก็บรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลการประกอบอาชีพ 
ในท้องถิ่น เพ่ือทราบข้อมูลการประกอบอาชีพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา ก าหนดแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ทราบการประกอบอาชีพของบุคคลในท้องถิ่น 
     2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น  
 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
วิธีกำร 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำใบงำน 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 



 

 

ใบงำนท่ี 2 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถ่ิน  

 
9. กำรประกอบอำชีพ 
9.1 ด้ำนเกษตรกรรม 

พ้ืนท่ีท ำนำ........................ไร่ ................งาน.....................ตารางวา   จ านวน...........................ครัวเรือน  
 
พ้ืนท่ีท ำสวน .....................ไร่................งาน.....................ตารางวา   จ านวน...........................ครัวเรือน 

พืชสวนที่ส าคัญ  ได้แก่ 
1....................................................................จ านวน..............ไร่............งาน..............ตารางวา  
2....................................................................จ านวน..............ไร่............งาน..............ตารางวา  
3....................................................................จ านวน..............ไร่............งาน..............ตารางวา  
4....................................................................จ านวน..............ไร่............งาน..............ตารางวา  
5....................................................................จ านวน..............ไร่............งาน..............ตารางวา  

 
พ้ืนท่ีท ำไร่.........................ไร่ .................งาน.....................ตารางวา   จ านวน..........................ครัวเรือน  
 พืชไร่ที่ส าคัญ   ได้แก่ 

1....................................................................จ านวน..............ไร่............งาน..............ตารางวา  
2....................................................................จ านวน..............ไร่............งาน..............ตารางวา  
3....................................................................จ านวน..............ไร่............งาน..............ตารางวา  
4....................................................................จ านวน..............ไร่............งาน..............ตารางวา  
5....................................................................จ านวน..............ไร่............งาน..............ตารางวา  
 

 
ปศุสัตว์  จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยรวม 
          โค.............................ตัว    กระบือ..............................ตัว  
          เป็ด...........................ตัว   ไก่.....................................ตัว  
 สุกร..........................ตัว  อ่ืนๆ..................................ตัว 
 
ประมง 
แหล่งน้ าสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ า.........................................แห่ง   พ้ืนที.่....................................ไร่ 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเอกชน...............................................แห่ง     พ้ืนที.่.....................................ไร่ 
ท่าเทียบเรือ/สะพานปลา  จ านวน....................................................................................................แห่ง 
ผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง..................................................................................................ตัน/ปี 
ผลผลิตสัตว์น้ าจับจากแหล่งน้ าสาธารณะ......................................................................................ตัน/ปี 
อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………… ................... 

 



 

 

9.2 ด้ำนอุตสำหกรรม 
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ..............แห่ง 
(มีคนงานต้ังแต่ 200 คนขึ้นไปหรือมีทรัพย์สินเกินกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป) 
กิจการอุตสาหกรรม เก่ียวกับ  

1........................................................................................................ .......................... 
   2......................................................................... ......................................................... 

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง.............แห่ง  
(มีคนงาน  50 - 200 คนหรือมีทรัพย์สินต้ังแต่ 20 - 200 ล้านบาท) 
กิจการอุตสาหกรรม เก่ียวกับ  

1........................................................................................................ .......................... 
   2.................................................................................................................................. 

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือครัวเรือน............................................แห่ง  
(มีคนงานไม่เกิน 50 คนหรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 20 ล้านบาท) 
กิจการอุตสาหกรรม เก่ียวกับ         
 1………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 2………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 3………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

10. กำรพำณิชย์ 
ธนาคาร...............................................แห่ง สถานีบริการน้ ามัน......................................................แห่ง 
บริษัท..................................................แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า.......................................แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด.................................แห่ง ตลาดสด......................................................................แห่ง 
ร้านค้าต่าง ๆ ......................................แห่ง โรงฆ่าสัตว์...................................................................แห่ง 
อ่ืน ๆ ..................................................แห่ง  โรงสีข้าว ...................................................................แห่ง 
 

11. สถำนบริกำร 
โรงแรม................................................แห่ง 
ร้านอาหาร...........................................แห่ง 
โรงภาพยนตร์.......................................แห่ง 
สถานีขนส่ง..........................................แห่ง 
อ่ืน ๆ ..................................................แห่ง   

 

 

บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงำน/โรงเรียน............................................................... 
วัน เดือน ปี ........................................... 



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 3 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพในท้องถ่ิน 

 
 กำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพในท้องถ่ิน เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสภาพภูมิประเทศ ลักษณะ
ดิน แหล่งน ้า อุณหภูมิ ปริมาณแสง และต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น  
 
วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ทราบสภาพภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น  
    2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น  
    3. เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น  
 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
วิธีกำร 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำใบงำน 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 

 
 
 
 



ใบงำนท่ี 3 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพในท้องถ่ิน 

 
12. สภำพภูมิประเทศ เช่น ที่ราบ ลาดเอียง เนิน ภูเขา ลุ่ม แอ่ง สังคมพืช เช่น ป่าชายหาด ป่าชายเลน ป่าพรุ          
             ............................................................................................................................................................ 

   ....................................................................... ................................................................................... .. 
   ............................................................................................................................................................ 
   .................................................................................................................................... ........................ 

 
13. ลักษณะดิน 
      ชุดดิน .............................................................................................................................. ............................ 

.............................................................................................................................................................. .. 

............................................................................................................................. ................................... 

......................................................................................................................................... ....................... 

.............................................................................................................................................................. .. 
 
14. แหล่งน้ ำ   

แหล่งน้ ำธรรมชำติ (จ้านวน ความกว้างความยาว  ปริมาณน ้า มีน ้าตลอดปี หรือเป็นฤดูกาล)  
  ห้วย    ชื่อ.................................................................................................................................  
   ขนาด ความกว้าง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร       
                 มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดูกาล 
  หนอง    ชื่อ................................................................... ...........................................................  
   ขนาด ความกว้าง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร       
                 มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดูกาล 
  คลอง    ชื่อ........................................................................................................ .......................  
   ขนาด ความกว้าง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร       
                 มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดูกาล 
  บึง       ชื่อ...............................................................................................................................  
   ขนาด ความกว้าง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร       
                 มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดูกาล 
  แม่น ้า    ชื่อ....................................................................................................... .......................  
   ขนาด ความกว้าง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร       
                 มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดูกาล 
 
  



          แหล่งน้ ำชลประทำน (จ้านวน ความกว้างความยาว  ปริมาณน ้า มีน ้าตลอดปี หรือเป็นฤดูกาล) 
  ฝาย     ชื่อ......................................................................................................... .......................  
   ขนาด ความกว้าง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร       
                 มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดูกาล 
  คลองชลประทาน    ชื่อ............................................................................................................  
   ขนาด ความกว้าง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร       
                 มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดูกาล 
  เขื่อน    ชื่อ...............................................................................................................................  
   ขนาด ความกว้าง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร       
                 มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดูกาล 
  อ่างเก็บน ้า       ชื่อ...................................................................................................................  
   ขนาด ความกว้าง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร       
                 มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดูกาล 

   ฝายชะลอความชุ่มชื นจ้านวน......................ครอบคลุมพื นที่ ................................................. 
   ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยต่อปี……….......................มิลลิเมตร  
   ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยสูงสุดต่อปี .....................มิลลิเมตรช่วงเดือน ................- เดือน.............. 
   ปริมาณน ้าฝนเฉลี่ยต้่าสุดต่อปี .....................มิลลิเมตรช่วงเดือน ................- เดือน.............. 

ปริมำณควำมต้องกำรใช้น้ ำเปรียบเทียบกับปริมำณน้ ำท่ีมีในพ้ืนท่ี  
   เพียงพอตลอดปี 
   น ้าแห้งในช่วงเดือน…………………………………- เดือน …….……………………………………….…….. 
   น ้าท่วมในช่วงเดือน…………………………………- เดือน …….……………………………………….…….. 

คุณภำพของน้ ำ 
   ปนเปื้อนโลหะหนัก 
   ปนเปื้อนจุลินทรีย์ 
   น ้าสะอาดไม่มีปัญหาการปนเปื้อน  
 

15. อุณหภูมิ     เช้า......................... องศาเซลเซียส   
   เที่ยง....................... องศาเซลเซียส    เย็น........................ องศาเซลเซียส      
   ณ พื นที่เก็บโดยรวมต่อวัน  
   สูงสุด.......................องศาเซลเซียส    ต้่าสุด.......................องศาเซลเซียส   
 
16. ปริมำณแสง    เช้า.........................เปอร์เซนต์        เที่ยง.........................เปอร์เซนต์ 
    เย็น........................เปอร์เซนต์ 
 
17. พิกัดทำงภูมิศำสตร์   ค่า X : ............................................  ค่า Y : ...............................................  

 
 

บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงำน/โรงเรียน............................................................... 
วัน เดือน ปี ........................................... 



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 4 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน วิถีชุมชน  

  
 กำรเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน วิถีชุมชน เป็นการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ที่มาการต้ังถิ่นฐาน 
ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นวิถีการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น  
  
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น  
     2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของท้องถิ่น  
     3. เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น  
 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
วิธีกำร 
     1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำใบงำน 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

 
 
 
 
 
 



ใบงำนท่ี 4 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน วิถีชุมชน 

  

18. ข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง 
................................................. .............................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
......................................................................................................................... .....................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................ ..............................
..................................................................................................... ......................................................................... 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.......................................................................................... ....................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................. ............................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................... ....................................................... 



แบบบันทึกประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง 
 

ค ำชี้แจง :  ให้แต่ละกลุ่มสอบถาม สัมภาษณ์ ประวัติหมู่บ้าน ประวัติชุมชน  
วัน/เดือน/ปี……………………………… สถำนท่ีบันทึก……….………………………………………………………….………….… 
 
ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี …….. 
ชื่อ-สกุล …………..………………………………………………………… อำชีพ………..…..……………………….. อำยุ ……......ปี 

ท่ีอยู่………………………….……………………………………………………………………………………… ...................................... 
 
ข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน / ชุมชน /แขวง 
ชื่อหมู่บ้ำน / ชุมชน........................................................................................................................... ..................  
หมู่ท่ี...........ต ำบล/แขวง..................................อ ำเภอ/เขต................................ จังหวัด.................................... 
บันทึกข้อมูล 
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………… ..…………………………………………………………  



19. ข้อมูลวิถีชีวิตของหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง 
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
................................................................................................... ...........................................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .............................................. ...
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................... ...............................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................................................ ..............
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................................. .................................
............................................................ .................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................ ..............
............................................................................................................................. .................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ......
..............................................................................................................................................................................
............................................................ .................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................ ......................
..............................................................................................................................................................................
............................................................................................................................. .................................................
........................................................................................................................................................................ ......
..............................................................................................................................................................................
............................................................ ..................................................................................................................  
................................................................................................................................... ...........................................
........................................................................................ ......................................................................................
............................................................................................................................. ................................................. 



แบบบันทึกข้อมูลวิถีชีวิตรำยบุคคล 
 
ค ำชี้แจง : ให้แต่ละกลุ่มสอบถาม สัมภาษณ์ วิถีชีวิต รอบวัน รอบสัปดาห์ รอบเดือน รอบปี   
วัน/เดือน/ปี……………………………… สถำนท่ีบันทึก……….….......………………………………………………….………….…  
 
ผู้ให้ข้อมูล คนท่ี.........  
ชื่อ-สกุล ……...…………………………………………………………… อำชีพ………..…..……………………….. อำยุ ……......ปี 

ท่ีอยู่……………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
..............................................................................................................................................................................
วิถีชีวิตรอบวัน (กิจวัตรประจ าวัน การประกอบอาชีพ ฯลฯ) 
........................................................................................................................................................................ ......
........................................................................................................................................................................ ......
..............................................................................................................................................................................
............................................................ .................................................................................................................. 
............................................................................................................................. ................................................. 
วีถีชีวิตรอบสัปดำห์ (การท าบุญวันพระ ฯลฯ) 
....................................................................................................................................................... .......................
............................................................................................................ ..................................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................ ..................................................................................................................  
................................................................................................. .............................................................................  
วิถีชีวิตรอบเดือน (ประชุมรายเดือน การพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ ) 
............................................................................................................................... ...............................................
....................................................................................................................................................... .......................
..............................................................................................................................................................................
............................................................ ..................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
 
วิถีชีวิตรอบปี (ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ) 
......................................................... ....................................................................................................... ..............
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................
............................................... ...............................................................................................................................  
............................................................................................................................... ............................................... 



แบบบันทึกวิถีชีวิตของหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง 
 

ค ำชี้แจง : ให้แต่ละกลุ่มน าข้อมูลวิถีชีวิต มาสรุปข้อมูลเป็นวิถีชุมชน   
ชื่อหมู่บ้ำน / ชุมชน............................................................................................................................. ........  
หมู่ท่ี.........ต ำบล/แขวง............................อ ำเภอ/เขต.............................. จังหวัด....................................... 
 
วิถีชุมชน / แขวง 
1. เดือนมกรำคม 
......................................................................... ....................................................................................... ..............
............................................................................................................................. .................................................
..............................................................................................................................................................................  

2. เดือนกุมภำพันธ์ 
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................. ............................................................................................................
............................................................ .................................................................................................................. 

3. เดือนมีนำคม 
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ .............. 
............................................................................................................................... ............................................... 
4. เดือนเมษำยน 
..............................................................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ .............. 
............................................................................................................................... ............................................... 

5. เดือนพฤษภำคม  
............................................................................................................................... ...............................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 

6. เดือนมิถุนำยน 
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................... ..........................................................................................................
.............................................................................................................................................................................. 
7. เดือนกรกฎำคม  
............................................................................................................................... ...............................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................ ........................................................................................... ....................... 



8. เดือนสิงหำคม  
............................................................ ..................................................................................................................  
.................................................................... ............................................................................................ .............. 
............................................................................................................................... ............................................... 
9. เดือนกันยำยน 
............................................................................................................................... ...............................................
..............................................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................... ....................... 

10. เดือนตุลำคม 
............................................................ ..................................................................................................................  
................................................................................................................................................................ .............. 
............................................................................................................................... ............................................... 

11. เดือนพฤศจิกำยน 
............................................................ ..................................................................................................................  
.................................................................. .............................................................................................. .............. 
............................................................................................................................... ............................................... 

12. เดือนธันวำคม 
............................................................................................................................... ...............................................
.................................................................................................................................................................. ............
....................................................................................................................... ....................................................... 

 
บันทึกข้อมูลเพ่ิมเติม  
............................................................................................................................... ...............................................
................................................................................................................................ ..............................................
..............................................................................................................................................................................
............................................................ ........................................................................................................... ....... 
............................................................................................................................... ............................................... 
......................................................................... ....................................................................................... .............. 
............................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................... ............................................... 

 
 
 

บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงำน/โรงเรียน.............................................................. 
วัน เดือน ปี ........................................... 



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 5 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน  

 

 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน การเก็บข้อมูลพืชที่มีความส าคัญ และมีลักษณะ
พิเศษ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  
 

วัตถุประสงค์ 
    1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
    2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของพืชในท้องถิ่น  
    3. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของพืชในท้องถิ่น  

 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
วิธีกำร 
     1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำใบงำน 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงำนท่ี 5 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน  

 
20. ข้อมูลพืช  

พืชที่มีความส าคัญ หรือมีลักษณะพิเศษ  เช่น พืชที่เป็นไม้ผล ผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร พืชใช้เนื้อไม้  
พืชเศรษฐกิจ ฯลฯ 

ชื่อพืช.................................................รหัสพรรณไม้………….………………………………………………………… 
ลักษณะวิสัย …………………………………………………………………………………………………………..………………  
ลักษณะเด่นของพืช .............................................................................................................................. 

           .................................................................................................................................. ............................. 
           ............................................................................................................................................................... 
           ...............................................................................................................................................................  

บริเวณท่ีพบ...........................................................................................................................................  
 แสดงพิกัดต ำแหน่งพรรณไม้ (GIS) X : .........................................Y: .................................................
 ต ำบล/แขวง................................อ ำเภอ/เขต.............................จังหวัด............................................... 
          อำยุประมำณ ...........................ปี  เส้นรอบวงล ำต้น .......................เมตร ควำมสูง.....................เมตร  

สถำนภำพ……………………………………………….………………………………………จ ำนวนท่ีพบ..................ต้น 
 
กำรใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน (ระบุส่วนท่ีใช้และวิธีกำรใช้) 

อำหำร  
...................................................................................................................................................................................... 
........................................................................... ..................................................................................... 

 ............................................................................................................................. ...................................
 ยำรักษำโรค ใช้กับคน 
 ...................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ...................................
 ยำรักษำโรค ใช้กับสัตว์
 ...................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 ............................................................................................................................. ...................................
 เครื่องเรือน เครื่องใช้อ่ืนๆ
 ...................................................................................................................................................................................... 

............................................ .................................................................................................................... 
 ............................................................................................................................. ................................... 

ยำฆ่ำแมลง ยำปรำบศัตรูพืช
 ...................................................................................................................................................................................... 

................................................................................................................................................................ 
 ....................................................................................................................... .........................................



 ควำมเก่ียวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม
 ...................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
 ................................................................................................................................................................ 

ควำมเก่ียวข้องกับควำมเชื่อทำงศำสนำ  
...................................................................................................................................................................................... 
............................................................................................................................. ................................... 

 .............................................................. ..................................................................................................  
 อ่ืนๆ (เช่นกำรเป็นพิษ อันตรำย) 

...................................................................................................................................................................................... 

............................................................................................................................. ................................... 
 ................................................................................................................................................................  
 
ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ-สกุล ........................................... .................................................................อำยุ .....................ปี 
ท่ีอยู่ ................................................................................................................... .................................................. 
................................................................................................................... ...........................................................  
 

หมำยเหตุ : กรณีมีข้อมูลพืชที่ส าคัญมากกว่า 1 ชนิด ขอให้เพ่ิมเติมแบบฟอร์ม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผังแสดงต ำแหน่งพรรณไม้  
 
 
 
 

เหนือ 

มำตรำส่วน......................................... 



วำดภำพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
  

มำตรำส่วน............................... 

บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงำน/โรงเรียน....................................................... 
                วัน เดือน ปี ....................................................................... 



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 6 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน  

 
 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน การเก็บข้อมูลสัตว์ที่มีความส าคัญ และมีลักษณะ
พิเศษ สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  
 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลของสัตว์ในท้องถิ่น  
     2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของสัตว์ในท้องถิ่น  
     3. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของสัตว์ในท้องถิ่น  

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
วิธีกำร 
     1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำใบงำน 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงำนท่ี 6 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน  

 
21. ข้อมูลพันธ์ุสัตว์  (สัตว์เลี้ยงที่ มีความส าคัญ นิยมเลี้ยง เพ่ือการอาชีพหรือเพ่ือการอนุรักษ์) 
ชื่อชนิดพันธ์ุสัตว์ .…………………….……………………………..รหัสพันธ์ุสัตว์………………….…………….…………………….. 
ประเภท (เช่น สัตว์น้ า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม  สัตว์เลื้อยคลาน  สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก  สัตว์ปีก ฯลฯ ) 
…………………….…………………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
สถำนท่ีพบ………….……………………………………………………………………………………………..……………………………….. 
พิกัดทำงภูมิศำสตร์ (GIS)   X: .......................................................Y: ............................................................... 
ต ำบล/แขวง.......................................อ ำเภอ/เขต.....................................จังหวัด.............................................. 
จ ำนวนท่ีพบ ................................. อำยุ .............ปี  เพศ……..................………………………………….………….…….. 
 
ประวัติ/ท่ีมำ 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
 

ควำมส ำคัญ/ลักษณะเด่น 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 

 
เล้ียงเพ่ือกำรจ ำหน่ำย รำยได้/เดือน………........………บำท รำยได้ /ปี……………..…………..……..บำท 

 เล้ียงเพ่ือเป็นพ่อพันธ์ุ ชื่อพันธ์ุ ............................................................................................................. 
เล้ียงเพ่ือเป็นแม่พันธ์ุ ชื่อพันธ์ุ .............................................................................................................. 
อ่ืนๆ …………………..…………………………………..……………………………………………………………………..……… 
 

 

ชื่อเจ้ำของสัตว์ / ชื่อผู้ให้ข้อมูล 
 ชื่อ-สกุล .................................................................................................................อำยุ .....................ปี 
 ท่ีอยู่ บ้ำนเลขท่ี...........หมู่ ท่ี.........ต ำบล/แขวง................................อ ำเภอ/เขต................................... 
 จังหวัด.................................................. ............. 



วำดภำพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

มำตรำส่วน.................................................. 

บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงำน/โรงเรียน............................................................... 
วัน เดือน ปี ........................................... 

 



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 7 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของชีวภำพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน 

 
 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของชีวภำพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ ชนิด 
และการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ นอกจากพืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ ในท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น  
     2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของชีวภาพอ่ืนๆในท้องถิ่น  
     3. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น  

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
     1………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 
วิธีกำร 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำใบงำน 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 
 
 
 
 



 ใบงำนท่ี 7 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของชีวภำพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน 

 
22. ข้อมูลชีวภำพอ่ืนๆ (เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ) 
          1. ชื่อเรียกในท้องถ่ิน ................................................รหัสชีวภำพอ่ืนๆ.................................................    
          ประเภท : เห็ด รำ สำหร่ำย ไลเคน ฯลฯ……..……………………………………………..……………………………… 
 …………………….………………..………………………………………………………………………………………………………  
          กำรใช้ประโยชน์ 
 .......................................................................................................................................... ...................... 
 .......................................................................................................................................... ...................... 
 กระจำยพันธ์ุ……..…………………..……………………………………………………………………………..……………….. 
 ลักษณะเด่น............................................................................................................................................ 
 บริเวณท่ีพบ หมู่บ้ำน ....................................ต ำบล/แขวง .................................................................. 
 อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................................................................... 
          พิกัดทำงภูมิศำสตร์ (GIS)   ค่ำ X : ............................................  ค่ำ Y : ...........................................  
             
          2. ชื่อเรียกในท้องถ่ิน .................................................รหัสชีวภำพอ่ืนๆ................................................      
          ประเภท : เห็ด รำ สำหร่ำย ไลเคน ฯลฯ……..……………………………………………………………………………  
 …………………….………………..………………………………………………………………………………………………………  
          กำรใช้ประโยชน์ 
 ................................................................................................................................................................ 
 .......................................................................................................................................... ...................... 
 กระจำยพันธ์ุ……..…………………..……………………………………………………………………………..……………….. 
 ลักษณะเด่น.......................................................................................................................................... .. 
 บริเวณท่ีพบ หมู่บ้ำน ....................................ต ำบล/แขวง .................................................................. 
 อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................................................................... 
          พิกัดทำงภูมิศำสตร์ (GIS)   ค่ำ X : ............................................  ค่ำ Y : ...........................................  
             
          3. ชื่อเรียกในท้องถ่ิน ................................................รหัสชีวภำพอ่ืนๆ.................................................   
          ประเภท : เห็ด รำ สำหร่ำย ไลเคน ฯลฯ……..……………………………………………………………………………  
 …………………….………………..………………………………………………………………………………………………………  
          กำรใช้ประโยชน์ 
 ............................................................................................................................... ................................. 
 กระจำยพันธ์ุ……..…………………..……………………………………………………………………………..……………….. 
 ลักษณะเด่น.......................................................................................................................................... .. 
 บริเวณท่ีพบ หมู่บ้ำน ....................................ต ำบล/แขวง .................................................................. 
 อ ำเภอ/เขต..........................................จังหวัด....................................................................................... 
          พิกัดทำงภูมิศำสตร์ (GIS)   ค่ำ X : ............................................  ค่ำ Y : ...........................................  



วำดภำพประกอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงำน/โรงเรียน............................................................... 

วัน เดือน ปี ........................................... 

มำตรำส่วน................................. 



 

ค ำชี้แจง  
ใบงำนท่ี 8 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลภูมิปัญญำในท้องถ่ิน 

 
 กำรเก็บข้อมูลภูมิปัญญำในท้องถ่ิน เป็นการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น สาขา
เกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการองค์กร สาขา
ภาษาและวรรณกรรม สาขาศาสนาและประเพณี  
 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
     3. เพ่ือให้ตระหนักถึงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
วิธีกำร 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำใบงำน 
     1………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5………………………………………………………………………………………………………………………………………………… .. 
 
 
 



 

ใบงำนท่ี 8 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลภูมิปัญญำในท้องถ่ิน 

23. ข้อมูลทรัพยำกรทำงวัฒนธรรมและภูมิปัญญำ   
1. สำขำ.................................................................... 

(สาขาเกษตรกรรม/ สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม /สาขาการแพทย์แผนไทย/ สาขาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม /สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน/ สาขาสวัสดิการ /สาขาศิลปกรรม 
/สาขาการจัดการองค์กร/ สาขาภาษาและวรรณกรรม/ สาขาศาสนาและประเพณี) 

ชื่อภูมิปัญญำท้องถ่ิน  ………………………………………………………………………………….……………….……..…………… ... 
รหัสภูมิปัญญำ………………..…………......................................................................................................................  
 
2. เจ้ำของภูมิปัญญำท้องถ่ิน (นาย / นาง / นางสาว / ชุมชน / กลุ่ม)  
.............................................................................................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................... .................... 
บ้ำนเลขท่ี……หมู่ท่ี……ต ำบล/แขวง……..………..……..อ ำเภอ/เขต…….…………………จังหวัด……………………..…... 
รหัสไปรษณีย์…………………โทรศัพท์ …….……………….…………………………….…..โทรสำร ……………...………….…… 
พิกัดทำงภูมิศำสตร์ (GIS)  ค่ำ X : ...........................................................  ค่ำ Y : ........................................... 
E-mail address : …………………………………………………………………………..……………………………………………… ... 
 
3. ประเภทของภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช     ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์    ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร  
ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านประมง    อ่ืนๆ……………………………………………………………….……… 

  

4. จุดเด่นของภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….…………………. 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….…………………. 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….…………………. 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….…………………. 



 

5. รำยละเอียดของภูมิปัญญำท้องถ่ิน 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….…………………. 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….…………………. 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 
.…………………………………………….……………….……………………………………………………….……………….………………… . 



 

6. กำรประชำสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญำท้องถ่ิน  
   ยังไม่เคยมีการเผยแพร่ / ใช้เฉพาะบุคคล 
   เคยเผยแพร่เฉพาะในชุมชน  
    มีการดูงานจากบุคคลภายนอก จ านวน...........……..ครั้ง  จ านวน …………….…..คน 

  มีการน าไปใช้ในพ้ืนที่เดียวกัน………………………..…..คน       นอกพ้ืนที่…………….…..คน 
 อ่ืนๆ (ระบุ)……………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
7. ลักษณะของภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

  ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้ังเดิมได้รับการถ่ายทอดมาจาก ……………………….………………….…………….………….           
  ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้พัฒนาและต่อยอด 

แบบเดิมคือ ………………………………………………………………………..……………………………………… 
………………………………………………………….……………………… .…………………………………….…………  
…………………………………………………………………………………..………………….…………………………… 
………………………………………………………….……………………….…………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………..………………….……………………………  
…………………………………………………………………………………..………………….……………………………  
การพัฒนาและต่อยอดคือ ………………………………………….…………………………………………………  
…………………………………………………………………………………………………………..……………………… 
………………………………………………………….……………………….…………………………………….………… 
…………………………………………………………………………………..………………….……………………………  
…………………………………………………………………………………..………………….……………………………  
…………………………………………………………………………………..………………….……………………………  

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น / นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
 
8. วัตถุดิบท่ีใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจำกภูมิปัญญำ ซ่ึงพ้ืนท่ีอ่ืนไม่มี ได้แก่ 
    1……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
    2……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
    3……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
    4……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   
    5……………………………………………………………………………………………………………………………………………………   

 
หมำยเหตุ : กรณีภูมิปัญญา ในแต่ละสาขา มีข้อมูล / ผู้รู้มากกว่า 1คน ขอให้เพ่ิมเติมแบบฟอร์ม 

 



 

วำดภำพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงำน/โรงเรียน............................................................... 
วัน เดือน ปี ........................................... 

มำตรำส่วน..................................................... 



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 9 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยำกรและโบรำณคดีในท้องถ่ิน  

 
 กำรเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยำกรและโบรำณคดีในท้องถ่ิน เป็นการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่เกิดขึ้น
ตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น เช่น  อุทยานแห่งชาติ น้้าตก สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์ สวน
รุกขชาติ โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฯลฯ 
 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น  
     2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น   
     3. เพ่ือให้ตระหนักและอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น  
 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
วิธีกำร 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
 
ผลท่ีคำดว่ำจะได้รับจำกกำรท ำใบงำน 
     1…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     2…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     3…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     4…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  
     5…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..  

 
 
 
 
 



ใบงำนท่ี 9 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยำกรและโบรำณคดีในท้องถ่ิน  

 
24. แบบบันทึกข้อมูลแหล่งทรัพยำกรในท้องถ่ิน 
แหล่งทรัพยำกรท่ีส ำคัญ เช่น อุทยานแห่งชาติ น้้าตก  สวนเฉลิมพระเกียรติ  สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า  ฯลฯ 
รำยละเอียดกำรบันทึกข้อมูล เช่น ประวัติ ความส้าคัญ อายุ การใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมปรับปรุง ฯลฯ 
ชื่อแหล่งทรัพยำกร.............................................................................................................................. ................ 
รหัสทรัพยำกร ......................................... .............................................................................................................  
วัน เดือน ปี...........................................สถำนท่ีบันทึก.................................................... .................................... 
พิกัดทำงภูมิศำสตร์ (GIS)  ค่ำ X : .........................................................  ค่ำ Y : ............................................ 
............................................................................................................ .................................................................. 
........................................................................................................................................................................... ... 
........................................................................................................................................................................... ... 
............................................................................................... ............................................................................... 
........................................................................................................................................................................... ... 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
..............................................................................................................................................................................  
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... ... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... ... 
.............................................................................................................................................................................. 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... ... 
.............................................................................................................................................................................. 
........................................................................................................................................................................... ... 
 
ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ-สกุล ........................................... .................................................................อำยุ .....................ปี 
ท่ีอยู่ ........................................................................................ ............................................................................. 
................................................................................................................... ...........................................................  



แบบบันทึกข้อมูลโบรำณคดี 
25. ชื่อโบรำณสถำน / โบรำณวัตถุ…………………..…………..………………………………………………………………..…….  
รหัสโบรำณสถำน / โบรำณวัตถุ.........................................................................................................................  
อำยุ........................ปี  รูปร่ำง……………………………………… สี………………………….ขนำด....................................... 
วัน เดือน ปี...........................................สถำนท่ีบันทึก.................................................... .................................... 
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
พิกัดทำงภูมิศำสตร์ (GIS)  ค่ำ X : .........................................................  ค่ำ Y : ............................................ 
ลักษณะเด่น 
................................................................................................... ......................................................... .................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................... ............................................... 
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
.................................................................................................................. ............................................................ 
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
..................................................................................................... ....................................................... ..................
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................ ..................  
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................ .................. 
 
ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ-สกุล ........................................... .................................................................อำยุ .....................ปี 
ท่ีอยู่ ........................................................................................ ............................................................................. 
................................................................................................................... ...........................................................  
 
บันทึกเพ่ิมเติม
............................................................................................................................................................ .................. 
............................................................................................................................................................ ..................
..................................................................................................................................................... ......................... 

                          
 

บันทึกข้อมูลโดยหน่วยงำน/โรงเรียน............................................................. 
วัน เดือน ปี ......................................... 



วำดภำพประกอบ        โบรำณสถำน              โบรำณวัตถุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

มำตรำส่วน……….……………………………….…...  



 

 

ใบความรู้ ใบงานท่ี 1 
เรื่อง การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถ่ิน  

 
ฐาน (ถาน) น. ที่ต้ัง เช่นฐานทัพ ทีต้ั่งฐาน ที่รองรับ เช่น ฐานพระพุทธรูป   
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 392) 
พ้ืนฐาน  น. รากฐาน เช่น เขามีพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษดี, หลักความรู้เบื้องต้น เช่นวิชาพ้ืนฐาน 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 794) 
ทรัพยากร น. สิ่งที่มีในท้องถิ่น สิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติในท้องถิ่น ที่มนุษย์สามารถน าใช้ประโยชน์ได้ 

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 503) 
ท้องถ่ิน   น. ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เวลาท้องถิ่น  ประเพณีท้องถิ่น (กฎ) พ้ืนที่ภายใน 

เขตการปกครองของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 511) 
หมู่บ้าน(กฎ) น. ท้องที่ท่ีรวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองเดียวกัน และมีประกาศจัดต้ังเป็น  

หมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้า  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,263) 

ชุมชน  น. หมู่ชน, กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมี
  ผลประโยชน์ร่วมกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 368) 
ประชากร น. หมู่คน, หมู่พลเมือง (เก่ียวกับจ านวน) กลุ่มสิ่งมีชีวิตเดียวกันที่อาศัยอยู่ในพ้ืนที่หนึ่ง ๆ  

ค าประชากรนี้จะใช้กับสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆก็ได้ เช่นประชากรนก ประชากรเสือ หรือ 
ประชากรพืช แต่ในที่นี้เราหมายถึงประชากรมนุษย์ 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 656) 

องค์การ น. ศูนย์รวมกลุ่มบุคคล หรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือด าเนิน 
กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือในตราสารจัดต้ังซ่ึงอาจเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,321) 

พัฒนา  ก. ท าให้เจริญการเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เกิดความเจริญ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
และเหมาะสมกว่าเดิม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 779) 

วัด  น. สถานที่ทางศาสนาโดยปกติมีโบสถ์ วิหารและที่อยู่ของสงฆ์ หรือนักบวชเป็นต้น 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,059) 
ส านักสงฆ์ น. วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา  

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,118) 
เจ้าอาวาส น. พระภิกษุซ่ึงได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งผู้ปกครองวัด 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 325) 
พระภิกษุ น. ชายที่บวชเป็นพระในพระพุทธศาสนา 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 823) 
มัสยิด  น. สถานที่ซ่ึงอิสลามิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม   

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 854) 
อิสลาม  น. ศาสนาที่ส าคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมูฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือ 
  อัลลอฮ์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช ผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามว่ามุสลิม 



 

 

อิหม่าม  น.  ค าเรียกผู้น าในศาสนาอิสลาม ผู้น าในการท าละหมาด ต าแหน่งส าคัญของคณะกรรม   
การบริหารมัสยิด โต๊ะอิหม่ามก็เรียก  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,796) 

นักบวช  น. ผู้ถือบวช (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 568) 
โบสถ์  น. สถานที่ส าหรับพระสงฆ์ใช้ประชุมท าสังฆกรรม เช่น สวดพระปาติโมกข์ อุปสมบท มี สี มา
  เป็นเครื่องบอกเขต, อนุโลมเรียกสถานที่ประกอบพิธีกรรมของศาสนาอ่ืนว่า โบสถ์  
  เช่น โบสถ์พราหมณ์ โบสถ์คริสต์ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 642) 
โรงพยาบาล น. สถานที่ให้บริการเก่ียวกับสุขภาพอนามัย  คือทั้งตรวจ รักษาและป้องกันโรคให้แก่  
  ประชาชนและมีเตียงส าหรับคนไข้เข้าพักรักษาด้วย  

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 979) 
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล น. สถานีบริการสาธารณสุขที่ไม่มีแพทย์ประจ า ให้บริการสาธารณสุข  ทุก
  สาขา และส่งเสริมป้องกันด้านอนามัยแก่ประชาชนในระดับต าบลและหมู่บ้าน , เดิมเรียกว่า 
  สุขศาลา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,117) 
สถานีต ารวจ หน่วยที่ต้ังเป็นที่พักหรือที่ท าการ  

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,117) 
บาทหลวง น. นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริก 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 622) 
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ฐานข้อมูล การส ารวจและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของท้องถิ่น  การประกอบอาชีพ 
  ในท้องถิ่น ลักษณะทางกายภาพของท้องถิ่น ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน การใช้    
  ประโยชน์ของพืช  สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากร โบราณคดี 

รวมไปถึงการสร้างระบบการจัดเก็บและประมวลผล    
................................................................................................................................... ................................ 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบความรู้ใบงานท่ี 2 

เรื่อง  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถ่ิน  
 

 

การประกอบอาชีพ    การเลี้ยงชีวิต การท ามาหากิน  งานที่ท าเป็นประจ าเพ่ือเลี้ยงชีพ 
พืชไร่ พืชที่ปลูกในพ้ืนที่มาก ๆ มีการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างไม่ต้องพิถีพิถัน อายุการเก็บ  

เก่ียวไม่ยาวนาน ส่วนใหญ่เม่ือให้ผลผลิตแล้วก็จะตายไป เป็นพืชที่มีความส าคัญ 
ทางเศรษฐกิจและชีวิตประจ าวันของมนุษย์ พืชพวกนี้ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด ฝ้าย อ้อย 
ข้าวฟ่าง มันส าปะหลัง ยาสูบ ละหุ่ง ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่ว เป็นต้น 

พืชสวน พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่มากหรือมากๆ ได้  แต่ต้องปฏิบัติ ดูแลรักษาอย่างประณีต 
ส่วนมากอายุยืน สามารถเก็บเก่ียวได้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน เช่น ไม้ผล ไม้ดอก 
ไม้ประดับ ผัก เป็นต้น 

ปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์บนบก เพ่ือใช้เป็นอาหาร ใช้งาน  เพ่ือการค้า เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู 
แกะ หรือเลี้ยงสัตว์จ าพวกสัตว์ปีก เป็นต้น 

ประมง   การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ า เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ า การจับสัตว์น้ า 
การท้าประมงน ้าจืด หมายถึง การท าประมงในแหล่งน้ าจืดตามบริเวณที่ต่างๆ  
ได้แก่การจับปลาในแม่น้ า ล าคลอง การเลี้ยงปลาน้ าจืดในกระชัง การเลี้ยงปลาสลิด 
ในบ่อ เป็นต้น                                                                          
การท้าประมงน ้าเค็มหรือการท้าประมงทะเล หมายถึง การจับกุ้งทะเล ปลา  
และปลาหมึก ตลอดจนการเลี้ยงหอยทะเลต่างๆเช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยง 
หอยนางรม เป็นต้น 
การท้าประมงน ้ากร่อย หมายถึง การท าประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่าง 
พ้ืนที่น้ าเค็ม และน้ าจืด เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาด า การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง  
การเลี้ยงปลานวลจันทร์เป็นต้น 

ท่าเทียบเรือ น. ที่จอดเรือ (กฏ) สถานที่ส าหรับให้บริการแก่เรืองในการจอด เทียบบรรทุก หรือ
ขนถ่ายของ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 522) 

สะพานปลา น. สถานที่สร้างทอดยาวออกไปในน้ าใช้เป็นท่าเทียบเรือประมง เพ่ือขนปลาขึ้นจาก
เรือ เป็นต้น (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,154) 

อุตสาหกรรม กระบวนการแปรรูป หรือการผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่  เพ่ือให้ใช้ 
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน เพ่ือให้ผลิตได้ 
ครั้งละมากๆ จนสามารถน าไปขายเป็นสินค้าได้ 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์และ
เงินทุนสูงมาก เช่น  อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า (มีคนงานต้ังแต่ 200 
คนขึ้นไปหรือมีทรัพย์สินเกินกว่า 200 ล้านบาทขึ้นไป) 

               อุตสาหกรรมขนาดกลาง คือ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์ 
ตลอดจนเงินทุนน้อยกว่า  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิต 
เครื่องอุปโภคทั่ว ๆ ไป เช่น อุตสาหกรรมฟอกหนังอุตสาหกรรมน้ าตาล  

  (มีคนงาน  50 - 200 คนหรือมีทรัพย์สินต้ังแต่ 20 - 200 ล้านบาท) 



 

 

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือครัวเรือน คือ อุตสาหกรรมที่ท า กันภายในครอบครัว 
ในบ้านที่อยู่อาศัยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ท าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความ
ช านาญทางฝีมือ เช่นการจักสาน การแกะสลัก 

  (มีคนงานไม่เกิน 50 คนหรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 20 ล้านบาท) 
การพาณิชย์       น. การค้าขาย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 782) 
ธนาคาร   น. นิติบุคลที่ ต้ังขึ้นตามกฏหมาย บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ใช้ชื่อหรือ
   ค าแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซ่ึงประกอบธุรกิจเก่ียวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์  
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 551) 
บริษัท   น. หมู่, คณะ, เช่น พุทธบริษัท บริษัทจ ากัด (กฏ)  
   น. บริษัทประเภทซึ่งต้ังขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่าง
   รับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ ต้นส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ  
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 609) 
สถานีบริการน ้ามัน น. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง เรียกสั้นๆ ว่า ปั๊ม 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 690) 
ห้างสรรพสินค้า  น.สถานที่จ าหน่ายสินค้า สถานประกอบธุรกิจ  
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,290) 
ตลาดสด  น. ตลาดที่ขายของสด (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 433) 
โรงฆ่าสัตว์  สถานที่และอาคารที่จัดต้ังขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการฆ่าสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว 
   เพ่ือให้ได้ผลิตผลมาใช้ในการบริโภคของมนุษย์  
โรงแรม   น. ที่พักคนเดินทางซ่ึงต้องเสียค่าพักแรมด้วย  
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 980) 
ร้านอาหาร  น. สถานที่ส าหรับเป็นที่กินอาหาร  
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 980) 
โรงภาพยนตร์  น. สถานที่ส าหรับเล่นมหรสพ เพ่ือเก็บเงินจากคนดู 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 979) 
สถานีขนส่ง   น. หน่วยที่ต้ังเป็นที่พักหรือที่ท าการธุรกิจเก่ียวกับการขนและส่ง เช่น ขนส่งสินค้า 

 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 161 และ1,117) 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อันว่าสัญญาจัดต้ังห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือ สัญญาซ่ึงบุคคลต้ังแต่สองคนขึ้นไป 

ตกลงเข้ากันเพ่ือกระท ากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่ 
กิจการที่ท านั้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1,012) 

โรงแรม (Hotel) น. ที่พักคนเดินทางซ่ึงต้องเสียค่าพักแรมด้วย (กฎ) สถานที่ทุกชนิดที่จัดสร้างขึ้นเพ่ือ
รับสินจ้างส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือพักชั่วครา ว 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 980)  

รีสอร์ท (Resort) สถานที่พักตากอากาศที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้มาเยือน ใช้เวลาในวัน หยุดสุดสัปดาห์ 
หรือเทศกา ลต่างๆ ส่วนใหญ่ที่ ต้ังจ ะอยู่ใ นสถา นที่ ที่ ใกล้กับแหล่ งท่อง เที่ย ว 
ทางธรรมชาติ การบริการส่วนใหญ่ คล้ายโรมแรม แต่อาคารสถานที่ จะกลมกลืน 
กับธรรมชาติมากกว่า 

................................................................................. .................................................................................. 



ใบความรู้ใบงานท่ี 3 
ใบงานท่ี 3 เรื่องการเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถ่ิน 

 
สภาพ น. ความเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติ  เช่น  สภาพความเป็นอยู่  สภาพดินฟ้าอากาศ 

ลักษณะในตัวเอง ภาวะ ธรรมชาติ. (ป.สภาวะ ส.สภาว) สภาพเดิม  
น.ลักษณะหรือภาวะ หรือธรรมชาติที่เป็นมาแต่แรก. สภาว-,สภาวะ [สะพาวะ-] น.สภาพ 
เช่น สภาวะดินฟ้าอากาศ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,123) 

ภูมิประเทศ ภูมิประเทศ [พูมิ-] น.ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่่า 
ของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ  
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 825) 

ภูมิศาสตร์ [พูมิ-] น.วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคม ที่ปรากฏใน 
ดินแดนต่างๆ ของโลก (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 825) 

ภูมิศาสตร์กายภาพ   น.วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทาง 
ธรรมชาติที่แวดล้อมตัว (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 825) 

ภูมิอากาศ    น.อากาศประจ่าถิ่น ลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่ง ในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ซ่ึงอาจเป็นเดือน เป็นปีหรือเป็นศตวรรษก็ได้  
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 826) 

ท่ีราบ น. ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบ ซ่ึงอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูง
ต่่าของพ้ืนที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน 150 เมตร  
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 531) 

ลุ่ม  ว. ต่่า  (ใช้แก่ลักษณะพ้ืนดินซ่ึงรับน้่าที่ไหลท่วมได้หรือน้่าขึ้นถึง) เช่น ที่ลุ่ม ที่ราบลุ่ม ตรงข้าม 
กับดอน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,109) 

ลาดเท น. พ้ืนผิวท่ีเอียงลาดจากบริเวณที่สูงกว่าไปสู่ที่ต่่ากว่า  
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,016) 

ภูเขา น. พ้ืนที่ท่ีมีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ ต้ังแต่ 600 เมตรขึ้นไป  
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 825) 

ป่า น. ที่ท่ีมีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมา ถ้าเป็นต้นสักเรียกว่า ป่าสัก ถ้าเป็นต้นรัง เรียกว่า ป่ารัง 
ถ้ามีพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มากก็เรียกตามพรรณไม้นั้น เช่น ป่าไผ่ ป่าคา ป่าหญ้าคา 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 690)  

ป่าชายเลน      น. ป่าที่อยู่ตามชายหาดทะเลที่มีเลนและน้่าทะเลขึ้นลง ต้นไม้ในป่าประเภทนี้มักมีรากงอกอยู่  
เหนือพ้ืนดินเพ่ือค่้ายันล่าต้นโดยมากเป็นไม้โกงกาง แสม และล่าพู  (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 690) 

ป่าดงดิบ น.ป่าไม้ที่ มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ  (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 691) 

ป่าทึบ  น.ป่าที่มีต้นไม้ขึ้นหนาแน่น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 691) 
ป่าเบญจพรรณ น. ป่าที่มีไม้หลายพรรณคละกัน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 691) 
ป่าโปร่ง น. ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ขึ้นไม่หนาแน่นนัก  
 (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 691) 



ป่าผลัดใบ น. ป่าไม้ที่ผลัดใบหรือสลัดใบในบางฤดู  
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 691) 

ป่าละเมาะ น.ที่โล่งมีพุ่มไม้เล็กๆ เป็นหย่อมๆ 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 690) 

ดิน น. ชื่อธาตุอย่างหนึ่งในธาตุทั้ง 4 คือ ดิน น้่า ลม ไฟ วัตถุธาตุของพ้ืนโลกที่ใช้ส่าหรับปลูก
พืชผลหรือปั้นสิ่งต่างๆ เป็นต้น 

  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 409) 
แม่น ้า  น. ล่าน้่าใหญ่ซ่ึงเป็นที่รวมของล่าธารทั้งปวง 

(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 877) 
ห้วย  น. แอ่งน้่าลึกกว้างมีทางน้่าไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดปี  หรือแห้งเป็นบางคราว 
  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,275) 
หนอง  น.แอ่งน้่า (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,242) 
คลอง   น. ทางน้่าหรือล่าน้่าที่เกิดขึ้นเอง หรือขุดเชื่อมกับแม่น้่าหรือทะเล  ; ทางแนว เช่น  

คลองธรรม (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 226) 
คลองส่งน ้า น. ล่าน้่าที่ขุดขึ้นเพ่ือใช้ในการชลประทาน  

(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 226) 
ชลประทาน [ชนละ-, ชน-] น. การทดน้่าและระบายน้่าเพ่ือการเพาะปลูกเป็นต้น 
  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 347) 
กลุ่มชุดดิน        หน่วยของแผนที่ดินที่กรมพัฒนาที่ดินพัฒนาขึ้นมา โดยการรวมชุดดินที่มีลักษณะสมบัติ และ 
                     ศักยภาพในการเพาะปลูก รวมถึงการจัดการดินที่คล้ายคลึงกัน มาไว้เป็นกลุ่มเดียวกันเพ่ือ  
                     ประโยชน์ในการให้ค่าแนะน่า การตรวจสอบลักษณะดิน การใช้ที่ดิน และการจัดการดินที่  
                     เหมาะสมให้แก่เกษตรกร และผู้สนใจทั่วไป จากชุดดินกว่า 300 ชุดดิน ได้จัดจ่าแนกใหม่เป็น  
                      62 กลุ่มชุดดินด้วยกัน   
ตัวอย่างชุดดิน กลุ่มชุดดินท่ี 1 บ้านหม่ี (Bm) ชุดดินบ้านโภชน์ (Bpo) ชุดดินบุรีรัมย์ (Br) ชุดดินช่องแค (Ck) 

           ชุดดินโคกกระเทียม (Kk) และชุดดินวัฒนา (Wa) กลุ่มดินเหนียวสีด่าลึกมาก มีรอยแตกระแหง 
           กว้างและลึก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดเล็กน้อยถึงเป็นด่างเล็กน้อย  

กลุ่มชุดดินท่ี 2   ชุดดินอยุธยา (Ay) ชุดดินบางเขน (Bn) ชุดดินบางน้่า เปรี้ยว (Bp) และชุด
ดินท่าขวาง (Tq) กลุ่มดิน เหนียวลึกมาก ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจัดมาก อาจพบจุดประสีเหลือง
ฟางข้าวของสารประกอบ ก่ามะถันลึกกว่า 100 ซม. จากผิวดิน การระบายน้่าเลว ความอุดม
สมบูรณ์ปานกลาง (เว็บไซด์ oss101.ldd.go.th สืบค้นข้อมูลเม่ือ วันที่ 13 ตุลาคม 2559) 

............................................. ......................................................................................................................  
 
 

http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Bm.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Bpo.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/northeast/Br.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Ck.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Kk.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/north/Wa.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Ay.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Bn.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Bp.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Tq.htm
http://oss101.ldd.go.th/web_thaisoils/pf_desc/central/Tq.htm


ใบความรู้ ใบงานท่ี 4 
การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 

 
 
ประวัติ   น.  เรื่องราวว่าด้วยความเป็นของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง    

   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 665) 
วิถีชีวิต   น. ทางด าเนินชีวิต เช่น วิถีชาวบ้าน   

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 หน้า 1,075)  
ประเพณี น. สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียม หรือจารีต 
  ประเพณี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 663) 

วัฒนธรรม น. สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย 
วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพ้ืนบ้านวัฒนธรรมชาวเขา  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,058) 

การปกครอง  น. งานที่เก่ียวกับรัฐหรือแผ่นดิน  
  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 116) 
ภูมิศาสตร์ [พูมิ-] น.วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคม ที่ปรากฏใน 

ดินแดนต่างๆ ของโลก (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 825) 
ภูมิประเทศ น. ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่ าของผิวโลก  
  ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ  
  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 825) 
............................................................................................................................. ...................................... 
 
 

 
 



ใบความรู้ ใบงานท่ี 5 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน  

 
ไม้ผล คือ พืชที่ออกลูกออกผลให้เรารับประทานเราเรียกลูกหรือผลของมันว่า "ลูกไม้" หรือ "ผลไม้"  

ส าหรับไม้ผลนั้น มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก ซ่ึงไม้ผลยืนต้นมีต้ังแต่ล าต้นขนาดเล็กไปจน 

ถึงล าต้นขนาดใหญ่ มีทั้งที่รับประทานผลสุกและรับประทานผลดิบ  

ผักพ้ืนเมือง คือ พืชผักพ้ืนบ้าน หรือพืชผักพ้ืนเมืองที่ชาวบ้านน ามาบริโภค เป็นผักตามวัฒนธรรม 

การบริโภคของชาวท้องถิ่น ขึ้นในแหล่งธรรมชาติหรือน ามาปลูกไว้ริมบ้าน น ามาใช้ประโยชน์ 

ได้หลายอย่าง เช่น ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค หรือด้านเศรษฐกิจ 

พืชสมุนไพร คือ พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การใช้สมุนไพรส าหรับ 

รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นี้ จะต้องน าเอาสมุนไพรต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสม 

รวมกันซ่ึงจะเรียกว่า ยา ในต ารับยา 

พืชใช้เน้ือไม้ คือ พืชที่มีล าต้นแข็งแรง มีเนื้อไม้ ส่วนล าต้นต้ังตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกก่ิงก้านสาขา
มาก สามารถน ามาท าที่อยู่อาศัย เครื่องเรือน และเครื่องใช้อ่ืนๆ แต่ไม่น ามาสร้างรายได้  

และประกอบเป็นอาชีพ 

พืชเศรษฐกิจ คือ พืชที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต มีลักษณะเด่นทางการค้า ที่สามารถน าไปบริโภคโดย
เป็นอาหารที่ให้วิตามิน แร่ธาตุ และเป็นแหล่งพลังงานของมนุษย์และสัตว์ สามารถสร้าง
รายได้ให้แก่ครอบครัว และประกอบเป็นอาชีพได้ 

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ คือ การถ่ายทอดข้อมูลพันธุ์ไม้ออกมาเป็นภาพ โดยใช้มาตราส่วนที่ก าหนด 

จากต้นจริง ในการเน้นรายละเอียดของอวัยวะที่ทับซ้อนกัน หรือประกอบชิ้นส่วนที่ 

ไม่สมบูรณ์แตกหักลงบนกระดาษ 

ลักษณะวิสัย คือ รูปร่างลักษณะพันธุ์ไม้ที่มองเห็นในสภาพธรรมชาติ เช่น ไม้ต้น เป็นพืชที่มีล าต้นแข็งแรง  

มีเนื้อไม้ ส่วนล าต้นต้ังตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกก่ิงก้านสาขามาก เป็นต้น  

ลักษณะวิสัยพืช ประกอบด้วย ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ปาล์ม ไผ่ กล้วยไม้ 
เฟิร์น หญ้า เป็นต้น 

ไม้ต้น  เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ มีล าต้นหลัก ต้ังตรง โตเต็มที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุหลายปี  

ไม้พุ่ม  เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ มักแตกก่ิงก้านใกล้ๆ โคนต้น ลักษณะเป็นพุ่ม สูงไม่เกิน 5 เมตร มีอายุ
หลายปี  

ไม้ล้มลุก เป็นพืชที่ไม่มีเนื้อไม้ หรือมีเนื้อไม้เล็กน้อยที่บริเวณโคนต้น 

ไม้เล้ือย  เป็นพืชที่มีเนื้อไม้หรือไม่มีเนื้อไม้ อายุปีเดียวหรือหลายปี ล าต้นเลื้อยไปตามดินหรือพันสิ่งที่
อยู่ใกล้เคียง หรือมีอวัยวะพิเศษช่วย ได้แก่ ราก มือเกาะและขอเก่ียว เช่น พวงชมพู สร้อย
อินทนิล กระเทียมเถา ฯลฯ 



ไม้รอเล้ือย  เป็นไม้พุ่มก่ึงไม้เถา ซ่ึงมีก่ิงก้านทอดเอนไปบนต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง แต่เม่ือขึ้นอยู่
ตามล าพังก็สามารถทรงตัวอยู่ได้ โดยก่ิงก้านไม้เลื้อยทอดลงดินดังไม้เถาอ่ืนๆ เ ช่น การเวก 
นมแมว โนรา เฟ่ืองฟ้า ฯลฯ 

กล้วยไม้ ชื่อพรรณไม้หลายชนิดหลายสกุลในวงศ์ Orchidaceae ลักษณะต้น ใบ และช่อดอกต่าง ๆ 
กัน บางชนิดเกาะตามต้นไม้และหิน บางชนิดขึ้นอยู่บนพ้ืนดิน บางชนิดมีดอกงาม บางชนิดมี
กลิ่นหอม พายัพเรียก เอ้ือง. (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 หน้า 75)  

ปาล์ม  เป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว ล าต้นเป็นข้อ มีใบบนยอดเพียงที่เดียว ไม่แตกก่ิงก้าน แต่แตกกอได้  

มีก้านใบที่ยาวและใหญ่ ลักษณะใบแตกต่างกัน แต่ก็ไปรวมกลุ่มกันที่ปลายก้านที่เดียว  

อย่างไรก็ตาม ยังมีปาล์มอีกหลายชนิด ที่ไม่ได้มีล าต้นสูงพ้นดิน แต่ก็มีลักษณะใบแบบปาล์ม  

ท าให้สังเกตได้ไม่ยากนัก 

หญ้า  เป็นพืชล้มลุกหลายชนิด หลายสกุล ในชั้น Liliopsida วงศ์ Poaceae พืชในวงศ์นี้ 

เป็นพืชที่มีความส าคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจมนุษย์ รวมไปถึง ใช้เป็นสนามหญ้า  แต่บางชนิด
จัดเป็นวัชพืช พืชในวงศ์หญ้าที่เรารู้จักดี เช่น ข้าว ขา้วโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์  ข้าวฟ่าง 
ข้าวโอ้ต ข้าวไรย์ ลูกเดือย หญ้าไรย์ อ้อย ไผ ่ตะไคร้ เป็นต้น 

ไผ่  เป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว กลุ่มจ าพวกหญ้า ล าต้นมีข้อและปล้อง แตกก่ิงหลายแขนง ไผ่ไม่ได้ 
มีลักษณะเป็นเนื้อไม้ ในหนึ่งต้นอาจมีไผ่นับพันล า โดยแตกหน่อ เพ่ิมจ านวนเรื่อยๆ ออกทาง 
ด้านข้างของกอไผ่ ไผ่บางชนิดออกดอกเม่ืออายุ 10 - 100 ปี หรือมากกว่านี้ แล้วจะแห้ง 
ตายหลังจากดอกพัฒนาเป็นเมล็ดแล้ว 

รหัสพรรณไม้ คือ เครื่องหมายต้นไม้ที่รู้เฉพาะผู้ที่ตกลงกันไว้ หรือ ผู้ที่รู้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  
                     ยกตัวอย่าง รหัสพรรณไม้ 8 – 6302007 – 03 – 0001/3  
                     8  คือ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
                        6302007 คือ รหัสองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
                     03                 คือ รหัสหมู่บ้าน โดยชื่อหมู่บ้านหนองขอน เป็นหมู่ที่ 3 ของต าบลคลองไผ่ 
     001  คือ รหัสชนิดพรรณไม้ โดยเป็นพืชชนิดที่ 1ทีส่ ารวจพบและบันทึกข้อมูล 
                        /3  คือ รหัสจ านวนต้นทั้งหมดที่พบ 
ลักษณะเด่นของพืช   คือ สมบัติเฉพาะตัวของพืชที่ปรากฏให้เห็นในสภาพธรรมชาติ 
สถานภาพของพืช     คือ เหตุการณ์ที่ก าลังเป็นไปของพืชในปัจจุบัน สถานภาพของพืชสามารถแบ่งได้ดังนี้  

       พืชที่พบทั่วไป พืชหายาก พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น  
พืชท่ีพบท่ัวไป         คือ พืชที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ท่ัวไปในระบบนิเวศต่างๆ 
พืชหายาก        คือ พืชที่มีประชากรขนาดเล็ก แต่ยังไม่จัดเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะท า 
        ให้พืชชนิดนี้ลดจ านวนลงอย่างถาวร เป็นพืชที่ควรติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของ   
                             ประชากรอย่างต่อเนื่อง พืชหายากหลายชนิดของไทยพบเฉพาะพ้ืนที่ 
พืชท่ีใกล้สูญพันธ์ุ       คือ พืชที่ลดจ านวนประชากรลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นวิกฤติที่ใกล้สูญพันธุ์ ซ่ึงโอกาส     
                          ที่จะอยู่รอดต่อไปมีน้อย ถ้าหากปัจจัยที่เป็นสาเหตุยังคงเกิดต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9E%E0%B8%B7%E0%B8%8A%E0%B8%A5%E0%B9%89%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%B8%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%9E%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B5
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9F%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%82%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AB%E0%B8%8D%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%84%E0%B8%A3%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%9C%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%95%E0%B8%B0%E0%B9%84%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%89


ใบความรู้ ใบงานท่ี 6 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน  

 

สัตว์มีกระดูกสันหลัง (Vertebrate) สัตว์ท่ีมีกระดูกเป็นข้อๆ อยู่ภายในร่างกายและท าหน้าที่เป็นแกนกลาง 
   ของล าตัว แบ่งออกเป็น 5 กลุ่ม คือ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน 
   สัตว์สะเทินน้ าสะเทินบก สัตว์น้ า  
สัตว์เล้ียงลูกด้วยน้้านม สัตว์มีกระดูกสันหลัง เลือดอุ่น ผิวหนังเรียบ มีขนเป็นเส้นแบบเส้นผมปกคลุมทัง้ล าตัว 
   มีแขนและขาไม่เกิน 2 คู่ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านมส่วนใหญ่สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ มีการ 
   ปฏิสนธิภายในออกลูกเป็นตัว ตัวเมียมีต่อมสร้างน้ านมส าหรับเลี้ยงลูกอ่อน จึงเรียกว่า
   สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม เช่น สุนัข แมว วัว ควาย โลมา เป็นต้น 
สัตว์ปีก   สัตว์มีกระดูกสันหลัง เลือดอุ่นที่ มีขาคู่หน้าพัฒนาเป็นปีก เพ่ือใช้ส าหรับบิน มีขา 2 
   ขา มีเกล็ดที่ขาและนิ้วเท้า มีปีก 2 ปีก มีขนเป็นแผงแบบขนนก ขนปกคลุมทั่วทั้ง
   ล าตัว หายใจด้วยปอด สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ มีการปฏิสนธิภายใน โดยออกลูกเป็น
   ไข่ วางไข่บนบก ไข่มีจ านวนไม่มากนัก ไข่มีเปลือกแข็งหุ้ม ไม่มีฟัน แต่จะมีจะงอย
   ปากแข็งแรง มีรูปแบบแตกต่างกัน เช่น นก ไก่ เป็ด ห่าน ไก่ฟ้า เป็นต้น 
สัตว์เล้ือยคลาน   สัตวเ์ลือดเย็นที่สามารถด ารงชีวิตอยู่บนบกได้ ลักษณะภายนอกคือ ผิวหนังแห้ง 
   ล าตัวมีเกล็ดหุ้ม สืบพันธุ์แบบอาศัยเพศ มีการปฏิสนธิภายในออกลูกเป็นไข่ วางไข่
   บนบก ไข่มีจ านวนไม่มากนัก ไข่มีขนาดใหญ่และมีเปลือกแข็ง หรือเปลือกหุ้ม มีขา 4 
   ขา สัตว์เลื้อยคลานจะอาศัยบนบก แต่บางชนิดหากินในน้ า เช่น ก้ิงก่า จิ้งจก  
   จิ้งเหลน ตุ๊กแก จระเข้ เต่า งู  เป็นต้น 
สัตว์สะเทินน้้าสะเทินบก  เป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังที่อยู่ในชั้น Amphibia อาศัยอยู่ได้ทั้งในน้ าและบนบก มี
   ลักษณะเฉพาะคือ ผิวหนังมีต่อมเมือกท าให้ผิ วหนังชุ่มชื้นตลอดเวลา ผิวหนังเปียก
   ลื่นอยู่เสมอ ไม่มีเกล็ดตัวไม่แห้งหรือไม่มีขน หายใจด้วยเหงือก  ปอด ผิวหนัง หรือผิว
   ในปาก ในคอ เช่น ซาลาแมนเดอร์ เขียดงู  กบ เป็นต้น 
สัตว์น้้า   สัตว์ท่ีอาศัยในน้ าหรือมีวงจรชีวิตส่วนหนึ่งอยู่ในน้ าหรืออาศัยอยู่ในบริเวณที่น้ า ท่วม
   ถึง เช่น ปลา กุ้ง ปู แมงดาทะเล หอย เต่า ตะพาบน้ า จระเข้ รวมทั้งไข่ของสัตว์น้ า
   นั้น สัตว์น้ าจ าพวกเลี้ยงลูกด้วยนม ปลิงทะเล ฟองน้ า หินปะการัง กัลปังหา และ
   สาหร่ายทะเล  

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง สัตว์ชั้นต่ า ที่ไม่มีกระดูกเป็นแกนภายในร่างกาย บางชนิดอาจมีโครงร่าง  แข็งที่ไม่ใช่
   กระดูกอยู่ภายในล าตัวเพ่ือช่วยค้ าจุนร่างกาย และ บางชนิดมีเปลือกแข็งหุ้มอยู่ 
   ภายนอก เพ่ือป้องกัน อันตราย และใช้ยึดของกล้ามเนื้อ กลุ่มของสัตว์ไม่มีกระดูกสัน 
   หลัง เช่น ฟองน้ า พยาธิ สัตว์ทะเลผิวขรุขระ สัตว์ล าตัวกลม หอย หมึก สัตว์มีขา
   เป็นข้อปล้อง สัตว์มีกระดอง เป็นต้น 
ฟองน้้า   น. สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในไฟลัม Porifera มีเนื้อเยื่อ 2 ชั้นลักษณะเป็นรูพรุน 
   พบทั้งในทะเลและน ้าจืด ที่พบในน ้าจืดเรียก ฟองน ้าน ้าจืด จ าพวกที่มีโครงสร้าง 

   อ่อนนุ่มซ่ึงพบในทะเลน ามาใช้ถูตัวได้โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่ มีลักษณะเป็นรูพรุน
  อ่อนนุ่ม และซับน ้าได้ดี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 หน้า 809)
  



พยาธิ   สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ คอยแย่งอาหาร หรือดูดเลือดและ 
  มักจะ ท าให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่มันอาศัยอยู่   

   เช่น พยาธิไส้เดือน พยาธิแส้ม้า พยาธิตัวตืด พยาธิใบไม้ตับ พยาธิใบไม้ล าไส้ พยาธิ
  ตัวจี๊ด พยาธิใบไม้ปอด พยาธิ หอยโขง พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย เป็นต้น 

สัตว์ทะเลผิวขรุขระ  สิ่งมีชีวิตในไฟลัม Echinodermata โดยโครงร่างภายนอก มีลักษณะเป็นแผ่นหินปูน  
   ท าให้ผิวล าตัวมักมีหนามรูปร่างต่างๆกัน เคลื่อนที่โดยใช้เท้าต่อหายใจโดยใช้ปุ่มตาม 
   ผิวหนัง หรือใช้ช่องเหงือกทุกชนิดอาศัยอยู่ในทะเลด ารงชีวิตเป็นสัตว์หน้าดิน เช่น  
   ดาวทะเล ดาวเปราะ ปลิงทะเล เม่นทะเล พลับพลึงทะเล เหรียญทะเล เป็นต้น 
สัตว์ล้าตัวกลม   สัตวท์ีมี่ลักษณะล าตัวกลมยาวเหมือนเชือก หัวท้ายค่อนข้างแหลม ล าตัวไม่เป็น 
   ปล้อง เป็นพวกที่เรียกว่า ปรสิตทั้งในพืชและในสัตว์ เช่น ไส้เดือนฝอย  พยาธิ  
   ไส้เดือน พยาธิปากขอ พยาธิเส้นด้าย พยาธิตัวจี๊ด เป็นต้น 
หอยกับหมึก  สัตวท์ีมี่ลักษณะล าตัวอ่อนนิ่ม บางชนิดมีเปลือกแข็งซ่ึงเป็นสารพวกหินปูนหุ้มล าตัว 
   เช่น หอยต่างๆ ใช้กล้ามเนื้อท้องในการเคลื่อนที่ บางชนิดจะไม่มีเปลือกแข็งหุ้มล าตัว 
   แต่มีเนื้อล าตัวเหนียวมาก เช่นปลาหมึกธรรมดา และ ปลาหมึกยักษ์ ใช้หนวดโบกพัด
   เพ่ือว่ายน้ าเคลื่อนที่ไป ส่วนใหญ่จะอาศัยอยู่ ในน้ า หายใจด้วยเหงือกบางชนิดอาศัย 
   อยู่บนบก หายใจด้วยปอด เช่นหอยทาก 
สัตว์มีขาเป็นข้อปล้อง สัตวท์ี่มีขาลักษณะเป็นข้อ ๆ ต่อกัน ล าตัวแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ หัว อก และท้อง 
   บางชนิดมีหนวด มีเปลือกแข็งหุ้มล าตัว สามารถแบ่งได้หลายชนิด เช่น กุ้ง แมงมุม 
   ก้ิงกือ ตะขาบ แมลง ต๊ักแตน มด เป็นต้น 
สัตว์มีกระดอง  สัตว์ชนิดพิเศษที่มีกระดองห่อหุ้ม เช่น เต่า ตะพาบ เป็นต้น  
................................................................................................................................................................... 
 



ใบความรู้ใบงานท่ี 7 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน  

 
 

ชีวภาพอ่ืนๆ สิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซ่ึงมีมากมายและ  
แตกต่างกันทั่วโลกที่นอกจากพืชและสัตว์ เช่น  เห็ด รา สาหร่าย  ไลเคน  
(วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี) 

เห็ด น. ส่วนของเชื้อราที่ออกเป็นดอก แบ่งเป็น 2 ชนิด ชนิดหนึ่งไม่มีพิษ กินได้ เช่น เห็ดโคน  เห็ด
ฟาง อีกชนิดหนึ่งมีพิษ บางชนิดกินแล้วถึงตาย เช่น เห็ดระโงกหิน เห็ดตับเต่าขาว เห็ดตีนแรด 
เห็ดจั่น เห็ดถอบ เห็ดเผาะ เห็ดหอยนางรม เป็นต้น 

 (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,300) 
รา น. ชื่อเรียกพืชชั้นต่่าที่ไม่มีคลอโรฟิลล์และล่าต้น ใบ ราก ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญเป็นเส้นใย  

แบ่งเป็น 2 พวกราเมือก และราแท้  สืบพันธุ์โดยสปอร์ อาศัยอยู่บนซากของพืชหรือสัตว์ ขึ้น
เบียนหรืออยู่ร่วมกับพืชอ่ืนก็มี (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.2542 หน้า 946) 

สปอร์ น. หน่วยขยายพันธุ์ขนาดเล็ก ท่าหน้าที่คล้ายเมล็ดพืช แต่ไม่มีเอ็มบริโอเม่ือสิ่งแวดล้อม 
เหมาะสมจะเจริญเป็นต้นใหม่ได้  
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,122) 

สาหร่าย น. ชื่อพืชชั้นต่่าที่ไม่มีล่าต้น ใบ และรากที่แท้จริง แต่มีคลอโรฟิลล์ บ้างเป็นเซลล์เดียว บ้างเป็น
กลุ่มเซลล์ เป็นสาย  หรือเป็นต้นคล้ายพืชชั้นสูง  ขึ้นทั่วไปในน้่าหรือที่ชื้นแฉะ เช่น  สาหร่ายไส้
ไก่  (Enteromorpha  intestinalis  (L.) Link)  ในวงศ์ Uivaceae; ชื่อพืชชั้นสูงที่ มีดอกบาง
ชนิดซ่ึงขึ้นอยู่ในน้่า  เช่น  สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum demersum L.) ในวงศ์  
Ceratophyllaceaeสาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea Del.) ในวงศ์ Najadaceae 
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,186) 

ไลเคน  (Lichen) เป็นสิ่งมีชีวิต 2 ชนิด ซ่ึงได้แก่ เห็ดราและสาหร่าย โดยมีการอยู่ร่วมกัน แบบพ่ึงพา
  อาศัยกัน เห็ดราจะได้ความชื้นและก๊าซออกซิเจนจากสาหร่าย และสาหร่ายก็จะได้ ก๊าซ 

  คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงจากเห็ดรา นอกจากนี้ไลเคนยังสามารถใช้
  เป็นดัชนีวัดมลพิษทางอากาศได้ ไลเคนมีรูปแบบที่ส่าคัญ 4 แบบ 

  ครัสโตส (crustose) ลักษณะเป็นแผ่นแข็งติดอยู่บนต้นไม้  
  สแควมูโลส (squamulose) ลักษณะเป็นเม็ดคล้ายลูกหิน ติดแน่นอยู่กับต้นไม้  
  โฟลิโอส (foliose) ลักษณะคล้ายใบไม้ ไม่ติดแน่น  
  ฟรูทิโคส (fruticose) ลักษณะเป็นเส้นหรือแตกก่ิงก้านคล้ายต้นไม้  
  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 

............................................................................................................................................. ...................... 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B8%8A%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B9%87%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%84%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%94%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%87%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%B0%E0%B8%AB%E0%B9%8C%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%AA%E0%B8%87
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%A5%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A9


 

ใบความรู้ ใบงานท่ี 8 
เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 

 
 

ภูมิปัญญา   น. พ้ืนความรู้ ความสามารถ  
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 826) 
ท้องถ่ิน    น. ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เช่นเวลาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น (กฎ)  
   พ้ืนที่ภายในเขตการปกครองของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เช่น เทศบาล องค์การ 
   บริหารส่วนต าบล (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 511) 
ภูมิปัญญา (wisdom) น.  ความรอบรู้ ความสามารถ ความเชื่อความสามารถทางพฤติกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน (local wisdom) หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท้องถิ่นคิด โดยผ่าน 

กระบวนการศึกษาสังเกต คิดวิเคราะห์ จนเกิดปัญญา การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิ
ปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆเช่น สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 
สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขา
กองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการองค์กร 
สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาศาสนาและประเพณี  

นวัตกรรม  ความคิด การปฏิบัติ หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใช้มาก่อน หรือเป็นการ 
   พัฒนา ดัดแปลงมาจากของเดิมที่มีอยู่แล้ว ให้ทันสมัยและใช้ได้ผลดียิ่งขึ้น เม่ือน า  
   นวัตกรรมมาใช้ จะช่วยให้การท างานนั้นได้ผลดีมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูง
   กว่าเดิม ทั้งยังช่วย ประหยัดเวลาและแรงงานได้ด้วย 
วัตถุดิบ   น. สิ่งที่เตรียมไว้เพ่ือผลิตหรือประกอบเป็นสินค้าส าเร็จรูป 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 หน้า 1,059)  

 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถ่ิน  10 สาขา 
 1.สาขาเกษตรกรรม  
  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีโดย
 การพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าด้ังเดิมซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเองในภาวการณ์ต่างๆได้ 
 2.สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
  การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลิตผลเพ่ือชะลอการน าเข้าตลาดเพ่ือ
 แก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัยประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชน
 ท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้ 
 3.สาขาการแพทย์แผนไทย  
  ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชนโดยเน้นให้ชุมชน
 สามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
 4.สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและส่ิงแวดล้อม  

 ความสามารถเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์ การ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 



 

 5.สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  
  ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชนทั้งที่
 เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 
 6.สาขาสวัสดิการ  

 ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความม่ันคงทาง
 เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
 7.สาขาศิลปกรรม  

 ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ศิลปะมวยไทย เป็นต้น 

 8.สาขาการจัดการองค์กร  
  ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานขององค์กรชุมชนต่างๆให้สามารถพัฒนาและ
 บริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาทและหน้าที่ขององค์การ เช่นการจัดการองค์กรของกลุ่ม
 แม่บ้านกลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น 
 9.สาขาภาษาและวรรณกรรม  
  ความสามารถผลิตผลงานเก่ียวกับด้านภาษาทั้งภาษาถิ่นภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้
 ภาษา ตลอดทั้งด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่นการจัดท าสารานุกรมภาษาถิ่น การปริวรรตหนังสือ
 โบราณการฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถิ่นของท้องถิ่นต่างๆเป็นต้น 
 10.สาขาศาสนาและประเพณี  

 ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาความเชื่อและประเพณีด้ังเดิม
ที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 

................................................................................................................................................................... 
 



ใบความรู้ ใบงานที่ 9 
เรื่อง  การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 

 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
            ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษยส์ามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น ดิน 
น้ า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ อากาศ มนุษย์ เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
            1.ทรัพยากรธรรมชาติใช้แล้วไมห่มดไป และยังคงอยู่ในสภาพเดิม เช่น อากาศ พลังงานจากดวงอาทิตย์ 
บางอย่างใชแ้ล้วสภาพเปลี่ยนแปลงไป เช่น ดิน น้ า บางอย่างใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า 
มนุษย์ เป็นต้น 
            2.ทรัพยากรที่ใช้แลว้หมดไป ได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แร่เหล็ก น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ   

 
อุทยานแห่งชาติ พ้ืนที่บริเวณใดบริเวณหนึ่งที่ได้สงวนรักษาไว้ให้คงอยู่ในสภาพธรรมชาติเดิม เพ่ือให้เป็น  
  ประโยชน์แก่การศึกษาและความรื่นรมย์ของประชาชน โดยมีพระราชกฤษฎีกาประกาศ  
  ก าหนดให้เป็น อุทยานแห่งชาติ ตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ  
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 หน้า 1,383)  

น ้าตก  เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากล าน้ าไหลลงมาจากจุดที่สูงกว่า ท าให้เป็นลักษณะ  
  ทัศนียภาพของน้ าตก น้ าตกที่พบได้ตามภูเขานั้น  
สวนพฤกษศาสตร์ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัย
  เดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง  
  ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์ พืชที่ท าการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็น  
  แหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ  
สวนรุกขชาติ น. บริเวณที่ปลูกพรรณไม้นานาชนิด โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจและไม้ดอกซ่ึงมี
  อยู่ในท้องถิ่น มักเขียนป้ายบอกชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ด้วย เพ่ือพักผ่อนหย่อนใจ 
  เช่น สวนรุกขชาติที่ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 หน้า 1,141)  

ป่าสงวนแห่งชาติ พ้ืนที่ป่าที่ได้รับการสงวนและคุ้มครองไว้ ภายใต้พระราชบัญญัติป่าสงวนแห่งชาติปี พ.ศ.
  2507 โดยตามวัตถุประสงค์ด้ังเดิมนั้น ป่าสงวนแห่งชาติ คือ พ้ืนที่ที่รัฐบาลต้องการเก็บรักษา
  ไว้ให้มีสภาพเป็นป่าไม้ เพ่ือประโยชน์ในหลายรูปแบบ ทั้งในด้านผลผลิตเนื้อไม้และของป่า 
  การเป็นป่าป้องภัยธรรมชาติ รักษาต้นน้ าล าธาร สภาพแวดล้อม และสร้างความสมดุลใน  
  ระบบนิเวศ อาจแยกได้เป็น 2 ส่วนใหญ่ๆ คือ ป่าสงวนที่มุ่งการใช้ประโยชน์ในเชิงเศรษฐกิจ 
  และป่าอนุรักษ์จริงๆ ที่ยังคงอยู่ในรูปป่าสงวนแห่งชาติ โดยที่ป่าสงวนฯ ในส่วนนี้จะยังมี  
  สภาพที่อุดมสมบูรณ์อยู่มาก จึงได้รับการกันไว้จากการใช้ประโยชน์อ่ืนๆ เพ่ือให้เป็นพ้ืนที่ป่า
  ต้นน้ าล าธารโดยเฉพาะ 
วนอุทยาน ป่าสงวนที่มีลักษณะธรรมชาติสวยงาม เช่นมีน้ าตก ถ้ า และทางราชการได้เข้าไปปรับปรุง
  ตกแต่งสถานที่ให้เป็นที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน  
 
 
 



เขตรักษาพันธ์ุสัตว์ป่า พ้ืนที่ท่ีก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพ่ือว่าสัตว์ป่าใน
   พ้ืนที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากขึ้น ท าให้
   สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสกระจายจ านวนออกไปในท้องที่แหล่งอ่ืนๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
   กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อาณาบริเวณพ้ืนที่ท่ีทางราชการได้ก าหนดไว้ให้เป็นที่ท่ีสัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่
   หายากหรือถูกคุกคามได้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นได้อย่างปลอดภัย สามารถด ารงพันธุ์
   ต่อไปได้ตามธรรมชาติ การจัดต้ังเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นมาตรการหนึ่งในการอนุรักษ์
   สัตว์ปา่  
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้ง ที่พร้อมจะให้ผู้สนใจหาความรู้ ความเข้าใจทาง 
   ธรรมชาติวิทยาต่าง ๆ โดยการศึกษาเรื่องราวเก่ียวกับธรรมชาติ และสัตว์ป่า ได้จาก
   ของจริงที่มีอยู่ในพ้ืนที่ และที่สร้างขึ้นใหม่เพ่ิมเติมให้ครบเรื่องราว  
 
โบราณคดี (Archaeology)  

วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเร่ืองราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจาก
การขุดค้น (โบราณวัตถุ) การขุดแต่ง (โบราณสถาน) และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ (ศิลา
จารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร) โดยทั่วไป จะต้องใช้ศาสตร์ด้านอื่นๆ ประกอบด้วยเพื่อให้เร่ืองราวในอดีตของมนุษย์
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ศาสตร์เหล่าน้ัน เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ ธรณีวิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ เรณูวิทยา การ
ก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โบราณคดี มาจากค าสันสกฤต ๒ ค า คือ "ปุราณะ" (เก่า) สมาสกับ "คตี" 
(เร่ืองราว) แปลตามรูปศัพท์ว่า "เร่ืองราวเก่าแก่" ซึ่งมีนัยหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับเร่ือ งราวสมัยโบราณน่ันเอง 
แนวทางการศึกษาวิชาโบราณคดี โดยทั่วไปจ าแนกได้ 6 ล าดับ ดังน้ี 

1.ศึกษาข้อมูลเบือ้งต้นจากเอกสารต่างๆ 
      2.การออกส ารวจภาคสนาม  
      3.การขุดส ารวจเพื่อประเมินความส าคัญของแหล่ง 
      4.การขุดค้นทางโบราณคดี 
      5.การวิเคราะห์ข้อมูลทีไ่ด้จากการขุดค้น 
      6.การสังเคราะห์ข้อมูล และ ตีความเร่ืองราวของแหล่งโบราณคดีน้ันๆ 

โบราณวัตถุ หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตาม
ธรรมชาติ หรือที่เป็นส่วนหน่ึงส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์  ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการ
ประดิษฐ์ หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์หรือ
โบราณคดี โบราณวัตถุ คือสิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ได้ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ศิลาจารึก มีอายุเก่ากว่า 100 ปี ขึ้นไป 

โบราณสถาน  คือ  อสังหาริมทรัพย ์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลกัษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลักฐานเกี่ยวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพย์น้ัน เป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณคดหีรือโบราณสถาน หมายถึง สิง่
ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วหิาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปี ขึ้นไป 

............................................................................................................................. ...................................... 
 

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%96%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%93%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%99
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A8%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%88%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%B6%E0%B8%81
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%88%E0%B8%94%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%AB%E0%B8%95%E0%B8%B8
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%98%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B5%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%A4%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%93%E0%B8%B9%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
http://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%81%E0%B8%B3%E0%B8%AB%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%B8%E0%B8%97%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


บทปฏิบัติการ งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

ตารางแสดงแนวคิดในการเลือกทรัพยากร  

ตารางแสดงแนวคิดในการเลือก พืช 

แนวคิดในการเลือกพืช ชื่อพืช การใช้ประโยชน์  สภาพธรรมชาติ 

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 



ตารางแสดงแนวคิดในการเลือก สัตว์  

แนวคิดในการเลือกสัตว์  ชื่อสัตว์  การใช้ประโยชน์  สภาพธรรมชาติ 

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ตารางแสดงแนวคิดในการเลือก ชีวภาพอ่ืนๆ 



แนวคิดในการเลือก
ชีวภาพอ่ืนๆ 

ชื่อชีวภาพอ่ืนๆ การใช้ประโยชน์  สภาพธรรมชาติ 

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ตารางแสดงแนวคิดในการเลือก ภูมิปัญญา  

แนวคิดในการเลือกภูมิ
ปัญญา 

ชื่อภูมิปัญญา  การใช้ประโยชน์  สภาพธรรมชาติ 



    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

กระบวนการติดตามทรัพยากร  

ทรัพยากร แนวทางการติดตาม วิธีการติดตาม 
 
 
 

 
แนวทางที่๑ ............................................ 
 

แนวทางที่ ............................................ 
วิธีการ...........................................................................  
......................................................................... ............. 



ทรัพยากรพืช  
 
 
 
 

แนวทางที่๒ ............................................ 
 
แนวทางที่๓ ............................................ 

......................................................................................  

......................................................................................  

.................................................................... .................. 

......................................................................................  

......................................................................................  
 
 
 
  ทรัพยากรสัตว์ 
 
 
 
 

 
 
แนวทางที่๑ ............................................ 
 
แนวทางที่๒ ............................................ 
 
แนวทางที่๓ ............................................ 

แนวทางที่ ............................................ 
วิธีการ...........................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  
................................................................................. ..... 
......................................................................................  

 
 
 
 
 ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ 
 
 
 

 
 
แนวทางที่๑ ............................................ 
 
แนวทางที่๒ ............................................ 
 
แนวทางที่๓ ............................................ 

แนวทางที่ ............................................ 
วิธีการ...........................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  
...................................................................................... 
......................................................................................  
......................................................................................  
............................................................................. ......... 

 
 
 
 
   ทรัพยากรภูมิปัญญา 
 
 
 

 
 
แนวทางที่๑ ............................................ 
 
แนวทางที่๒ ............................................ 
 
แนวทางที่๓ ............................................ 

แนวทางที่ ............................................ 
วิธีการ...........................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  
......................................................................................  
...................................................................................... 
......................................................................................  
......................................................................................  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีศึกษาท่ี…2  ด้านหน้าอาคารพักชาย .. 
มาตราส่วน………1 : 100…………….. 
วันท่ี…14 ต.ค. 2553……………………………… 
ผู้ศึกษา 
…1. นายมรกต วัชรมุสิก……………………….. 
…2. นายชนันติณณ์  เทียนทอง……………… 
…………………………………………………………. 

ผังภูมิศาสตร์ ดิน และ น้้า N 

สัญลักษณ์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีศึกษาท่ี…2  ด้านหน้าอาคารพักชาย .. 
มาตราส่วน………1 : 100…………….. 
วันท่ี…14 ต.ค. 2553……………………………… 
ผู้ศึกษา 
…1. นายมรกต วัชรมุสิก……………………….. 
…2. นายชนันติณณ์  เทียนทอง……………… 
…………………………………………………………. 

ผังภูมิศาสตร์ แสง และ ลม  N 

สัญลักษณ์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีศึกษาท่ี…2  ด้านหน้าอาคารพักชาย .. 
มาตราส่วน………1 : 100…………….. 
วันท่ี…14 ต.ค. 2553……………………………… 
ผู้ศึกษา 
…1. นายมรกต วัชรมุสิก……………………….. 
…2. นายชนันติณณ์  เทียนทอง……………… 
…………………………………………………………. 

ผังภูมิศาสตร์ มุมมอง N 

สัญลักษณ์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการก้าหนดใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 

พ้ืนท่ีศึกษาท่ี…2  ด้านหน้าอาคารพักชาย .. 
มาตราส่วน………1 : 100…………….. 
วันท่ี…14 ต.ค. 2553……………………………… 
ผู้ศึกษา 
…1. นายมรกต วัชรมุสิก……………………….. 
…2. นายชนันติณณ์  เทียนทอง……………… 
…………………………………………………………. 
 

N ผังก้าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางส ารวจสภาพแวดล้อมของพรรณไม้ที่มอียู่  จากผังพรรณไม้เดิม  

 

พ้ืนท่ีศึกษาท่ี…2  ด้านหน้าอาคารพักชาย .. 
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วันท่ี…14 ต.ค. 2553……………………………… 
ผู้ศึกษา 
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ผังภูมิทัศน์ N 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
พ้ืนท่ีศึกษา………………………………………….. 
มาตราส่วน………………………………………….. 
วันท่ี…………………………………………………… 
ผู้ศึกษา 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

ผังภูมิศาสตร์ ดิน และ น้้า N 

สัญลักษณ์ 
 

สภาพภูมิศาสตร์และลักษณะดิน 

......................................................................................................

......................................................................................................  

ความช่ืนของดิน ณ จุดต่างๆ 

......................................................................................................  

...................................................................................................... 

น ้า  สี.........................................................................  

ใบงานหมายเลข 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีศึกษา………………………………………….. 
มาตราส่วน………………………………………….. 
วันท่ี…………………………………………………… 
ผู้ศึกษา 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

ผังภูมิศาสตร์ แสง และ ลม N 

สัญลักษณ์ 
 

ทิศทางลม 

ลมพัดจากทิศ...........................ไปยังทิศ......................... 

ลักษณะการพัดของลม (ความเร็ว/ช้าของลม) 

.......................................................................................................

.....................................................................................................  

ณ .............................. ........................ เวลา ............................. น. 

ใบงานหมายเลข 2 

ใบงานหมายเลข 3  

บริเวณ ท่ี 1 .................................................................................. 

ขนาดพื นท่ี .................................................................................... 

พรรณไม้และวัสดุ .......................................................................... 

....................................................................................................... 

บริเวณ ท่ี 2 .................................................................................. 

ขนาดพื นท่ี .................................................................................... 

พรรณไม้และวัสดุ ..........................................................................  

บริเวณ ท่ี 3 .................................................................................. 

ขนาดพื นท่ี .................................................................................... 

พรรณไม้และวัสดุ ..........................................................................  

บริเวณ ท่ี 4 .................................................................................. 

ขนาดพื นท่ี .................................................................................... 

พรรณไม้และวัสดุ ..........................................................................  

....................................................................................................... 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีศึกษา………………………………………….. 
มาตราส่วน………………………………………….. 
วันท่ี…………………………………………………… 
ผู้ศึกษา 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

ผังการก้าหนดใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี N 

สัญลักษณ์ 
 

ใบงานหมายเลข  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

พ้ืนท่ีศึกษา………………………………………….. 
มาตราส่วน………………………………………….. 
วันท่ี…………………………………………………… 
ผู้ศึกษา 
………………………………………………………….. 
………………………………………………………….. 
…………………………………………………………. 

ผังภูมิทัศน์ N 

สัญลักษณ์ 
 



บทปฏิบัติการ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านกึ 
ทรัพยากรท้องถิน่ : พืช 

 
ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของพืช 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของพืช  (ลักษณะวิสัย) และอธิบายโครงสร้างภายนอกของพืช  

 
ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

             (รูปร่าง  รูปทรง  ส ี ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
 

2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

   (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  
 

ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของพืช 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของพืช 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากพืช  
3.2.2 ผังความคิด 

3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
 

ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของพืช     
4.1 การเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติของพืช 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากพืช  
4.2.2 ผังความคิด 

 
4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 



 

 

 

 

 

 

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสรา้งจิตส านึก 

ทรัพยากรท้องถิ่น : พืช 
 



ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของพืช 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือทราบส่วนประกอบภายนอกของพืช  
 2. เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของพืชได้ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของพืช  (ลักษณะวิสัย) และอธิบายโครงสร้างภายนอกของพืช  
ภาพวาดแสดงส่วนประกอบภายนอกของ  (ระบุชื่อพืช) .......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายโครงสร้างภายนอกของพืช 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 การก าหนดเรือ่งที่จะเรียนรู ้
 

2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนท่ีศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  

   และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ (รูปร่าง  รูปทรง  สี  ผิว  เน้ือ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
 
2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนท่ีศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  
            และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ (รส กล่ิน เสียง ความแข็ง ความน่ิม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  

 



ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนที่ศึกษาได้ 
2.  เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

             (รูปร่าง  รูปทรง  ส ี ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน....................................................................................... 
 
อธิบายโครงสร้างภายนอกของส่วนท่ีศึกษา  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12...................................................................................... 
  3......................................................................................... 13................................................ ...................................... 
  4......................................................................................... 14................................................ ...................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16................................................ ...................................... 
  7......................................................................................... 17................................................ ...................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9......................................................................................... 19....................................... ............................................... 
  10........................................................................................ 20................................................ ...................................... 



2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้อธิบายคุณสมบัติในส่วนที่ศึกษาของพืชได้ 
2.เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

   (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส่วน....................................................................................... 
 

อธิบายโครงสร้างภายนอกของส่วนท่ีศึกษา  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12................................................ ...................................... 
  3......................................................................................... 13................................................ ...................................... 
  4......................................................................................... 14................................................ ...................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16...................................................................................... 
  7......................................................................................... 17................................................ ...................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9......................................................................................... 19................................................ ...................................... 
  10........................................................................................ 20................................................ ...................................... 



 
 
 
 
 
                           

ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของพืช 
 
3.1 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของพืช 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อท่ี 2.1  

  เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากพืช  
3.2.2 ผังความคิด 

 
3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 3.2 มาสรรค์สรา้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 
 



ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของพืช 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของพืช  
วัตถุประสงค์ 
       1.เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของพืช 
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม  
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
ชื่อพืช  ................................................................................................................................................................ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ............................................... ...................................................................................................... .. 
วันท่ี  ....................................................................  เวลา………….…….……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ ................................................................................................................................................... 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.......................................................................  6.................................................................................  
 2.......................................................................  7.................................................................................  
 3.......................................................................  8.................................................................................  
 4.......................................................................  9.................................................................................  
 5.......................................................................  10...............................................................................  
อุปกรณ์ 
 1..................................................................................................................... ......................................................  
 2...........................................................................................................................................................................  
 3...........................................................................................................................................................................  
 4...........................................................................................................................................................................  
 5...........................................................................................................................................................................  
 
วิธีการเรียนรู้ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….….....................................................................................................................................................  
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…........................................................................................ ............................................................. 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…..................................................................................................................................................... 
………………..…………….…......................................................................................................... ............................................ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….….....................................................................................................................................................  



                          ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….................................................................................................. .....
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
………............................................................................................................................................................. ........……….....
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
.......................................................................................................................................... ........……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..................................................... .....................................……….........................................................................................
............................................................................………................................................ .......................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......………........................................................................................................................................... .................................. 
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................  
............................................................................………....................................................................................................... 



3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ได้ 
 2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 

 
3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากพืช  

ผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

ผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



3.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................................... ................................................................ 
แนวทาง  1. …........................................................................................................................................................  

2. …................................................................................................................ ........................................ 
  3. …........................................................................................................................................................  
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
................................................................................................................ ...........................................................................  
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................. ...............................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
............................................ ............................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......………......................................... ............................................................................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................................……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป…..................................................................................................................................................... ................………....
............................................................................................................ .....................................................………..................
............................................................................................................................. ......................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.......................................................................................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



 
 
 
 
 

 
ใบงานที่ 4 การเรียนรู้ด้านคณุสมบัติของพืช 

 
4.1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของพืช 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติข้อท่ี 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติจากพืช 
4.2.2 ผังความคิด 

 
4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 4.2 มาสรรค์สรา้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 



ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของพืช     
4.1 การเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติของพืช 
วัตถุประสงค์ 
        1.เพ่ือได้ข้อมูลด้านคุณสมบัติ (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม 
 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ...................................................... ............................................................................................................... 
วันท่ี  ............................................................................ เวลา……………………….….……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ ................................................................................................................................................................. 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.................................................................................  6.....................................................................................  
 2.................................................................................  7.....................................................................................  
 3.................................................................................  8.....................................................................................  
 4.................................................................................  9.....................................................................................  
 5.................................................................................  10....................................................................................  
อุปกรณ์ 
 1...........................................................................................................................................................................  
 2............................................................................................................................................................................  
 3............................................................................................................................................................................  
 4..................................................................................................... .......................................................................  
 5................................................................................................................... .........................................................  
วิธีการเรียนรู้ 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…........................................................................................ ...........................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................. ..................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….….......................................................................... .........................................................................................  



ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
………................................................................................................................................................................... ..……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
................................................................ ..................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………................................................................................................ .................................................
....................………...............................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................... .............................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......……….....................................................................................................................................................................……
…................................................ .....................................................................................................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................. ...............……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………...................................................................
..................................................................................................……….................................................................................
....................................................................................………...............................................................................................
......................................................... .............……….............................................................................................................  
......................................................................………............................................................................................................. 



4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติได้ 
           2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 
4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติจากพืช  

 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



4.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................. ................................................................................................ 
แนวทาง  1. …........................................................................................................................................................ 

2. …........................................................................................................................................................  
  3. …........................................................................................................................................................  
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................... ...................................................................... ............. 
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................ ................................………...................
............................................................................. .....................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………........................................................................................................................ .........................
....................………...............................................................................................................................................................
......……….....................................................................................................................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................................……….......................................
................................................................................................. .............................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุป
................................................................................................................................................ .................………..................
...................................................................................................................................................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.......................................................................................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



บทปฏิบัติการ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านกึ 
ทรัพยากรท้องถิน่ : สัตว์ 

 
ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของสัตว์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของสัตว์และอธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตว์  
 
ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของสัตว์ส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

             (รูปร่าง  รูปทรง  ส ี ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพพฤติกรรมของสัตว์ที่ศึกษา อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

   (การเดิน การกิน การนอน การต่อสู้ การหาอาหาร ฯลฯ)  
 
ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของสัตว์ 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของสัตว์  
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 บันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากสัตว์ 
3.2.2 ผังความคิด 

3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  
 
ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
4.1 การเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านพฤติกรรมข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  
           บันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึก 
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมจากสัตว์ 
4.2.2 ผังความคิด 

4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  



 

 

 

 

 

 

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสรา้งจิตส านึก 

ทรัพยากรท้องถิ่น : สัตว์ 
 



ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของสัตว์ 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือทราบส่วนประกอบภายนอกของสัตว์ 
 2. เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตว์ได้ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของสัตวแ์ละอธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตว์ 
ภาพวาดแสดงส่วนประกอบภายนอกของ  (ระบุชื่อสัตว์) .......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตว์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 การก าหนดเรือ่งที่จะเรียนรู ้
 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของสัตว์ส่วนท่ีศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก 

            และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ (รูปร่าง  รูปทรง สี ผิว เน้ือ ขนาด ลักษณะ จ านวน ฯลฯ)  
 
2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพพฤติกรรมของสัตว์ท่ีศึกษา อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้     

   (การเดิน การกิน การนอน การต่อสู้ การหาอาหาร ฯลฯ)  



ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตวส์่วนที่ศึกษาได้ 
2.  เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของสัตว์ส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     
             (รูปร่าง  รูปทรง  ส ี ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน....................................................................................... 
 
อธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตว์ส่วนท่ีศึกษา  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12........................................... ........................................... 
  3......................................................................................... 13................................................ ...................................... 
  4......................................................................................... 14................................................ ...................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16................................................ ...................................... 
  7......................................................................................... 17................................................ ...................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9......................................................................................... 19................................................ ...................................... 
  10........................................................................................ 20................................................ ...................................... 



2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ืออธิบายพฤติกรรมของสัตว์ได้ 
2.เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านพฤติกรรม 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพพฤติกรรมของสัตว์ที่ศึกษา อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

   (การเดิน การกิน การนอน การต่อสู้ การหาอาหาร ฯลฯ)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ท่ีศึกษา 
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12................................................ ...................................... 
  3......................................................................................... 13................................................ ...................................... 
  4......................................................................................... 14...................................................................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16................................................ ...................................... 
  7......................................................................................... 17................................................ ...................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9......................................................................................... 19................................................ ...................................... 
  10........................................................................................ 20................................................ ...................................... 



 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 3 การเรียนรู้ด้านรูปลกัษณ์ของสัตว์ 
 

3.1 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของสัตว์ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อท่ี 2.1  

  เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า บันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากพืช  
3.2.2 ผังความคิด 
 

3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 3.2 มาสรรค์สรา้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 
 



ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของสัตว์ 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของสัตว์ 
วัตถุประสงค์ 
       1.เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของสัตว์ 
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม  
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
ชื่อสัตว ์ ......................................................... .................................................................................................................... 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ............................................... ....................................................................................................................... 
วันท่ี  ..........................................................................  เวลา………….…………...……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ ................................................................................................................................................................. 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.................................................................................  6......................................................................................  
 2.................................................................................  7......................................................................................  
 3.................................................................................  8......................................................................................  
 4.................................................................................  9......................................................................................  
 5.................................................................................  10....................................................................................  
อุปกรณ์ 
 1...........................................................................................................................................................................  
 2...........................................................................................................................................................................  
 3...........................................................................................................................................................................  
 4...........................................................................................................................................................................  
 5...........................................................................................................................................................................  
 
วิธีการเรียนรู้ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................ .........................................................................................  
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................................. ........................................................................  
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…................................................................................................................................ ..................... 
………………..…………….….............................................................................................. ....................................................... 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…................................................................................................................................................. .... 



                          ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….................................................................................................. .....
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
………............................................................................................................................................................. ........……….....
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
.......................................................................................................................................... ........……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..................................................... .....................................……….........................................................................................
............................................................................………................................................ .......................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......………........................................................................................................................................... .................................. 
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................  
............................................................................………....................................................................................................... 



3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ได้ 
          2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 

 
3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากสัตว์ 

ผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



3.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง : สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................................... ................................................................ 
แนวทาง  1. ….......................................................................................................................................... .............. 

2. …........................................................................................................................................................  
  3. …........................................................................................................................................................  
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
................................................................................................................ ...........................................................................  
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................. ...............................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
............................................ ............................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......………......................................... ............................................................................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................................……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุป…................................................................................................................................................ .....................………....
....................................................................................................... ..........................................................………..................
............................................................................................................................. ......................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.......................................................................................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 4 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
 

4.1 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมข้อท่ี 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  
           บันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึก 
 
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมจากสัตว์ 
4.2.2 ผังความคิด 

 
4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 4.2 มาสรรค์สรา้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 



ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
4.1 การเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 

วัตถุประสงค์ 
        1.เพ่ือได้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของสัตว์    (การเดิน การกิน การนอน การต่อสู้ การหาอาหาร ฯลฯ)  
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม 
 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านพฤติกรรมข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  
           บันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึก 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ...................................................... ............................................................................................................... 
วันท่ี  ............................................................................ เวลา……………………….….……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ ................................................................................................................................................................. 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.................................................................................  6.....................................................................................  
 2.................................................................................  7.....................................................................................  
 3.................................................................................  8.....................................................................................  
 4.................................................................................  9.....................................................................................  
 5.................................................................................  10....................................................................................  
อุปกรณ์ 
 1...........................................................................................................................................................................  
 2............................................................................................................................................................................  
 3....................................................................................... .....................................................................................  
 4..................................................................................................... .......................................................................  
 5................................................................................................................... .........................................................  
วิธีการเรียนรู้ 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................... ................ 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  



ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
………................................................................................................................................................................... ..……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
................................................................ ..................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………................................................................................................ .................................................
....................………...............................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................... .............................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......……….....................................................................................................................................................................……
…................................................ .....................................................................................................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................. ...............……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………...................................................................
..................................................................................................……….................................................................................
....................................................................................………...............................................................................................
......................................................... .............……….............................................................................................................  
......................................................................………............................................................................................................. 



4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถสรุปผลการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมได้ 
           2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 
4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมจากสัตว์ 

ผลการเรียนรู้ด้านพฤติกรรม แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



4.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง : สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................................................................................................................. 
แนวทาง  1. …........................................................................................................................................................ 

2. …........................................................................................................................................................  
  3. …........................................................................................................................................................  
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................... ...................................................................... ............. 
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................ ................................………...................
............................................................................. .....................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………........................................................................................................................ .........................
....................………...............................................................................................................................................................
......……….....................................................................................................................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................................……….......................................
................................................................................................. .............................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุป…............................................................................................................................................... ......................………....
.................................................................................................................................................................………..................
............................................................................................................................. ......................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.................................................................... ...................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



บทปฏิบัติการ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านกึ 
ทรัพยากรท้องถิน่ : ชีวภาพอื่นๆ 

 
ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของชีวภาพอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ (ลักษณะวิสัย) และอธิบายโครงสร้างภายนอก 
             ของชีวภาพอ่ืนๆ 

 
ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนที่ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  

  และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง  รูปทรง  สี  ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนที่ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนด 

  เรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  
 

ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากชีวภาพอ่ืนๆ 
3.2.2 ผังความคิด 

ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้าง แนวทาง และวิธีการ  
 

ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ 
4.1 การเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติจากชีวภาพอ่ืนๆ 
4.2.2 ผังความคิด 

4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้าง แนวทาง และวิธีการ  



 

 

 

 

 

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสรา้งจิตส านึก 

ทรัพยากรท้องถิ่น : ชีวภาพอื่นๆ 
 



ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของชีวภาพอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือทราบส่วนประกอบภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ  
 2. เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ได้ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ  และอธิบายโครงสร้างภายนอก 
ภาพวาดแสดงส่วนประกอบภายนอกของ  (ระบุชื่อชีวภาพอ่ืนๆ) .......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 การก าหนดเรือ่งที่จะเรียนรู ้
 

2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนท่ีศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  

   และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ (รูปร่าง  รูปทรง  สี  ผิว  เน้ือ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
 
2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนท่ีศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก 
            และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ (รส กล่ิน เสียง ความแข็ง ความน่ิม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  

 



ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนที่ศึกษาได้ 
2.  เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนที่ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  
  และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ (รูปร่าง  รูปทรง  สี  ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน............................................................................... ........ 
 
อธิบายโครงสร้างภายนอกของส่วนท่ีศึกษา  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12................................................ ...................................... 
  3......................................................................................... 13...................................................................................... 
  4......................................................................................... 14................................................ ...................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16................................................ ...................................... 
  7......................................................................................... 17................................................ ...................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9............................................... .......................................... 19................................................ ...................................... 
  10........................................................................................ 20...................................................................................... 



2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้อธิบายคุณสมบัติในส่วนที่ศึกษาของชีวภาพอ่ืนๆ ได้ 
2.เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนที่ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  
  และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน....................................................................................... 
 
อธิบายโครงสร้างภายนอกของส่วนท่ีศึกษา  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12................................................ ...................................... 
  3......................................................................................... 13................................................ ...................................... 
  4......................................................................................... 14...................................................................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16................................................ ...................................... 
  7......................................................................................... 17...................................................................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9......................................................................................... 19................................................ ...................................... 
  10........................................................................................ 20................................................ ...................................... 



 
 
 
 
 
                           

ใบงานที่ 3 การเรียนรู้ด้านรูปลกัษณ์ของชีวภาพอืน่ๆ 
 
3.1 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อท่ี 2.1  

  เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากชีวภาพอ่ืนๆ 
3.2.2 ผังความคิด 
 

3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 3.2 มาสรรค์สรา้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 
 



ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์ 
       1.เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของชีวภาพอ่ืนๆ 
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม  
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
ชื่อชีวภาพอ่ืนๆ  ................................................................................................................................................................ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ............................................... ...................................................................................................... .. 
วันท่ี  ....................................................................  เวลา………….…….……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ .................................................................................................. ................................................. 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.......................................................................  6.................................................................................  
 2.......................................................................  7.................................................................................  
 3.......................................................................  8.................................................................................  
 4.......................................................................  9.................................................................................  
 5.......................................................................  10...............................................................................  
อุปกรณ์ 
 1...........................................................................................................................................................................  
 2...........................................................................................................................................................................  
 3...........................................................................................................................................................................  
 4...........................................................................................................................................................................  
 5...........................................................................................................................................................................  
 
วิธีการเรียนรู้ 
………………..…………….…................................................................................................................................................. .... 
………………..…………….…..................................................................................................................................................... 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….….....................................................................................................................................................  
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….….....................................................................................................................................................  
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….….....................................................................................................................................................  



                          ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
………........................................................ .............................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………........................................................................ ...
..........................................................................................……….........................................................................................
....................................................................... .....……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………............................................................................................................................. ....................
....................………........................................................................................ .......................................................................
……….....................................................................................................................................................................……….....
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
....................................................... ...............................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………............................................................................................................................. ....................
....................………...............................................................................................................................................................
......……….............................................................................................................................. ............................................... 
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................................................………...................
.......................................................................................................... ........................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................………..................................................... ....................................
............................................................................……….......................................................................................................  
............................................................................……….......................................................................................................  



3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ได้ 
           2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากชีวภาพอ่ืนๆ 

ผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



3.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง : สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้าง แนวทาง และวิธีการ  
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................................... ................................................................ 
แนวทาง  1. …........................................................................................................................................................  

2. …........................................................................................................................................................ 
  3. …........................................................................................................................................................  
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
................................................................................................................ ...........................................................................  
……….....................................................................................................................................................................……….....
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..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป…................................................................................................................................................ .....................………....
....................................................................................................... ..........................................................………..................
............................................................................................................................. ......................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.......................................................................................................................………............................................................ 
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ใบงานที่ 4 การเรียนรู้ด้านคณุสมบัติของชีวภาพอืน่ๆ 

 
4.1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติข้อท่ี 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

  แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมจากชีวภาพอ่ืนๆ  
4.2.2 ผังความคิด 

 
4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 4.2 มาสรรค์สรา้ง แนวทาง และวิธีการ 



ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ     
4.1 การเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์ 
        1.เพ่ือได้ข้อมูลด้านคุณสมบัติ (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม 
 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ...................................................... ............................................................................................................... 
วันท่ี  ............................................................................ เวลา……………………….….……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ ................................................................................................................................................................. 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.................................................................................  6.....................................................................................  
 2.................................................................................  7.....................................................................................  
 3.................................................................................  8.....................................................................................  
 4.................................................................................  9.....................................................................................  
 5.................................................................................  10....................................................................................  
อุปกรณ์ 
 1...........................................................................................................................................................................  
 2............................................................................................................................................................................  
 3....................................................................................... .....................................................................................  
 4............................................................................................................................................................................  
 5................................................................................................................... .........................................................  
วิธีการเรียนรู้ 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…............................................................................................................................... .................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….….................................................................................................................................................................. . 



ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
………................................................................................................................................................................ .....……….....
................................................................................................................................................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
.................................................................................... ..................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................………........................................................................................ .
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………............................................................................................................................. ....................
....................………............................................................................................................................................. ..................
....................………...............................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................……….....
........................................................................................................................................ ........................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
................................................... .....................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………............................................................................................................................. ....................
....................………...............................................................................................................................................................
......………................................................ .....................................................................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................................……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................ ...
..................................................................................................……….................................................................................
....................................................................... .............………...............................................................................................
......................................................................………............................................................................................................. 
......................................................................……….............................................................................................................  



4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติได้ 
           2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 
4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมจากชีวภาพอ่ืนๆ  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



4.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้าง แนวทาง และวิธีการ  
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................. ................................................................................................ 
แนวทาง  1. …........................................................................................................................................................  

2. …........................................................................................................................................................  
  3. ….................................................................................................................................. ...................... 
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
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......................................................................................................... ...................................................................... ............. 
……….....................................................................................................................................................................……….....
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............................................................................. .....................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
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............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………........................................................................................................................ .........................
....................………...............................................................................................................................................................
......……….....................................................................................................................................................................……
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............................................................................................................................. .............................……….........................
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................................................................................................................………................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป…............................................................................................................................................... ......................………....
.................................................................................................................................................................………..................
............................................................................................................................. ......................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.................................................................... ...................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



บทปฏิบัติการ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านกึ 
ทรัพยากรท้องถิน่ : ภูมิปัญญา 

 
ใบงานท่ี 1.1 การวาดภาพลักษณะของภูมิปัญญา 
ค าชี้แจง ให้ภาพวาดแสดงรายละเอียดของภูมิปัญญา  
 
ใบงานท่ี 1.2 ประวัติและการพัฒนาภูมิปัญญา 
ค าชี้แจง ให้เขียนประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของภูมิปัญญา  
 
ใบงานท่ี 1.3 ขั้นตอนภูมิปัญญา วาดภาพประกอบค าอธิบาย 
ค าชี้แจง ให้วาดภาพขั้นตอนการท าภูมิปัญญา ประกอบค าอธิบาย  
 
ใบงานท่ี 1.4  สรุปผลการเรียนรู้ แสดงผังความคิด 
ค าชี้แจง ให้น าขั้นตอนของภูมิปัญญา น ามาก าหนดเป็นผังความคิดการใช้ประโยชน์  
 1.4.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ แสดงผังความคิด  
 1.4.2 สรุปผลการเรียนรู้ แสดงผังความคิด 
 
ใบงานท่ี 1.5 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิดจากข้อที่ 1.4 มาสรรสร้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 
 



 

 

 

 

 

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสรา้งจิตส านึก 

ทรัพยากรท้องถิ่น : ภูมิปัญญา



การเรียนรู้ภูมิปัญญา 
วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือให้ทราบข้อมูลภูมิปัญญา  
 2.เพ่ือให้ทราบศักยภาพของภูมิปัญญา  
 3.เพ่ือให้ตระหนักถึงการสืบสาน ภูมิปัญญา 
 
ใบงานท่ี 1.1 วาดภาพลักษณะของภูมิปัญญา 
ค าชี้แจง ให้วาดภาพแสดงรายละเอียดของภูมิปัญญา  
 
ชื่อภูมิปัญญา……………………..……………….………………………   สาขา…………………………….……..….……………....... 
เจ้าของภูมิปัญญา ................................................................................................................................................. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

.................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................

................................................................................................................................................. .........

..........................................................................................................................................................

........................................................................................................................................................ . 

..........................................................................................................................................................  

.......................................................................................................................................................... 



ใบงานท่ี 1.2 ประวัติและการพัฒนาภูมิปัญญา 
ค าชี้แจง ให้เขียนประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของภูมิปัญญา 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
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……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
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……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
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……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  



ใบงานท่ี 1.3 ขั้นตอนภูมิปัญญา วาดภาพประกอบค าอธิบาย 
ค าชี้แจง ให้วาดภาพขั้นตอนการท าภูมิปัญญา ประกอบค าอธิบาย  
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.............................................................................
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.............................................................................
..................................................... ........................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 
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ค าอธิบาย 
.............................................................................
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.............................................................................
............................................................................. 



ค าชี้แจง ให้วาดภาพขั้นตอนการท าภูมิปัญญา ประกอบค าอธิบาย  (ต่อ)

ค าอธิบาย 
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.............................................................................
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ค าอธิบาย 
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ค าอธิบาย 
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............................................................................. 

ค าอธิบาย 
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.............................................................................
............................................................................. 



ใบงานท่ี 1.4. สรุปผลการเรียนรู้ แนวคิด 
 วัตถุประสงค์ 

1. สามารถสรุปองค์ความรู้ลักษณะ ด้านการพัฒนาและขั้นตอน 
2. สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 

1.4.1. ตารางสรุปผลการเรียนรู้ แสดงผังความคิด  

ผลการเรียนรู้ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

ผลการเรียนรู้ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



1.4.2 สรุปผลการเรียนรู้ แสดงผังความคิด 
ค าชี้แจง ให้น าภูมิปัญญาทั้งหมด มาก าหนดเป็นผังความคิดการใช้ประโยชน์  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
การสร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิดจากข้อที่ 1.4 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
 

แนวคิดท่ีเลือก  ...................................................................................................................................................  
แนวทาง  1. …............................................................................................................................. ............. 

2. …..........................................................................................................................................  
  3. …............................................................................................................................. ............. 
 

 



ใบงานท่ี 1.5 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
การสร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิดจากข้อท่ี 1.4 มาสรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  
 
แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................................................................................................... 
แนวทาง 1. .......................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................... ............................................ 

 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ............................................................................................................................. ........... 
………............................................................... ......................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
………....................................................................... ..............................................................................................
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ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป............................................................................................................................. .......................................... 
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
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ทะเบียนพรรณไมใ้นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น.......................................................................................  

หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
 
 
 
 

 
การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด...................................  

 

รหัสพรรณไม ้ ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ลักษณะวิสัย 
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เล้ือย 

ไม้รอเล้ือย ฯลฯ) 

ลักษณะเด่นของพืช 
(เช่น สี  กล่ิน ยาง มีหนาม 

ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพรรณไม้ในปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.รหัสพรรณไม้ คือ การระบุรหัสของพรรณไม้ที่พบในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสพรรณไม้ที่พบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดพรรณไม้ 
 /3  คือ รหัสพรรณไม้ที่ ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง  คือ ชื่อที่เรียกพรรณไม้ที่พบในแต่ละท้องถิ่นอาจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลายชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพรรณไม้ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ  
3.ลักษณะวิสัย คือ เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากพืชนั้นๆ เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ไม้ล้มลุก ถ้าเป็นพืชวงศ์หญ้า เช่น ข้าว ข้าวโพด ลักษณะวิสัยเป็น  
  หญ้า พืชกลุ่มไม้ไผ่ จะมีลักษณะวิสัยเป็น ไม้ไผ่ กลุ่มปาล์ม เช่น มะพร้าว หมาก หวาย จะมีลักษณะวิสัยเป็น ปาล์ม และพืชกลุ่มเฟิร์น จะมีลักษณะวิสัยเป็นเฟิร์น 

 4.ลักษณะเด่นของพืช คือ ความแตกต่างของพรรณไม้ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืนๆ เช่น สีของดอกและผล สีน้ ายาง ซ่ึงการบันทึกลักษณะเด่นของพรรณไม้ จะช่วยในการ 
            ระบุชนิด โดยเฉพาะพรรณไม้ชนิดต่างกันแต่ชื่อเหมือนกัน ควรระวังการสับสนระหว่างลักษณะเด่นกับประโยชน์ของพืช เช่น ใช้เป็นไม้ประดับ ใช้เป็นไม้คลุมดิน ใช้ 
            รักษาโรค ฯลฯ ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะเด่นของพืช แต่เป็นประโยชน์ของพืชนั้นๆ 
 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญาเพ่ือการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับการท ามาหากิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ จับสัตว์ หา 
            ของป่า ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับที่อยู่อาศัย ใช้ในการสร้างบ้านเรือน ภูมิปัญญาเก่ียวกับวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร ภูมิ 
            ปัญญาเก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม หรือยารักษาโรค เช่นการน าสมุนไพร มาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบพรรณไม้ในชุมชน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการท าแผนผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ 
 7.หมายเหตุ คือ การบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น ผู้ให้ข้อมูล จ านวนพรรณไม้ที่ส ารวจพบทั้งหมด เป็นต้น 

 

รหัสพรรณไม้ ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ลักษณะวิสัย 
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เล้ือย 

ไม้รอเล้ือย) 

ลักษณะเด่นของพืช
(เช่น สี  กล่ิน ยาง หนาม) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
( เช่น จ านวน

ทรัพยากรท้ังหมด) 
8-6302007-03-001/3 มะเว่อ ไม้พุ่ม ทั้งต้นมีกลิ่นน้ ามันหอม

ระเหย ผลขนาดใหญ่ 
ผลสุกมีรสเปรี้ยว 

ผล น าน้ าผลสุกมาประกอบ
อาหาร เช่น ลาบ ก้อย ต้ม
ย า ใบ น ามาหั่นใส่ก้อย 

หมู่ 3 บ้านหนองขอน  
ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว  
จ.นครราชสีมา  

 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนพันธ์ุสัตว์ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น.......................................................................................  
หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 

 
 

การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนพนัธุ์สตัว์ในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิน่ 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด................................... 
 

รหัสพันธ์ุสัตว์ ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เล้ียงลูกด้วย

น้้ำนม สัตว์เล้ือยคลำน สัตว์สะเทิน
น้้ำสะเทินบก สัตว์ปีก ฯลฯ)  

ลักษณะเด่นของสัตว์ 
(เช่น ขนำด สี รูปร่ำง

ล้ำตัว ฯลฯ)  

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ท่ี ต้ำบล อ้ำเภอ 

จังหวัด) 
หมายเหตุ 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

 
 
 
 

      
 

 
 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพันธ์ุสัตว์ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.รหัสพันธ์ุสัตว์ คือ กำรระบุรหัสของพันธุ์สัตว์ท่ีพบในชุมชน โดยมีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค้ำอธิบำยรหัสดังนี้  
 ตัวอย่ำง : รหัสพันธุ์สัตว์ท่ีพบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
 6302007 คือ รหัสหมำยเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้ำน 
 001  คือ รหัสชนิดพันธุ์สัตว์ 
 /3  คือ รหัสพันธุ์สัตว์ที่ศึกษำทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง คือ ชื่อที่เรียกพันธุ์สัตว์ท่ีพบในแต่ละท้องถิ่นอำจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลำยชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพันธุ์สัตว์ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ 
3.ประเภท คือ เป็นลักษณะที่สังเกตได้จำกสัตว์นั้นๆ เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้ำนม สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์สะเทินน้้ำสะเทินบก สัตว์ปีก เป็นต้น 
4.ลักษณะเด่นของสัตว์ คือ ควำมแตกต่ำงของสัตว์ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืนๆ เช่น ขนำด สี รูปร่ำง ล้ำตัว เป็นต้น 

 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญำเพ่ือกำรด้ำรงชีพ เช่น ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับกำรท้ำมำหำกิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรล่ำสัตว์ จับสัตว์  
    หำของป่ำ ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับที่อยู่อำศัย ใช้ในกำรสร้ำงบ้ำนเรือน ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับด้ำนวัฒนธรรมด้ำนโภชนำกำร ด้ำนอำหำร วิธีกำรปรุง หรือกำรถนอม 
   อำหำร  ภูมิปัญญำเก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม  หรือยำรักษำโรค เช่นกำรน้ำสมุนไพร มำใช้เป็นตัวยำ กำรผสมยำ วิธีปรุงยำ กำรใช้ยำรักษำโรคในคน หรือโรคในสัตว์  
 6.บริเวณท่ีพบ คือ กำรบันทึกบริเวณที่พบพันธุ์สัตว์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรสืบค้นข้อมูล และกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ต่อไป  
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น ผู้ให้ข้อมูล จ้ำนวนทรัพยำกรทั้งหมดเป็นต้น 

 

รหัสพันธ์ุสัตว์ ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เล้ียงลูกด้วย
น้้ำนม สัตว์เล้ือยคลำน สัตว์
สะเทินน้้ำสะเทินบก สัตว์ปีก) 

ลักษณะเด่นของสัตว์ 
(เช่น ขนำด,สี,รูปร่ำง 

ล้ำตัว ฯลฯ)  

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ที ่ต้ำบล อ้ำเภอ 

จังหวัด) 
หมายเหตุ 

8-6302007-03-001/3 โคนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเต้ำนมขนำดใหญ่ ให้
น้้ำนมมำก  

น้้ำนมน้ำไปผลิตเป็นนมโค
สดแท้ 

หมู่ที ่3  
บ้ำนหนองขอน ต.คลองไผ่  
อ.สีค้ิว จ .นครรำชสีมำ  

 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น................................................................... หมู่ที่ ....................  

หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
 
 
 
 
 

 
การส ารวจครั้งท่ี................/  25………. 



ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในพื้นท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ....................................ต าบล....................................... อ าเภอ ........................................... จังหวัด..........................................  

 
รหัสชีวภาพอ่ืนๆ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 
ประเภท 

(เช่น เห็ด รา สาหร่าย 
ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น สี ความหนาแน่น ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

 
 

      
 
 
 

 
 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนชีวภาพอ่ืน ๆ ในปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.รหัสชีวภาพอ่ืนๆ คือ การระบุรหัสของชีวภาพอ่ืนๆ ที่พบในชุมชน โดยมีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสชีวภาพอ่ืนๆ ที่พบในชุมชน เช่น  8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดชีวภาพอ่ืน ๆ 
 /3  คือ รหัสพันธุ์ชีวภาพอ่ืน ๆ ที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง  คือ ชื่อที่เรียกชีวภาพอ่ืน ๆ ในแต่ละท้องถิ่น  ซ่ึงอาจบันทึกเพียงชื่อเดียว หรือหลายชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ  
3.ประเภท คือ ลักษณะที่สังเกตได้จากชีวภาพอ่ืนๆ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน เป็นต้น 
4.ลักษณะเด่น คือ ความแตกต่างของชีวภาพอ่ืนๆ ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืน ๆ เช่น สี ความหนาแน่น เป็นต้น 

 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญาเพ่ือการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอม     
             อาหาร หรือภูมิปัญญาการท ายารักษาโรค เช่น การน ามาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ เป็นต้น 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ พ้ืนทีท่ี่พบชีวภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการท าแผนผังแสดงต าแหน่ง เช่น ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น จ านวนทรัพยากรทั้งหมดเป็นต้น 

 

รหัสชีวภาพอ่ืนๆ 
 

ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด รา สาหร่าย 

ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น สี,ความหนาแน่น ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ที่ ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

8-6302007-03-001/3 เห็ดโคนเล็ก 
เห็ดโคนหมู่  

เห็ด ทุกส่วนมีสีขาว มีสปอร์ ทุกส่วนน ามาเป็นอาหาร  
รสหวาน 

หมู่ที ่3  บ้านหนองขอน  
ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว  จ.นครราชสีมา  
(ป่าชุมชน โคกป่าช้าเก่าทางทิศใต้
ของหมู่บ้านห่างจากบ้านประมาณ 
800 เมตร)  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
ทะเบียนภูมิปัญญาในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น................................................................... หมู่ที่ ....................  

หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี................/  25………. 



ทะเบียนภูมิปัญญาในพื้นท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด...................................  

 

 
รหัสภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา 

 
สาขา 

 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ที่ ต ำบล 
อ ำเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

        
 

        
 

        

        



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนภูมิปัญญาในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.รหัสภูมิปัญญา คือ กำรระบุรหัสภูมิปัญญำที่พบในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001 โดยมีค ำอธิบำยรหัสดังนี้  
 ตัวอย่ำง : รหัสภูมิปัญญำที่พบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
 6302007 คือ รหัสหมำยเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้ำน 
 001  คือ รหัสภูมิปัญญำที่ศึกษำทั้งหมด    

2.ชื่อภูมิปัญญา คือ ชือ่ที่เรียกภูมิปัญญำที่พบในแต่ละท้องถิ่น อำจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลำยชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพรรณไม้ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่น  
3.สาขา คือ ประเภทของภูมิปัญญำท้องถิ่นมำสำรถแบ่งได้ 10 สำขำ  ได้แก่  สำขำเกษตรกรรม  สำขำอุตสำหกรรมและหัตถกรรม  สำขำกำรแพทย์แผนไทย   
  สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  สำขำกองทุนและธุรกิจชุมชน  สำขำสวัสดิกำร  สำขำศิลปกรรม  สำขำกำรจัดกำรองค์กร  สำขำภำษำและ 
  วรรณกรรม  และสำขำศำสนำและประเพณี 
4.เจ้าของภูมิปัญญา คือ เจ้ำของภูมิปัญญำ ผู้สรรค์สร้ำงภูมิปัญญำ ผู้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ  

 5.จุดเด่นของภูมิปัญญา คือ ลักษณะเด่นของภูมิปัญญำนั้นๆ ที่แตกต่ำงจำกภูมิปัญญำอ่ืน และสำมำรถจ ำแนกสำขำของภูมิปัญญำนั้นๆได้ 
 6.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ รำยละเอียดของภูมิปัญญำ องค์ควำมรู้ ควำมสำมำรถ  โดยผ่ำนกระบวนกำรศึกษำสังเกต  คิดวิเครำะห์  จนเกิดปัญญำ  

7.บริเวณท่ีพบ คือ กำรบันทึกข้อมูลแหล่งที่พบภูมิปัญญำนั้นๆ ซ่ึงน ำไปสู่กำรสืบค้น และน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ต่อไป 
 8.หมายเหตุ คือ กำรบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม  

 

รหัสภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
บริเวณท่ีพบ 

(ระบุ หมู่ที่ ต ำบล 
อ ำเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

8-6302007-03-001 หมองู แพทย์แผนไทย นำยสง่ำ จุฬำรมย ์ ใช้เข็มสักตำมง่ำมมือ ง่ำม
เท้ำ สำมำรถรักษำได้ใช้
เวลำ 5 นำท ี

ใช้สมุนไพรในกำรรักษำ  
โดยวิธีกำรใช้เข็มสักหรือ
สมุนไพรทำ  

หมู่ที่ 3 ต. ห้วยแถลง  
อ. ห้วยแถลง  
จ. นครรำชสีมำ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น................................................................... หมู่ที่ ....................  

หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
 
 
 
 

 
การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนแหลง่ทรัพยากรในพืน้ที่ปกปักทรัพยากรท้องถิน่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................  
 

รหัสแหล่งทรัพยากร ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลแหล่งทรัพยากร 
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานท่ี พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

  
 
 
 

     



วิธีการบันทึกทะเบียนแหล่งทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
 1.รหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชน คือ การระบุรหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 – 6302007– 03 – 001 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้       
    ตัวอย่าง รหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชนที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น 8 – 6302007 – 03 - 001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดแหล่งทรัพยากร 
 /3  คือ รหัสแหล่งทรัพยากรที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อแหล่งทรัพยากร คือ ชื่อที่เรียกแหล่งทรัพยากรในชุมชนนั้น 
 3.ประวัติ คือ ข้อมูลประวัติ ที่มา ความส าคัญและอายุ ของแหล่งทรัพยากรในชุมชนซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่การจ าแนกชนิดของแหล่งทรัพยากร  
 4.ลักษณะเด่น คือ ข้อมูลรูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ รวมทั้งลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะของแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 5.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบ สถานที่บันทึก และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  
 

รหัสแหล่งทรัพยากร ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

 (เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลแหล่งทรัพยากร
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานที่ พิกัด

ทางภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

8–6302007–03-001 น้ าผะหยอะ ต้ังอยู่เขตพ้ืนที่ อุทยานเข้า
ช้างเผือก ต าบลหนองลู 
อ าเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ธารน้ าไหลออกจากถ้ าน้ าไหล
ตลอดทั้งปี เป็นแหล่งต้นน้ า
ล าธาร ทางเดินเป็นถนน ที่
เป็นเส้นทางธรรมชาติ 

เป็นแหล่งหาสัตว์น้ า พืช
น้ า และเป็นแหล่งที่ใช้
น้ าประปาภูเขา 

หมู่ที่ 5 บ้านเวียคะด้ี  
ต าบลหนองลู 
อ าเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
ทะเบียนโบราณคดีในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น................................................................... ..................................  

หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
 
 
 
 
 

 
การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................  
 

รหัสโบราณคด ี ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานท่ี พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

  
 
 
 

     



วิธีการบันทึกทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
 1.รหัสโบราณคดีในชุมชน คือ การระบุรหัสโบราณคดีในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 – 6302007– 03 – 001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้     
             ตัวอย่าง รหัสโบราณคดีในชุมชนที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น 8 – 6302007 – 03 - 001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดโบราณคดีในชุมชน  
 /3  คือ รหัสโบราณคดีในชุมชนที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อโบราณคดี คือ ชื่อที่เรียกโบราณคดีในชุมชนนั้น 
 3.ประวัติ คือ ข้อมูลประวัติ ที่มา ความส าคัญและอายุ ของโบราณคดีในชุมชน ซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่การจ าแนกชนิดของโบราณคดีในชุมชน 
 4.ลักษณะเด่น คือ ข้อมูลรูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ รวมทั้งลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 
 5.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบ สถานที่บันทึก และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี  
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  
 

รหัสโบราณคดี ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ 

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 

ลักษณะเด่น 

(เช่น รูปร่าง รูปทรง 
ขนาด) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานที่ พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 

หมายเหตุ 
 

  8–6302007–03-001 ศาลปู่อินทร์ อา ยุ หลา ยร้ อยปี  ซ่ึ งอยู่ คู่ กั บ
ห มู่บ้ า นม า แ ต่ ด้ั ง เ ดิ ม โ ดย มี
ต้น ม ะ ข า ม ใ ห ญ่ เ ป็ น ร่ ม เ ง า 
ชาวบ้านเชื่อว่าตาปู่เป็นผู้คุ้มครอง
ภัยอันตรายเม่ือเดินทางออกจาก
หมู่บ้าน ถ้าผ่านศาลตาปู่ทุกคนจะ
ยกมือไหว้แล้วอธิษฐานบอกดังๆ 
ว่ า  "ต า ปู่ เ อย  ปกปั ก  รั กษ า 
คุ้มครองลูกหลานเด้อ" 

ศาลสี่เหล่า หลังคาจั่ว 
ยกสูงจากพ้ืน  

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ในหมู่บ้านละลมหม้อ  

หมู่ที่ 4 บ้านละลมหม้อ  
ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง     
จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนพรรณไมใ้นชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 
 
 

การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด...................................  

 
รหัสพรรณไม ้

 
ชื่อพ้ืนเมือง 

(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 
ลักษณะวิสัย 

(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เล้ือย 
ไม้รอเล้ือย ฯลฯ) 

ลักษณะเด่นของพืช 
(เช่น สี  กล่ิน ยาง มีหนาม 

ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 

 
 
วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 

1.รหัสพรรณไม้ คือ การระบุรหัสของพรรณไม้ที่พบในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสพรรณไม้ที่พบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  



 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดพรรณไม้ 
 /3  คือ รหัสพรรณไม้ที่ ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง  คือ ชื่อที่เรียกพรรณไม้ที่พบในแต่ละท้องถิ่นอาจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลายชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพรรณไม้ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ  
3.ลักษณะวิสัย คือ เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากพืชนั้นๆ เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ไม้ล้มลุก ถ้าเป็นพืชวงศ์หญ้า เช่น ข้าว ข้าวโพด ลักษณะวิสัยเป็น  
  หญ้า พืชกลุ่มไม้ไผ่ จะมีลักษณะวิสัยเป็น ไม้ไผ่ กลุ่มปาล์ม เช่น มะพร้าว หมาก หวาย จะมีลักษณะวิสัยเป็น ปาล์ม และพืชกลุ่มเฟิร์น จะมีลักษณะวิสัยเป็นเฟิร์น 

 4.ลักษณะเด่นของพืช คือ ความแตกต่างของพรรณไม้ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืนๆ เช่น สีของดอกและผล สีน้ ายาง ซ่ึงการบันทึกลักษณะเด่นของพรรณไม้ จะช่วยในการ 
            ระบุชนิด โดยเฉพาะพรรณไม้ชนิดต่างกันแต่ชื่อเหมือนกัน ควรระวังการสับสนระหว่างลักษณะเด่นกับประโยชน์ของพืช เช่น ใช้เป็นไม้ประดับ ใช้เป็นไม้คลุมดิน ใช้ 
            รักษาโรค ฯลฯ ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะเด่นของพืช แต่เป็นประโยชน์ของพืชนั้นๆ 
 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญาเพ่ือการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับการท ามาหากิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ จับสัตว์ หา 
            ของป่า ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับที่อยู่อาศัย ใช้ในการสร้างบ้านเรือน ภูมิปัญญาเก่ียวกับวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร ภูมิ 
            ปัญญาเก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม หรือยารักษาโรค เช่นการน าสมุนไพร มาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบพรรณไม้ในชุมชน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการท าแผนผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ 
 7.หมายเหตุ คือ การบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น ผู้ให้ข้อมูล จ านวนพรรณไม้ที่ส ารวจพบทั้งหมด เป็นต้น 

รหัสพรรณไม้ 
 

ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ิน

นั้นเรียก) 

ลักษณะวิสัย 
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เล้ือย ไม้รอเล้ือย) 

ลักษณะเด่นของพืช
(เช่น สี  กล่ิน ยาง หนาม) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

8-6302007-03-001/3 มะเว่อ ไม้พุ่ม ทั้งต้นมีกลิ่นน้ ามันหอม
ระเหย ผลขนาดใหญ่ 
ผลสุกมีรสเปรี้ยว 

ผล น าน้ าผลสุกมาประกอบ
อาหาร เช่น ลาบ ก้อย ต้มย า 
ใบ น ามาหั่นใส่ก้อย 

บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3  
บ้านหนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว  
จ.นครราชสีมา  

 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนพันธ์ุสัตว์ในชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 

 
 

การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนพนัธุ์สตัว์ในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด................................... 
 

รหัสพันธ์ุสัตว์ 
 

ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เล้ียงลูกด้วย
น้้ำนม สัตว์เล้ือยคลำน สัตว์
คร่ึงบกคร่ึงน้้ำ สัตว์ปีก ฯลฯ)  

ลักษณะเด่นของสัตว์ 
(เช่น ขนำด สี รูปร่ำง

ล้ำตัว ฯลฯ)  

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้ำน ต้ำบล 

อ้ำเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

 
 
 
 

      
 

 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพันธ์ุสัตว์ในชุมชน 
1.รหัสพันธ์ุสัตว์ คือ กำรระบุรหัสของพันธุ์สัตว์ท่ีพบในชุมชน โดยมีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค้ำอธิบำยรหัสดังนี้  
 ตัวอย่ำง : รหัสพันธุ์สัตว์ท่ีพบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
 6302007 คือ รหัสหมำยเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้ำน 
 001  คือ รหัสชนิดพันธุ์สัตว์ 
 /3  คือ รหัสพันธุ์สัตว์ที่ศึกษำทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง คือ ชื่อที่เรียกพันธุ์สัตว์ท่ีพบในแต่ละท้องถิ่นอำจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลำยชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพันธุ์สัตว์ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ 
3.ประเภท คือ เป็นลักษณะที่สังเกตได้จำกสัตว์นั้นๆ เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้ำนม สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้ำ สัตว์ปีก เป็นต้น 
4.ลักษณะเด่นของสัตว์ คือ ควำมแตกต่ำงของสัตว์ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืนๆ เช่น ขนำด สี รูปร่ำง ล้ำตัว เป็นต้น 

 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญำเพ่ือกำรด้ำรงชีพ เช่น ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับกำรท้ำมำหำกิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรล่ำสัตว์ จับสัตว์  
    หำของป่ำ ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับที่อยู่อำศัย ใช้ในกำรสร้ำงบ้ำนเรือน ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับด้ำนวัฒนธรรมด้ำนโภชนำกำร ด้ำนอำหำร วิธีกำรปรุง หรือกำรถนอม 
   อำหำร  ภูมิปัญญำเก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม  หรือยำรักษำโรค เช่นกำรน้ำสมุนไพร มำใช้เป็นตัวยำ กำรผสมยำ วิธีปรุงยำ กำรใช้ยำรักษำโรคในคน หรือโรคในสัตว์  
 6.บริเวณท่ีพบ คือ กำรบันทึกบริเวณที่พบพืชพันธุ์สัตว์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรสืบค้นข้อมูล และกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ต่อไป  
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น ผู้ให้ข้อมูล จ้ำนวนทรัพยำกรทั้งหมดเป็นต้น 

 
รหัสพันธ์ุสัตว์ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ิน
นั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เล้ียงลูก
ด้วยน้้ำนม สัตว์เล้ือยคลำน 
สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้ำ สัตว์ปีก)  

ลักษณะเด่นของสัตว์ 
(เช่น ขนำด,สี,รูปร่ำง

ล้ำตัว ฯลฯ)  

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ 

จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

8-6302007-03-001/3 โคนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเต้ำนมขนำดใหญ่ ให้
น้้ำนมมำก  

น้้ำนมน้ำไปผลิตเป็นนมโค
สดแท้ 

บ้ำนเลขที่ 206/5 หมู่ 3  
บ้ำนหนองขอน ต.คลองไผ่  
อ.สีค้ิว จ .นครรำชสีมำ  

 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 
 

 
 

การส ารวจครั้งท่ี................/  25………. 



ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ....................................ต าบล....................................... อ าเภอ ........................................... จังหวัด..........................................  

 
รหัสชีวภาพอ่ืนๆ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น
เรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด รา สาหร่าย 

ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น สี ความหนาแน่น ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

  
 

     
 
 
 

       
 
 
 

       
 
 
 

 
 

      
 
 
 

 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 
1.รหัสชีวภาพอ่ืนๆ คือ การระบุรหัสของชีวภาพอ่ืนๆ ที่พบในชุมชน โดยมีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสชีวภาพอ่ืนๆ ที่พบในชุมชน เช่น  8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดชีวภาพอ่ืนๆ 
 /3  คือ รหัสพันธุ์ชีวภาพอ่ืนๆ ที่ ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง  คือ ชื่อที่เรียกชีวภาพอ่ืนๆ ในแต่ละท้องถิ่น  ซ่ึงอาจบันทึกเพียงชื่อเดียว หรือหลายชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ  
3.ประเภท คือ ลักษณะที่สังเกตได้จากชีวภาพอ่ืนๆ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน เป็นต้น 
4.ลักษณะเด่น คือ ความแตกต่างของชีวภาพอ่ืนๆ ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืนๆ เช่น สี ความหนาแน่น เป็นต้น 

 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญาเพ่ือการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอม     
             อาหาร หรือภูมิปัญญาการท ายารักษาโรค เช่น การน ามาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ เป็นต้น 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ พ้ืนทีท่ี่พบชีวภาพอ่ืนๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการท าแผนผังแสดงต าแหน่ง เช่น ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น จ านวนทรัพยากรทั้งหมดเป็นต้น 

 
รหัสชีวภาพอ่ืนๆ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 

(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้น
เรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด รา สาหร่าย 

ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น สี,ความหนาแน่น ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

8-6302007-03-001/3 เห็ดโคนเล็ก 
เห็ดโคนหมู่  

เห็ด ทุกส่วนมีสีขาว มีสปอร์ ทุกส่วนน ามาเป็นอาหาร  
รสหวาน 

หมู่ 3 บ้านหนองขอน  
ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว  จ.นครราชสีมา  
(ป่าชุมชน โคกป่าช้าเก่าทางทิศใต้
ของหมู่บ้านห่างจากบ้านประมาณ 
800 เมตร)  

 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 

 
 

การส ารวจครั้งท่ี................/  25………. 



 
ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด...................................  
 

รหัสภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน 

ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

        
 

        
 

        

        



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
1.รหัสภูมิปัญญา คือ การระบุรหัสภูมิปัญญาที่พบในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสภูมิปัญญาที่พบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสภูมิปัญญาที่ศึกษาทั้งหมด    

2.ชื่อภูมิปัญญา คือ ชื่อที่เรียกภูมิปัญญาที่พบในแต่ละท้องถิ่น อาจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลายชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพรรณไม้ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่น  
3.สาขา คือ ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสารถแบ่งได้ 10 สาขา  ได้แก่  สาขาเกษตรกรรม  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  สาขาการแพทย์แผนไทย   
  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  สาขาสวัสดิการ  สาขาศิลปกรรม  สาขาการจัดการองค์กร  สาขาภาษาและ 
  วรรณกรรม  และสาขาศาสนาและประเพณี 
4.เจ้าของภูมิปัญญา คือ เจ้าของภูมิปัญญา ผู้สรรค์สร้างภูมิปัญญา ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา  

 5.จุดเด่นของภูมิปัญญา คือ ลักษณะเด่นของภูมิปัญญานั้นๆ ที่แตกต่างจากภูมิปัญญาอ่ืน และสามารถจ าแนกสาขาของภูมิปัญญานั้นๆได้ 
 6.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ รายละเอียดของภูมิปัญญา องค์ความรู้ ความสามารถ  โดยผ่านกระบวนการศึกษาสังเกต  คิดวิเคราะห์  จนเกิดปัญญา  

7.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกข้อมูลแหล่งที่พบภูมิปัญญานั้นๆ ซ่ึงน าไปสู่การสืบค้น และน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป 
 8.หมายเหตุ คือ การบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม  

รหัสภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน 

ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

8-6302007-03-001 หมองู แพทย์แผนไทย นายสง่า  จุฬารมย์ ใช้เข็มสักตามง่ามมือ  
ง่ามเท้า  สามารถรักษา
ได้ใช้เวลา 5 นาท ี

ใช้สมุนไพรในการรักษา  
โดยวิธีการใช้เข็มสักหรือ
สมุนไพรทา  

14 หมู่ที่ 3   
ต. ห้วยแถลง  
อ. ห้วยแถลง  
จ. นครราชสีมา 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 

 
 

การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนแหลง่ทรัพยากรในชุมชน 
 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................  
 

รหัส 
แหล่งทรัพยากร 

ชื่อพ้ืนเมือง ประวัติ  
(เช่น ความส าคัญ อายุ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานท่ี พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

 



วิธีการบันทึกทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 1.รหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชน คือ การระบุรหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 – 6302007– 03 – 001 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้       
    ตัวอย่าง รหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชนที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น 8 – 6302007 – 03 - 001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดแหล่งทรัพยากร 
 /3  คือ รหัสแหล่งทรัพยากรที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อแหล่งทรัพยากร คือ ชื่อที่เรียกแหล่งทรัพยากรในชุมชนนั้น 
 3.ประวัติ คือ ข้อมูลประวัติ ที่มา ความส าคัญและอายุ ของแหล่งทรัพยากรในชุมชนซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่การจ าแนกชนิดของแหล่งทรัพยากร  
 4.ลักษณะเด่น คือ ข้อมูลรูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ รวมทั้งลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะของแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 5.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบ สถานที่บันทึก และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  
 

รหัสแหล่งทรัพยากร ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

 (เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานที่ พิกัด

ทางภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

8–6302007–03-001 น าตกผานาง
อิง 

น้ า ตกผา นาง อิ ง  ต้ั งอยู่
ต าบลพญาแก้ว เป็นน้ าตก
ที่มีขนาดกลาง ไม่สูงชั น 
ปริมาณน้ าไหลตลอดทั้งปี 
มี พืชพร รณ ไ ม้  สั ตว์ น้ า
จ านวนมาก 

- เกิดตามธรรมชาติ 
- มีโขดหินจ านวนมาก 
- น้ าใส ไม่ลึกสามารถลงเล่น

น้ าได้ 
- แหล่งประวัติศาสตร์เรื่อง

ลูกพญาแก้ว 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญใน
การใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน 

หมู่ที่ 4 บ้านพญาแก้ว  
ต าบลพญาแก้ว 
อ าเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 

 
 

การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................  
 

รหัสโบราณคด ี ชื่อพ้ืนเมือง ประวัติ  
(เช่น ความส าคัญ อายุ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานท่ี พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

 



วิธีการบันทึกทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
 1.รหัสโบราณคดีในชุมชน คือ การระบุรหัสโบราณคดีในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 – 6302007– 03 – 001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้     
             ตัวอย่าง รหัสโบราณคดีในชุมชนที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น 8 – 6302007 – 03 - 001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดโบราณคดีในชุมชน  
 /3  คือ รหัสโบราณคดีในชุมชนที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อโบราณคดี คือ ชื่อที่เรียกโบราณคดีในชุมชนนั้น 
 3.ประวัติ คือ ข้อมูลประวัติ ที่มา ความส าคัญและอายุ ของโบราณคดีในชุมชน ซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่การจ าแนกชนิดของโบราณคดีในชุมชน 
 4.ลักษณะเด่น คือ ข้อมูลรูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ รวมทั้งลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 
 5.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบ สถานที่บันทึก และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี  
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  
 

รหัสโบราณคดี ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ 

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานที่ พิกัด

ทางภูมิศาสตร์) 

หมายเหตุ 
 

  8–6302007–03-001 ศาลปู่อินทร์ อายุหลายร้อยปี ซ่ึงอยู่ คู่กับ
หมู่บ้านมาแต่ด้ังเดิม โดยมี
ต้นมะขามใหญ่เป็นร่ มเงา 
ชาวบ้า นเชื่อ ว่าตา ปู่ เป็น ผู้
คุ้มครองภัย อันตร าย เ ม่ือ
เดินทางออกจากหมู่บ้าน ถ้า
ผ่านศาลตาปู่ทุกคนจะยกมือ
ไหว้แล้วอธิษฐานบอกดัง ๆ 
ว่า "ตาปู่ เอย ปกปัก รักษา 
คุ้มครองลูกหลานเด้อ" 

ศาลสี่เหล่า หลังคาจั่ว ยกสูง
จากพ้ืน 

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ในหมู่บ้านละลมหม้อ  

หมู่ที่ 4  
บ้านละลมหม้อ  
ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมือง     
จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 



 



 
 
 
 

 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

 

 
 
 

 
ป้ำยสนองพระรำชด ำริในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

 
 

 

 
 



 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปี  25……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กรอก / รายงาน 
 

    1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
        โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
        อีเมล   ............................................................................................................................. ...............              
        ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
        สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…..... 
        …………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 
 
    2.  ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน …………………………………………………………………………………… 
 
    3.  งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

                  (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน        
                (……………..………………………….) 

                    หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

การประเมิน ป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 
1. เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน  
      (ด้านที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน  200  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่่ากว่า   150  คะแนน 
  ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน  600  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่่ากว่า   350  คะแนน 
 ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน       คะแนน  200  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่่ากว่า   150  คะแนน 
        รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  650  คะแนน 
  
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 

3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- สนับสนุนงบประมาณ การด่าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
- มีจิตส่านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา 

2) ผู้บริหาร 
     - รู้เป้าหมาย ... “จิตส่านึก” ... แล้วท่า    
  -  รู้หน้าที่...  “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ” ...แล้วท่า 
 - ปกครองโดยธรรม 

 3) ผู้ปฏิบัติ   
     -  ซ่ือตรง  มุ่งม่ัน  พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม 
 -  อนุรักษ์และพัฒนาบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. วิธีการประเมิน   
 1) พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
 2) สอบถามบุคลากรในท้องถิ่น  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน ผู้รู้ใน 
     ท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (30  คะแนน) 

   

        1) รายงานการประชุม  
            - วาระการประชุมเร่ืองเกีย่วกบัการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
             (10  คะแนน) 

  
 

 

    - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และ    
     ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 

   

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
           - บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 

   

    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน)    
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     (30 คะแนน) 

   

1) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ .สธ.-
ต่าบล ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด่าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

   

       2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  
            (15 คะแนน) 
           1. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

2. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
5. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

   

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น          
(40 คะแนน)    

   

       1) แผนการด่าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท่าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดง
ผังโครงสร้างการบริหาร (5  คะแนน)  

   

        2) แผนการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียด
งาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา ( 30 คะแนน)  

   

        3)  การจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน)    
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

  การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน 
  มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.4  ด าเนินงานตามแผน  (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด่าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต่าบลกับหน่วยงานต่างๆ   

   

           1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
ลงนาม  ชื่อผูบ้ริหาร  หวัหน้างาน   (10  คะแนน) 

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากร     
       ท้องถิ่น 

   

          2) หนังสือเชิญประชุม  (5  คะแนน)    
            3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน)    
1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
ผลการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

   

1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน  (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  (10 คะแนน)    

       2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด่าเนินงานในปีต่อไป  (10 คะแนน)    

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(40 คะแนน)    
      รายงานผลการด่าเนินงาน  การจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดงหลักฐาน
ตั้งแต่ขอ้ 1.1 – 1.6 

   

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน)               
        1) การก่าหนดขอบเขตพื้นที่ปกปัก (5  คะแนน)      
        2) การส่ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก (5  คะแนน)     
        3) การจ่าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก (5  คะแนน)      
        4)  การติดรหัสประจ่าชนิด (5  คะแนน)    
1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)     
1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น    (20  คะแนน)    

  1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น    (10  คะแนน)    
  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)    

1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น    (20  คะแนน)    

1.5  ท าทะเบยีนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)       

1) การท่าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตามแบบ  
อพ.สธ. (5  คะแนน) 

   

         2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5  คะแนน)    
1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (20  คะแนน)       

         แบบบันทกึการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปกั เช่น การท่าแนวกันไฟ   
         การท่าฝายชะลอน่้า อาสาสมคัรดแูลรักษา พื้นทีป่กปกั ฯลฯ 

   

คะแนนท่ีได้ ด้านการด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  (5  คะแนน)        
    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  (5 คะแนน)           
    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่้าน ชุมชน วิถีชุมชน (10 คะแนน)        
    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในทอ้งถิ่น ทะเบยีนพรรณไมใ้นชุมชน      
         (10 คะแนน)   

   

    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สตัว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุส์ัตว์ในชุมชน    
         (10 คะแนน)        

   

    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชวีภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน 
         (10 คะแนน)         

   

     2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
          (10 คะแนน)   
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  (ต่อ) 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

     2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี ทะเบียนแหล่ง
ทรัพยากรชุมชนและทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   

   

     2.10 จัดท่ารายงานผลการส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          (25 คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)                          
     3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)                          
     3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น 
แบบบันทึกการเปลีย่นแปลง  (40 คะแนน)                       

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
   (100 คะแนน)   

   

4.1 ฟื้นฟู  บ่ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กบัชุมชน ต่าบล (60 
คะแนน)                       

   

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ  (40 
คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)    
5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    

ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน)    
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  

(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  (60 คะแนน) 
   

6.2 สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ่านวยความสะดวกต่างๆ   
(40 คะแนน) 

   

คะแนนที่ได้ การด าเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน 
ทรัพยากรทอ้งถิ่น 

   

รวมคะแนนด้านท่ี 2  การด าเนินงาน    
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ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3.1  สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู ่
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา :   พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด          (20  คะแนน)    
          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน)    
           3)  มีความร่มร่ืน น่าอยู่  (15  คะแนน)    
3.2  บรรยากาศของท้องถิ่น (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20  คะแนน)    
         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 

   

           3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ   
                (15  คะแนน) 

   

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม (70  คะแนน) 
( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้ รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน)    
        2)  มีความซื่อตรง  (10  คะแนน)    
         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน)    
         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน)    
        5)  มีความสามัคคี   (10  คะแนน)    
         6)  มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน  (10  คะแนน)    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน)    
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่
ยอมรับ (30  คะแนน) 

  
  

 

       1) สมาชกิองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชมุชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้  (10  คะแนน) 

   

       2) การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (5 คะแนน)    
        3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกบังานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ 
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 

   

รวมคะแนนด้านที่ 3  ผลการด าเนินงาน    
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สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้าน   คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ   คะแนน  200  คะแนน  คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน         คะแนน  600  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน      คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
 รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึกในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึก ในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
  

 



 
 
 
 

 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

 
เกียรติบัตรข้ันท่ี 1 

 
 
 



 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปี  25……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กรอก / รายงาน 
 

    1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
        โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
        อีเมล   ............................................................................................................................. ...............              
        ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
        สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…..... 
        …………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 
 
    2.  ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน …………………………………………………………………………………… 
 
    3.  งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

                  (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน        
                (……………..………………………….) 

                    หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
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แบบประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพ่ือรับการประเมินเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขั้นท่ี 1 

เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1. เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน (ด้านที ่ 1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
 ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 160  คะแนน 
 ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 480  คะแนน 
 ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 160  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า    800 คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืน (1,000 คะแนน)          
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  2,400 คะแนน 
 
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

-  6 งาน - 4 ทรัพยากร ครบ เห็นได้ชัดเจน 
-  ปริมาณ ผู้มีส่วนร่วมในงาน… เพ่ิม 
-  ความหลากหลายของงาน… เพ่ิม 
-  ผู้บริหาร  สนับสนุน ดูว่าจริงใจ จริงจัง 
-  ไม่เครียด เพียร หม่ัน…มีวิธีการใหม่ๆ  
-  ผู้ปฏิบัติเกิดมี “กรุณาจิต” ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง 

 …ไม่คุกคาม ไม่ท่าร้าย – ท่าลาย 
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-  ผู้ปฏิบัติ เกิดมี “มุทิตาจิต” ต่อสรรพชีวิต  สรรพสิ่ง 
 … ช่วยเหลือเก้ือหนุน 
  เห็น… ทั้งท้องถิ่น  สะอาด  เป็นระเบียบ 
   … ทุกสรรพสิ่ง สมบูรณ์ตามธรรมชาติ     
 
4. วิธีการประเมิน  : พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
      : สอบถามบุคลากรในท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น   
       ผู้บรหิารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (30  คะแนน) 

   

        1) รายงานการประชุม  
            - วาระการประชุมเร่ืองเกีย่วกบัการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
             (10  คะแนน) 

  
 

 

    - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และ    
     ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 

   

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
           - บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 

   

    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน)    
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     (30 คะแนน) 

   

1) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ .สธ.-
ต่าบล ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด่าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

   

       2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  
            (15 คะแนน) 
           1. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

2. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
5. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น          
(40 คะแนน)    

   

       1) แผนการด่าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท่าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดง
ผังโครงสร้างการบริหาร (5  คะแนน)  

   

        2) แผนการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียด
งาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา ( 30 คะแนน)  

   

        3)  การจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน)    
1.4  ด าเนินงานตามแผน  (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด่าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต่าบลกับหน่วยงานต่างๆ   

   

           1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
ลงนาม  ชื่อผูบ้ริหาร  หวัหน้างาน   (10  คะแนน) 

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

           2) หนังสือเชิญประชุม  (5  คะแนน)    
           3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน)    
1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
ผลการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน  (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  (10 คะแนน)    

       2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด่าเนินงานในปีต่อไป  (10 คะแนน)    
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

 การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน 
 มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     (40 คะแนน)    
      รายงานผลการด่าเนินงาน  การจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดงหลักฐาน
ตั้งแต่ขอ้ 1.1 – 1.6 

   

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน)               
        1) การก่าหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น  (5  คะแนน)      
        2) การส่ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (5  คะแนน)     
        3) การจ่าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (5คะแนน)      
        4) การติดรหัสประจ่าชนิด (5  คะแนน)    
1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)     
1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (20  คะแนน)    

  1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (10  คะแนน)    

  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)    
1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (20  คะแนน)    

1.5  ท าทะเบยีนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)       

1) การท่าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตามแบบ        
   อพ.สธ. (5  คะแนน) 

   

        2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5  คะแนน)    
1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (20  คะแนน)       

         แบบบันทกึการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น     
        การท่าแนวกันไฟ การท่าฝายชะลอน่้า อาสาสมคัรดแูลรักษา พื้นที่ปกปัก ฯลฯ 

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  (5  คะแนน)        
    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  (5 คะแนน)           
    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่้าน ชุมชน วิถีชุมชน (10 คะแนน)        
    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในทอ้งถิ่น ทะเบยีนพรรณไมใ้นชุมชน      
         (10 คะแนน)   

   

    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สตัว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุส์ัตว์ในชุมชน    
         (10 คะแนน)        

   

    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชวีภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ใน 
         ชุมชน  (10 คะแนน)         

   

    2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบยีนภูมิปัญญาชุมชน (10 คะแนน)      
    2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบยีนแหล่งทรัพยากรใน 
         ชุมชนและทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   

   

     2.10 จัดท่ารายงานผลการส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)      
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)                          
     3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)                          
     3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น        
แบบบันทึกการเปลีย่นแปลง  (40 คะแนน)                       

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
4.1 ฟื้นฟู  บ่ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กบัชุมชน ต่าบล 
(60 คะแนน)                       

   

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

(40 คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)    
5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    

ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน)    
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  (60 คะแนน) 

   

6.2 สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ่านวยความสะดวกต่างๆ   
     (40 คะแนน) 

   

คะแนนท่ีได้ ด้านการด าเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

   

รวมคะแนนด้านท่ี 2  การด าเนินงาน    
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ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3.1  สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู ่
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา :   พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด          (20  คะแนน)    
          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน)    
           3)  มีความร่มร่ืน น่าอยู่  (15  คะแนน)    
3.2  บรรยากาศของท้องถิ่น (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20  คะแนน)    
         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 

   

           3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ   
                (15  คะแนน) 

   

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม (70  คะแนน) 
( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้ รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน)    
        2)  มีความซื่อตรง  (10  คะแนน)    
         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน)    
         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน)    
        5)  มีความสามัคคี   (10  คะแนน)    
         6)  มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน  (10  คะแนน)    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน)    
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่
ยอมรับ (30  คะแนน) 

  
  

 

        1) สมาชกิองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชมุชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้  (10  คะแนน) 

   

         2)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (5 คะแนน)    
          3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกบังานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ 
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 

   

รวมคะแนนด้านที่ 3  ผลการด าเนินงาน    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
       (แสดงวิธีการ ผลงาน ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากพืช (300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช  (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช   (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม (75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การปลูก การดูแลรักษา (75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากพืช (300 คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากพืชและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400 คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
       - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาพืช    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารทีป่รากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
        (แสดงวิธีการ  ผลงาน ชิ้นงาน  )    

1. ศึกษาจากสัตว(์300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดลอ้ม ( 75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากสัตว(์300  คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์และก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง  (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
        - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาสัตว์    
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 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :  หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน แๆละสิ่งแวดล้อม 
          (75 คะแนน) 

   

         - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง    (100 คะแนน)    
          - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ  (100 คะแนน)    
3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
            (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
(แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา   ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
            ( 75 คะแนน) 

   

         - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
          - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(100 คะแนน)    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  (ต่อ) 

 
สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้านคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน  600  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
สรุปผลการประเมิน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ และภูมิปัญญา  คะแนนเต็ม 4,000คะแนน 

พืชศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
สัตว์ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ชีวภาพอ่ืนๆ ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ภูมิปัญญา     คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนน   ...............  คะแนน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึกในงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น  
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึก ในงาน

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
             (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา    

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน    



 
 
 
 

 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

 
เกียรติบัตรข้ันท่ี 2 

 
 
 



 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปี  25……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กรอก / รายงาน 
 

    1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
        โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
        อีเมล   ............................................................................................................................. ...............              
        ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
        สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…..... 
        …………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 
 
    2.  ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน …………………………………………………………………………………… 
 
    3.  งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

                  (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน        
                (……………..………………………….) 

                    หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
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แบบประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพ่ือรับการประเมินเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขั้นท่ี 2 

เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 
1.เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน  (ด้านที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
         ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
         ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 540  คะแนน 
         ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน   คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  900 คะแนน 
การเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
 1.การเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืน (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 320  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  3,200 คะแนน 
2.ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

- 6 งาน 4 ทรัพยากร ครบ เห็นได้ชัดเจน 
ผู้บริหาร… ปกครองโดยธรรม 

-  ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก กลมเกลียว  
            ประหยัดสุด ประโยชน์สูง 

-  มีธรรม มีปัญญา… จัดระเบียบของกาย  
  จนเป็นระเบียบของใจ 
  … ความกร้าวไม่มี 

… ชม.. เยี่ยม.. สะอาด เป็นระเบียบทุกหนแห่ง     
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4. วิธีการประเมิน  : พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
      : สอบถามบุคลากรในท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น   
       ผู้บรหิารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (30  คะแนน) 

   

        1) รายงานการประชุม  
            - วาระการประชุมเร่ืองเกีย่วกบัการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
             (10  คะแนน) 

  
 

 

    - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และ    
     ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 

   

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
           - บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 

   

    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน)    
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     (30 คะแนน) 

   

1) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ .สธ.-
ต่าบล ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด่าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

   

       2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  
            (15 คะแนน) 
           1. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

2. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
5. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น          
(40 คะแนน)    

   

       1) แผนการด่าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท่าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดง
ผังโครงสร้างการบริหาร (5  คะแนน)  

   

        2) แผนการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียด
งาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา ( 30 คะแนน)  

   

        3)  การจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน)    
1.4  ด าเนินงานตามแผน  (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด่าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต่าบลกับหน่วยงานต่างๆ   

   

           1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
ลงนาม  ชื่อผูบ้ริหาร  หวัหน้างาน   (10  คะแนน) 

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

           2) หนังสือเชิญประชุม  (5  คะแนน)    
           3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน)    
1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
ผลการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน  (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  (10 คะแนน)    

       2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด่าเนินงานในปีต่อไป  (10 คะแนน)    
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

 การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน 
 มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     (40 คะแนน)    
      รายงานผลการด่าเนินงาน  การจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดงหลักฐาน
ตั้งแต่ขอ้ 1.1 – 1.6 

   

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน)               
        1) การก่าหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น  (5  คะแนน)      
        2) การส่ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (5  คะแนน)     
        3) การจ่าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (5คะแนน)      
        4) การติดรหัสประจ่าชนิด (5  คะแนน)    
1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)     
1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (20  คะแนน)    

  1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (10  คะแนน)    

  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)    
1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (20  คะแนน)    

1.5  ท าทะเบยีนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)       

1) การท่าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตามแบบ        
   อพ.สธ. (5  คะแนน) 

   

        2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5  คะแนน)    
1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (20  คะแนน)       

         แบบบันทกึการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น     
        การท่าแนวกันไฟ การท่าฝายชะลอน่้า อาสาสมคัรดแูลรักษา พื้นที่ปกปัก ฯลฯ 

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  (5  คะแนน)        
    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  (5 คะแนน)           
    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่้าน ชุมชน วิถีชุมชน (10 คะแนน)        
    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในทอ้งถิ่น ทะเบยีนพรรณไมใ้นชุมชน      
         (10 คะแนน)   

   

    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สตัว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุส์ัตว์ในชุมชน    
         (10 คะแนน)        

   

    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชวีภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ใน 
         ชุมชน  (10 คะแนน)         

   

    2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบยีนภูมิปัญญาชุมชน (10 คะแนน)      
    2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบยีนแหล่งทรัพยากรใน 
         ชุมชนและทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   

   

     2.10 จัดท่ารายงานผลการส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)      
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)                          
     3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)                          
     3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น        
แบบบันทึกการเปลีย่นแปลง  (40 คะแนน)                       

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
4.1 ฟื้นฟู  บ่ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กบัชุมชน ต่าบล 
(60 คะแนน)                       

   

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

(40 คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)    
5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    

ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน)    
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  (60 คะแนน) 

   

6.2 สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ่านวยความสะดวกต่างๆ   
     (40 คะแนน) 

   

คะแนนท่ีได้ ด้านการด าเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

   

รวมคะแนนด้านท่ี 2  การด าเนินงาน    
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ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3.1  สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู ่
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา :   พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด          (20  คะแนน)    
          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน)    
           3)  มีความร่มร่ืน น่าอยู่  (15  คะแนน)    
3.2  บรรยากาศของท้องถิ่น (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20  คะแนน)    
         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 

   

           3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ   
                (15  คะแนน) 

   

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม (70  คะแนน) 
( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้ รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน)    
        2)  มีความซื่อตรง  (10  คะแนน)    
         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน)    
         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน)    
        5)  มีความสามัคคี   (10  คะแนน)    
         6)  มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน  (10  คะแนน)    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน)    
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่
ยอมรับ (30  คะแนน) 

  
  

 

        1) สมาชกิองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชมุชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้  (10  คะแนน) 

   

         2)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (5 คะแนน)    
          3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกบังานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ 
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 

   

รวมคะแนนด้านที่ 3  ผลการด าเนินงาน    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
       (แสดงวิธีการ ผลงาน ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากพืช (300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช  (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช   (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม (75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การปลูก การดูแลรักษา (75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากพืช (300 คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากพืชและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400 คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
       - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาพืช    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารทีป่รากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
        (แสดงวิธีการ  ผลงาน ชิ้นงาน  )    

1. ศึกษาจากสัตว(์300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดลอ้ม ( 75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากสัตว(์300  คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์และก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง  (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
        - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาสัตว์    
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 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :  หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน แๆละสิ่งแวดล้อม 
          (75 คะแนน) 

   

         - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง    (100 คะแนน)    
          - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ  (100 คะแนน)    
3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
            (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
(แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา   ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
            ( 75 คะแนน) 

   

         - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
          - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(100 คะแนน)    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  (ต่อ) 

 
สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้านคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน  600  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
สรุปผลการประเมิน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ และภูมิปัญญา  คะแนนเต็ม 4,000คะแนน 

พืชศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
สัตว์ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ชีวภาพอ่ืนๆ ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ภูมิปัญญา     คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนน   ...............  คะแนน 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

  
  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
             (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา    

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน    



 
 
 
 

 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

 
เกียรติบัตรข้ันท่ี 3 

 
 
 



 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปี  25……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กรอก / รายงาน 
 

    1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
        โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
        อีเมล   ............................................................................................................................. ...............              
        ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
        สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…..... 
        …………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 
 
    2.  ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน …………………………………………………………………………………… 
 
    3.  งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

                  (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน        
                (……………..………………………….) 

                    หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
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แบบประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพ่ือรับการประเมินเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขั้นท่ี 3 

เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

1.เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน  (ด้านที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
         ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 200  คะแนน 
         ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน  คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 600  คะแนน 
         ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 200  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ีย 950 – 1000 คะแนน 

** (คะแนน  900 - 950 คะแนน(คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์)  พิจารณารับประกาศฯ) 
การเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
 1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืน (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  400  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ีย  3500 –  4000 คะแนน 

(คะแนน  900 - 950 คะแนน(คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์)  พิจารณารับประกาศฯ) 
2.ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
3.การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
     ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสว่าง… คือปัญญา 
          .. ชี้น่า  สนทนา  รูปธรรมที่ปรากฏ เชื่อมโยงสู่ชีวิตแห่งตนและสังคม 

         - ผู้บริหาร  กลมกลืนในงาน บนฐานของจิต ที่มีความเห็นชอบ 
         - ผู้ปฏิบัติ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

          .. ปราศจากความหิว 
                  ปราศจากอบาย        
                       ปราศจากความคับแค้น    
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4. วิธีการประเมิน  : พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
      : สอบถามบุคลากรในท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น   
       ผู้บรหิารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (30  คะแนน) 

   

        1) รายงานการประชุม  
            - วาระการประชุมเร่ืองเกีย่วกบัการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
             (10  คะแนน) 

  
 

 

    - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และ    
     ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 

   

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
           - บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 

   

    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน)    
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     (30 คะแนน) 

   

1) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ .สธ.-
ต่าบล ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด่าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

   

       2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  
            (15 คะแนน) 
           1. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

2. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
5. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น          
(40 คะแนน)    

   

       1) แผนการด่าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท่าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดง
ผังโครงสร้างการบริหาร (5  คะแนน)  

   

        2) แผนการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียด
งาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา ( 30 คะแนน)  

   

        3)  การจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน)    
1.4  ด าเนินงานตามแผน  (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด่าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต่าบลกับหน่วยงานต่างๆ   

   

           1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
ลงนาม  ชื่อผูบ้ริหาร  หวัหน้างาน   (10  คะแนน) 

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

           2) หนังสือเชิญประชุม  (5  คะแนน)    
           3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน)    
1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
ผลการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน  (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  (10 คะแนน)    

       2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด่าเนินงานในปีต่อไป  (10 คะแนน)    
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

 การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน 
 มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     (40 คะแนน)    
      รายงานผลการด่าเนินงาน  การจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดงหลักฐาน
ตั้งแต่ขอ้ 1.1 – 1.6 

   

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน)               
        1) การก่าหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น  (5  คะแนน)      
        2) การส่ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (5  คะแนน)     
        3) การจ่าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (5คะแนน)      
        4) การติดรหัสประจ่าชนิด (5  คะแนน)    
1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)     
1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (20  คะแนน)    

  1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (10  คะแนน)    

  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)    
1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (20  คะแนน)    

1.5  ท าทะเบยีนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)       

1) การท่าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตามแบบ        
   อพ.สธ. (5  คะแนน) 

   

        2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5  คะแนน)    
1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (20  คะแนน)       

         แบบบันทกึการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น     
        การท่าแนวกันไฟ การท่าฝายชะลอน่้า อาสาสมคัรดแูลรักษา พื้นที่ปกปัก ฯลฯ 

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  (5  คะแนน)        
    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  (5 คะแนน)           
    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่้าน ชุมชน วิถีชุมชน (10 คะแนน)        
    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในทอ้งถิ่น ทะเบยีนพรรณไมใ้นชุมชน      
         (10 คะแนน)   

   

    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สตัว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุส์ัตว์ในชุมชน    
         (10 คะแนน)        

   

    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชวีภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ใน 
         ชุมชน  (10 คะแนน)         

   

    2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบยีนภูมิปัญญาชุมชน (10 คะแนน)      
    2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบยีนแหล่งทรัพยากรใน 
         ชุมชนและทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   

   

     2.10 จัดท่ารายงานผลการส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)      
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)                          
     3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)                          
     3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น        
แบบบันทึกการเปลีย่นแปลง  (40 คะแนน)                       

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
4.1 ฟื้นฟู  บ่ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กบัชุมชน ต่าบล 
(60 คะแนน)                       

   

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

(40 คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)    
5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    

ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน)    
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  (60 คะแนน) 

   

6.2 สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ่านวยความสะดวกต่างๆ   
     (40 คะแนน) 

   

คะแนนท่ีได้ ด้านการด าเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

   

รวมคะแนนด้านท่ี 2  การด าเนินงาน    
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ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3.1  สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู ่
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา :   พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด          (20  คะแนน)    
          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน)    
           3)  มีความร่มร่ืน น่าอยู่  (15  คะแนน)    
3.2  บรรยากาศของท้องถิ่น (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20  คะแนน)    
         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 

   

           3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ   
                (15  คะแนน) 

   

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม (70  คะแนน) 
( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้ รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน)    
        2)  มีความซื่อตรง  (10  คะแนน)    
         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน)    
         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน)    
        5)  มีความสามัคคี   (10  คะแนน)    
         6)  มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน  (10  คะแนน)    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน)    
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่
ยอมรับ (30  คะแนน) 

  
  

 

        1) สมาชกิองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชมุชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้  (10  คะแนน) 

   

         2)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (5 คะแนน)    
          3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกบังานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ 
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 

   

รวมคะแนนด้านที่ 3  ผลการด าเนินงาน    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
       (แสดงวิธีการ ผลงาน ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากพืช (300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช  (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช   (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม (75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การปลูก การดูแลรักษา (75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากพืช (300 คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากพืชและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400 คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
       - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาพืช    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารทีป่รากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
        (แสดงวิธีการ  ผลงาน ชิ้นงาน  )    

1. ศึกษาจากสัตว(์300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดลอ้ม ( 75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากสัตว(์300  คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์และก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง  (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
        - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาสัตว์    
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 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :  หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน แๆละสิ่งแวดล้อม 
          (75 คะแนน) 

   

         - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง    (100 คะแนน)    
          - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ  (100 คะแนน)    
3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
            (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
(แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา   ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
            ( 75 คะแนน) 

   

         - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
          - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(100 คะแนน)    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  (ต่อ) 

 
สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้านคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน  600  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
สรุปผลการประเมิน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ และภูมิปัญญา  คะแนนเต็ม 4,000คะแนน 

พืชศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
สัตว์ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ชีวภาพอ่ืนๆ ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ภูมิปัญญา     คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนน   ...............  คะแนน 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 
  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
             (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา    

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน    



 

 
 

โครงการอนุรกัษพ์ันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

 
 

กรอบการสร้างจิตส านึก 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

  
 
 
 

 

คู่มือการพิจารณาให้คะแนนตามแบบประเมิน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ  ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน  ด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน 



 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
 

แบบประเมิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

ปี  25……. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ บันทึกข้อมูล/รายงาน 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
E-mail ............................................................................................................................. ............... 
ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…. .... 
…………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 

 
2.   ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน…………………………………………………………………………………… 

   
   3.   งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 

……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 

 
 

   (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน 
(……………..………………………….) 

                                หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
 



 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
เพ่ือรับป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

      
  การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1. เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน  
      (ด้านที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
  ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ   คะแนน  200  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่ ากว่า   150  คะแนน 
  ด้านที่ 2 การด าเนินงาน                 คะแนน  600  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่ ากว่า   350  คะแนน 
 ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน             คะแนน  200  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  150  คะแนน 
              รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  650 คะแนน 
  
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- สนับสนุนงบประมาณ การด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

2) ผู้บริหาร 
     - รู้เป้าหมาย ... “จิตส านึก” ... แล้วท า    
  -  รู้หน้าที่...  “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ” ...แล้วท า  

  3) ผู้ปฏิบัติ   
     -  ซ่ือตรง  มุ่งม่ัน  พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม 

   
4. วิธีการประเมิน   
  1) พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
    2) สอบถามบุคลากรในท้องถิ่น  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  
ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ    

 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (30คะแนน)   
- แสดงตัวอย่างหนังสือขอสนองพระราชด าริฯหนังสือตอบรับจาก อพ.สธ. 

บันทึกการประชุมร่วมกันในครั้งที่สมัครสนองพระราชด าริฯ พร้อมอธิบายรายละเอียด 
ในการสนองพระราชด าริฯ 

 
 

  

1) รายงานการประชุม  
    - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. กาประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน  
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
 

ตัวอย่าง ตารางสรุปการประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประชุม  
จ านวน (คร้ัง) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมสภา 2 2 
2.ประชุมประชาคม 3 3 
3.ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 10 12 
4.ประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 15 18 

รวม 30 35 
 

       - แสดงวาระการประชุมของแต่ละคณะ ในแต่ละปี โดยก าหนดเรื่องในวาระ
การประชุม วัน เวลา และสถานที่ เป็นต้น  
       - การประชุมสภา  ต้องแสดงการประชุมสภาก่อนเป็นสมาชิก โดยมีวาระเพ่ือ
พิจารณาเรื่องการร่วมสนองพระราชด าริฯ  แล้วมีมติในที่ประชุมเห็นชอบในการ
สนองพระราขด าริฯ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 
1) การประชุมกลุ่ม  
2) การเยี่ยมกลุ่ม 
3) การเยี่ยมเป้าหมาย  
4) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
5) การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

 
.......... 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
ตัวอย่าง ตารางสรุปการประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 

การประชุม  
จ านวน (คร้ัง) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมกลุ่ม  2 2 
2.การเย่ียมกลุ่ม 2 3 
3.การเย่ียมเป้าหมาย 3 4 
3.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 2 3 
4.การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 2 3 

รวม 11 15 
       - แสดงวาระการประชุมของแต่ละคณะในแต่ละปี โดยก าหนดเรื่องในวาระ
การประชุม วัน เวลา และสถานที่ เป็นต้น  

  รายชื่อ ลายมือชื่ อ ของสมาชิกอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  (ก านั น 
ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ
การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 
      - แสดงตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. กาประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน  
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
ตัวอย่าง ตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประชุม  
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมสภา 100 120 
2.ประชุมประชาคม 100 115 
3.ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 150 190 
4.ประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 65 65 

รวม 415 490 
 
     - แสดงรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
    - แสดงตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร.
อปท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......... 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 
1. การประชุมกลุ่ม  
2. การเยี่ยมกลุ่ม 
3. การเยี่ยมเป้าหมาย  

          4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          5. การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 

ตัวอย่าง ตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร./
อปท.) 

การประชุม  
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมกลุ่ม  15 16 
2.การเย่ียมกลุ่ม 20 22 
3.การเย่ียมเป้าหมาย 65 65 
3.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐาน 
  ทรัพยากรท้องถ่ิน 10 12 

4.การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและ 
  จัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 10 12 

รวม 120 127 
 

- แสดงรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
……. 

  

2) หลักฐานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วม บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 
   จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. การประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
    - แสดงบันทึกการประชุม แสดงวัน เวลา สถานที่ และผู้จดบันทึก พร้อมเนื้อหา
ที่เก่ียวข้องกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การด าเนินงานทั้ง 6  งาน การน างาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเข้าสู่ชุมชน เป็นต้น  
การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร./อปท.) 

1. การประชุมกลุ่ม  
2. การเยี่ยมกลุ่ม 
3. การเยี่ยมเป้าหมาย  

          4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          5. การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

............ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
    - แสดงบันทึกการประชุม แสดงวัน เวลา สถานที่ และผู้จดบันทึก พร้อมเนื้อหา
ที่เก่ียวข้องกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การด าเนินงานทั้ง 6  งาน การน างาน
ฐานทรัพยาหกรท้องถิ่นเข้าสู่ชุมชน เป็นต้น ในแต่ละคณะ 
    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน) 
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. การประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
    - แสดงภาพถ่ายที่สอดคล้องกับการประชุมแต่ละคณะ โดยใต้ภาพระบุเรื่อง 
 วัน เดือน ป ีสถานที่ ในการประชุมในแต่ละปี 
การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 

1. การประชุมกลุ่ม  
2. การเยี่ยมกลุ่ม 
3. การเยี่ยมเป้าหมาย  

          4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          5. การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

- แสดงภาพถ่ายที่สอดคล้องกับการประชุมแต่ละคณะ โดยใต้ภาพระบุเรื่อง  
วัน เดือน ปี สถานที่ ในการประชุมในแต่ละปี 

 
 
 

………….. 
 
 

  

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
(30 คะแนน) 

   

1) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.-ต าบล 
ต้องระบุหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

1. คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ  ต้องมีนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน รองนายกฯ เป็นรองประธาน  ปลัดฯ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน ธุรการ เป็นคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการด้านที่ 2 การด าเนินงาน  ปลัดฯ เป็นประธาน ผู้อ านวยการ
กองฯ เป็ น รองประธา นและผู้ ที่ท า หน้ า ที่ เป็นหั วหน้ างา นทั้ ง 6  งา นเป็ น
คณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน เน้นฝ่ายวัดประเมินผลเป็น
ประธาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็นคณะกรรมการ  

-แสดงค าสั่งคณะกรรมการ 3 ด้าน  ชี้ประเด็น หน้าที่ความรับผิดชอบจ านวน
คณะกรรมการ 

 
……. 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบล (15 คะแนน) 
          1. คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

2. คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
3. คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
5. คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
- ในแต่ละคณะระบุ ชี้ประเด็น หน้าทีค่วามรับผิดชอบ จ านวน

คณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ แต่ละงานมีความสมดุลของ
คณะกรรมการต่อการด าเนินงาน และมีใจรัก หรือจิตอาสา  
3) คณะอนุกรรมการทรัพยากรท้องถ่ิน (ระดับเกียรติบัตรฯ) 
            1. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
            2. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
            3. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
            4. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

- ในแต่ละคณะระบุ ชี้ประเด็น หน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน
คณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ แต่ละงานมีความสมดุลของ
คณะกรรมการต่อการด าเนินงาน และมีใจรัก หรือจิตอาสา  

…….   

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน   
(50 คะแนน)    

   

1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน รวมกับแผนงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  แสดงผัง
โครงสร้างการบริหาร (5 คะแนน)  
       -แสดงนโยบาย วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ อพ.สธ.  
       -แสดงโครงสร้างบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นอยู่ในโครงสร้างส่วนส านักปลัด  
       -แสดงแผนพัฒนาต าบล 4 ปี โดยน างานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจัดไว้ใน
แผนพัฒนาต าบล แสดงหน้าปก ชี้ประเด็น งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในส่วนใด 
(แนบแถลงนโยบายโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-แสดงผังโครงสร้างการบริหาร การบรรลุงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงในผัง
โครงสร้างบริหาร 

 
 
……. 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
2) แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน แสดงรายละเอียดงาน 

ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา (40 คะแนน)  
 
ระดับป้ายฯ 
          ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและ
เหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ  
          ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณ
งานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
          ส่วนที่ 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
ระดับเกียรติบัตรฯ  
          ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและ
เหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ  
          ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณ
งานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 

 
……. 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ส่วนที่ 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

3)  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน) 
      - แสดงปฏิทินให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน ซ่ึงก าหนดระยะเวลาเริ่ มต้น
และสิ้นสุดในแต่ละปี โดยแสดง bar chart ให้สอดคล้องกับแผนงานใน 1.3 2) 
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น    
                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
 

ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

 
 
 
 
 
 
 

……. 

  



ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
1.4  ด าเนินงานตามแผน (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบล กับหน่วยงานต่างๆ 

   

1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงนาม  ชื่อ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน (10 คะแนน) 
การใช้งบประมาณ 

-แสดงตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
ข้อ 1.3.1) และหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในแต่ละปี (5 คะแนน) 
ระดับป้ายฯ 

- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
- ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร  
    ท้องถิ่น    

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร  
     ท้องถิ่น 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
- แสดงเอกสาร ตัวอย่างหลักฐาน การเบิกจ่าย  ผู้เบิก และผู้มีอ านาจอนุมัติ ในแต่
ละปี 

 
............... 

 
 
 

............... 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
 2) หนังสือเชิญประชุม  (5 คะแนน) 
การประสานงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  
-แสดงตารางสรุปจ านวนหนังสือเชิญประชุม ในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับข้อ 1.1 1) 
ตัวอย่างตารางสรุปจ านวนหนังสอืเชิญประชุม 

ปีการศึกษา จ านวนครั้ง จ านวนฉบับ 
25...   
25...   
รวม   

-แสดงตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ในแต่ละปี 

 
……. 

  

  3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน) 
การประสานงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  
-แสดงตารางสรุปจ านวน หนังสือขอบคุณ ในแต่ละป ีให้สอดคล้องกับข้อ 1.1 1) 
-แสดงตัวอย่างหนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม ในแต่ละปี 
 

ตัวอย่างตารางสรุปจ านวนหนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม 
ปีการศึกษา จ านวนครั้ง จ านวนฉบับ 

25...   
25...   
รวม    

 
……. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
 -แสดงตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนที่ต้ังไว้ใน 1.3 1) แสดงทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี  
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น    
                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

ระดับเกียรติบัตรฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
แสดงตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนที่ต้ังไว้ใน 1.3 1) แสดงทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี  

   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป (10 คะแนน) 
     -แสดงตารางวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงาน ให้ครอบคลุมทั้ง ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การ
ด าเนินงาน ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และ
การศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น  
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น    
                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

…….   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป (10  คะแนน) 
 - แสดงตารางการวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน ในแต่ละปี ให้ครอบคลุมทั้ง  
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การด าเนินงาน ด้านที่ 3 ผลการ
ด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  และการศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น  
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา    

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

…….   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน                     
   มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(40 คะแนน)    
      รายงานผลการด าเนินงาน  การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดง 
หลักฐานต้ังแต่ข้อ 1.1 – 1.6 
      - รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยแสดงหลักฐานต้ังแต่ข้อ  
      1.1 – 1.6  
     - แสดงขั้นตอนและวิธีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา       
     - แสดงหนังสือน าส่งในแต่ละปี  
     - แสดงรายงานผลการด าเนินงาน จัดท าเป็นรูปเล่มเอกสาร  ประกอบด้วย 
หน้าปก  ค าน า สารบัญที่แสดงข้อ 1.1-1.6 เนื้อหา สรุป และภาคผนวก โดยแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ตัวอย่างใบงานผลงาน 1 - 9 ทะเบียนงานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น ทะเบียนงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ภาพถ่ายการ
ด าเนินงานทั้ง 6 งานฯลฯ 
     - แสดงรายงานผลการด าเนินงาน  จัดท าเป็น CD/DVD  ประกอบด้วยข้อมูลที่
รวบรวมได้ทั้งหมดจากข้อ 1.1 – 1.6  (30 คะแนน) 

 
……. 

  

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ  …….   



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน  กรรมการประเมิน 

1. การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน    
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน) 
ระดับป้ายฯ 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 65 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 1 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 
ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 2 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 
ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 3 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 

   

1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก (5  คะแนน)   
     -แสดงผังขอบเขตและผังพรรณไม้พ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นและมีป้าย
แสดงชื่อพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีข้อความสีขาว บนพ้ืนสีม่วง ดังนี้ 
                         “....พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
                             สนองพระราชด าริฯ โดย 
               ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................................” 

…….   

2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน (5   คะแนน)  
   - แสดงตารางสรุปทรัพยากรพรรณไม้ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ จ านวนชนิด จ านวนต้น 
25...   
25...   
รวม   

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ จ านวนประเภท จ านวนตัว 

25...   
25...   
รวม    

…….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน  กรรมการประเมิน  
- แสดงตารางสรุปทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ จ านวนประเภท จ านวนชีวภาพ 
25...   
25...   
รวม   

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรภูมิปัญญา ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ จ านวนประเภท จ านวนภูมิปัญญา 

25...   
25...   
รวม    

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรกายภาพ ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ ทรัพยากรกายภาพ รายละเอียด 

25... น้ า  
 ดิน  
 หิน  
 แร่  

25... น้ า  
 ดิน  
 หิน  
 แร่   

…….  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- แสดงผลงาน ชิ้นงาน และภาพถ่ายประกอบ     
3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
(5 คะแนน)   
- แสดงตารางจ าแนกชนิดของทรัพยากรทั้ง ชีวภาพและกายภาพ 
- แสดงตารางสรุปทรัพยากรพรรณไม้ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ ลักษณะวิสัย จ านวนชนิด จ านวนต้น 
25... ไม้ต้น   

ไม้พุ่ม   
ไมเ้ล้ือย   
ไม้รอเล้ือย   
ไม้ล้มลุก   

รวม    
 

ปีงบประมาณ ลักษณะวิสัย จ านวนชนิด จ านวนต้น 
25... ไม้ต้น   

ไม้พุ่ม   
ไมเ้ล้ือย   
ไม้รอเล้ือย   
ไม้ล้มลุก   

รวม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน  กรรมการประเมิน 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ ประเภท จ านวนตัว 

25... น้ า  
สะเทินน้ าสะเทินบก  
เล้ียงลูกด้วยน้ านม  
สัตว์ปีก  
สัตว์เล้ือยคลาน  

รวม   
 

ปีงบประมาณ ประเภท จ านวนตัว 
25... น้ า  

สะเทินน้ าสะเทินบก  
เล้ียงลูกด้วยน้ านม  
สัตว์ปีก  
สัตว์เล้ือยคลาน  

รวม   
 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ ประเภท จ านวน 

25... สาหร่าย  
เห็ด  
รา  
ไลเคน  

รวม   
 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรภูมิปัญญาในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ สาขา จ านวนภูมิปัญญา 

25... เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
หัตถกรรม  
การแพทย์แผนไทย  
ศิลปกรรม  

รวม   
 

ปีงบประมาณ สาขา จ านวนภูมิปัญญา 
25... เกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม  
หัตถกรรม  
การแพทย์แผนไทย  
ศิลปกรรม  

รวม   
-แสดงผลงาน ชิ้นงาน และภาพถ่ายประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน  กรรมการประเมิน 

4) การติดรหัสประจ าชนิด (5  คะแนน) 
          - แสดงตารางสรุปจ านวน การติดรหัสทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ 
          - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก  (10  คะแนน)  
        - แสดงผังขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
        - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

   

1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  (20  คะแนน)    
  1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
- แสดงตารางสรุปจ านวนทรัพยากรที่ศึกษาในพ้ืนที่ปกปัก  
- แสดงผลงาน ชิ้นงาน และหรือภาพถ่ายประกอบ  

…….   

  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
- แสดงถ่ายภาพ หากเป็นพืชให้ถ่ายครบทุกส่วนของพืช  

…….   

1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  (20  คะแนน) 
      - แสดงตารางสรุปจ านวนตัวอย่างทรัพยากร (พืช สัตว์ ...............พร้อมแสดง
วิธีการท าตัวอย่าง 
      - แสดงผลงาน และภาพถ่ายประกอบ  

…….   

1.5  ท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก (10  คะแนน)       
        1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. (5 คะแนน) 
      - แสดงทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ และทะเบียนภูมิปัญญา  

…….   

        2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5 คะแนน) 
      - แสดงระบบการสืบค้น เช่น คอมพิวเตอร์ เอกสาร ฯลฯ 
      - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน (20  คะแนน)          
         แบบบันทึกการดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนทีป่่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
เช่น การท าแนวกันไฟ การท าฝายชะลอน้ า อาสาสมัครดูแลรักษาพ้ืนทีป่่าปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น ฯลฯ 
      - แสดงตารางบันทึกการดูแลรักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น 
      - แสดงรายละเอียดและหลักฐานการต้ังกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครดูแลทรัพยากร
พ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
      - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

รวมคะแนนการด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
 
 

 
 



ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน (ต่อ) 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 
- แสดงจ านวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ด าเนินงานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ระดับป้ายฯ 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 65 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 1 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 2 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 3 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ของหมู่บ้านทั้งหมด 

…….   

2.1 เก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น (5 คะแนน) 
- แสดงตารางสรุปข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
- แสดงตารางสรุปข้อมูลพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพแต่ละหมู่บ้าน 
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ  

…….   

2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น (5 คะแนน)      
- แสดงตารางสรุปข้อมูลด้านกายภาพแต่ละหมู่บ้าน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ   

…….   

2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน (10 คะแนน)    
- แสดงตารางสรุปข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน ของแต่ละหมู่บ้าน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ   

…….   

 



ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน  
(10 คะแนน)   
- แสดงตารางสรุปจ านวนพรรณไม้ทั้งหมดก่ีชนิด   
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น  ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน  
(10 คะแนน)  
- แสดงตารางสรุปจ านวนสัตว์ทั้งหมดก่ีชนิด  
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ   

 
……. 

  

2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืน ๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืน ๆ ในชุมชน (10 
คะแนน)    
แสดงตารางสรุปจ านวนชีวภาพทั้งหมดก่ีชนิด   
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  

 - แสดงภาพถ่ายประกอบ      

 
……. 

  

2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน (10 คะแนน)   
- แสดงตารางสรุปจ านวนภูมิปัญญาทั้งหมดก่ีภูมิปัญญา  
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  

 - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   
- แสดงตารางสรุปข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  

 - แสดงภาพถ่ายประกอบ   

…….   

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)  
- แสดงรายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นของโรงเรียน ซ่ึง
ประกอบไปด้วย หน้าปก ค าน า สารบัญ ภาคผนวก 

…….   

รวมคะแนนการด าเนินงานการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
  

 
 
 



ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน (ต่อ) 

 
 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
- แสดงพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ที่ไม่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ชื่อพ้ืนที่ ขนาด ภาพถ่ายพ้ืนที่  

…….   

3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)     
- แสดงตารางสรุปการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การรับตัวอย่างจาก
หน่วยงานต่าง 

- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)       
- แสดงตารางสรุป การปลูกรักษา พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ตารางสรุปประกอบด้วย 
สิ่งที่ปลูกรักษา วันที่  สถานที่ จ านวน 

- ชี้ประเด็นพรรณไม้ที่ปลูกรักษา เพ่ืออะไร  (เช่น รักษาพันธุ์ ใกล้สูญพันธุ์ ฯลฯ)    
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น 
แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง  (40 คะแนน)        

- แสดงตารางการบันทึก การเปลี่ยนแปลง และการดูแลรักษา      
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

รวมคะแนนการด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
  

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน     

4.1 ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล  
      (60 คะแนน)       
- แสดงหลักฐานทั้งพืช สัตว์ ชีวภาพ และภูมิปัญญา  
- สรุปการขยายพันธุ์ การแจกจ่าย  จ านวนชนิด จ านวนต้น รายชื่อหน่วยงานที่รับ
การแจกจ่าย วัน เวลา และสถานที่   
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ (40 คะแนน)   
- สรุปการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น   
- แสดงภาพถ่าย  เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการแปรรูป ทรัพยากรท้องถิ่น   รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
……. 

  

รวมคะแนนการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน  …….   



ด้านท่ี 2  การด าเนินงาน   (ต่อ) 

 
 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน       

5.1  รวบรวมและการบั นทึกข้อมูลทรัพย ากรท้องถิ่น  (ทรัพย ากรกายภา พ   
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
  - แสดงโครงสร้างของข้อมูลทั้งหมด มี 3 ฐานทรัพยากร 

 ทรัพยากรกายภาพ  
 ทรัพยากรชีวภาพ  
 ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา  

 

 
……. 

  

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน) 
- แสดงระบบการสืบค้น ทั้งแบบเอกสารและคอมพิวเตอร์ 

…….   

รวมคะแนนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน  …….   

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน    

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  (งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) (60 คะแนน) 
- แสดงตารางสรุปการสนับสนุน ชื่อหน่วยงาน เรื่องที่สนับสนุน วัน เวลา สถานที่  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ   
 (40 คะแนน) 
- แสดงตารางในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณชื่อหน่วยงาน เรื่องที่สนับสนุน วัน 
เวลา สถานที่ 
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

รวมคะแนนงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
  



ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

3.1  สภาพแวดล้อมท่ัวไปของท้องถ่ิน มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ 
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา : พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด  (20  คะแนน) 
- แสดงภาพถ่ายถึงความสะอาด เช่น ถนนหลัก ถนนย่อย ถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้าน 
ที่มีที่พักอาศัย วัด สถานที่ราชการ โรงเรียน ฯลฯ ใต้ภาพแสดงชื่อภาพ  

…….   

          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน) 
- แสดงภาพการจัดสิ่งต่าง ๆ ในหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมทุกอย่างในหมู่บ้านแสดงถึง
ความเป็นระเบียบ 

…….   

           3)  มีความร่มรื่น นา่อยู่  (15  คะแนน) 
- แสดงภาพความร่มรื่นในท้องถิ่น ซ่ึงมาจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

…….   

3.2  บรรยากาศของท้องถ่ิน (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา  (20  คะแนน) 
- แสดงภาพความเบิกบาน มีชีวิตชีวา ของบุคลากร ในท้องถิ่นที่เกิดจากการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 
- แสดงภาพวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  ที่เกิดจากการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
……. 

  

          3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ 
 (15  คะแนน) 
- แสดงภาพแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 
……. 

  

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม  ( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น) (70  คะแนน) 

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความรับผิดชอบที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

        2)  มีความซ่ือตรง  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความซ่ือตรงที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความอดทนที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความเพียรที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

        5)  มีความสามัคคี  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความสามัคคีที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         6)  มีความเอ้ืออาทร เก้ือหนุน  (10  คะแนน) …….   



ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

 
สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้าน   คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ   คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด าเนินงาน         คะแนน  600  คะแนนคะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน      คะแนน  200  คะแนนคะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
     รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

- แสดงภาพความเอ้ืออาทรที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความเมตตา กรุณาที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

3.4  ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  บุคลากร  
ดีเป็นท่ียอมรับ (30  คะแนน) 

   

        1) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ก านัน ผู้ใหญ่บา้น  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็น 
แหล่งเรียนรู ้  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพถึงการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกัน  

 
 

……. 

  

 2)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอ่ืนๆ (5 คะแนน) 
- แสดงสมุดเยี่ยม ภาพถ่ายการเยี่ยมชม 
- แสดงภาพประกอบ 

…….   

          3) การไปให้ความรู้เก่ียวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ  
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 
- แสดงภาพการให้ความรู้ของนายก เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

 
……. 

  

รวมคะแนนด้านท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 
 

……. 
  



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช   
 

 
รายการประเมิน 

 

คะแนน  1,000 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากพืช (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช   ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช  ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม  ( 75 คะแนน) 
      - การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา  ( 75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากพืช (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 100 นวัตกรรม) 
( 100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (5 นวัตกรรม)  (100 คะแนน) 
      - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่  ๆ(5 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ (300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช    

 



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์   

 
 

รายการประเมิน 
คะแนน  1,000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากสัตว์ (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์  ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้รูปลักษณ์ และพฤติกรรมของสัตว์  ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม  ( 75 คะแนน) 
      - การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  ( 75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากสัตว์ (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 50 นวัตกรรม) 
(100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 
      - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่  ๆ(3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ (300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

 

ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์    



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  
 

รายการประเมิน 
คะแนน  1,000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืนๆ ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนๆ ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน  ๆและสิ่งแวดล้อม  ( 75 คะแนน) 
      - การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  ( 75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 50 
นวัตกรรม) ( 100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (3 นวัตกรรม)   (100 คะแนน) 
      - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(3 นวัตกรรม)  (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ (300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืนๆ 
   

 



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา 
 

 
สรุปผลการประเมิน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา   คะแนนเต็ม 4,000 คะแนน 
พืชศึกษา          คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
สัตว์ศึกษา          คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ชีวภาพอ่ืนๆ ศึกษา          คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ภูมิปัญญา           คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
 

                 รวมคะแนน     ...............  คะแนน 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงาน
ฐานทรัพยากร ท้องถิ่น  

รายการประเมิน 
คะแนน  1,000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ ผลงาน ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากภูมิปัญญา (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา  (75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา (75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
        (75 คะแนน) 
      - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  (75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 
50 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 
      - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์  
(300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : ภูมิปัญญา 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง  
รายงานผลการด าเนนิงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

(ส าหรบัหน่วยงาน/องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 
งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
 
 
 

 รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

 ร   า  งบประมาณ…..….. 
 
 
 
 

                                                 สนองพระราชด าริโดย 
............................................................... 

 
 

ต าบล..................อ าเภอ ...................   จังหวัด .................  
วันท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ. ……… 

 

 
“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 

2.5 ซม. 

3 ซม. 

ให้พิมพ์ห่างจากสัญลักษณ์  
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
TH SarabunPSK                
ขนาด 18 ตัวหนา 

 ตราสัญลักษณ์โครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนติเมตร  
จัดวางต าแหน่งไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
สีตามต้นฉบับ 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา  
(วันท่ีให้ใช้ตามตัวอย่าง พ.ศ 
ตามปีท่ีส่งรายงาน) 

2.5 ซม. 

3.5 ซม. 
เว้น 4 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 4 บรรทัด 

เว้น 2 บรรทัด 

เว้น 4 บรรทัด 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางการด าเนินงาน .........…………………………………………………… .......................... 
.............................................................................................................................................................. .................
................................................................ ...............................................................................................................
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สารบัญ   (ตัวอักษร TH SarabunSPK  ขนาด  18 ตัวหนา) 
                  หน้า 

 กิตติกรรมประกาศ           ข 

 ค าน า             ค 

 สารบัญ           ง - จ 

 สารบัญภาพ             ฉ 

 สารบัญตาราง            ช 

  บทน า  
        1.1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัด                ...  - ... 

                   ท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น                                                                       ...  - ... 

         1) รายงานการประชุม  
      - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น                       ...  - ... 

     - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)    ...  - ... 

       ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท าฐาน                
                ทรัพยากรท้องถิ่น 

  2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
     - บันทึกการประชุม                                                                            ...  - ... 

                        - ภาพถ่าย                           ...  - ... 

 1.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น                     ...  - ... 

  1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล ต้องระบุหน้าที่
               ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน                                        ...  - ... 

  2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล                ...  - ... 

                1. คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

      2. คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  

      3. คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  

      4. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  

สารบัญ (ต่อ)  (ตัวอักษร TH SarabunSPK  ขนาด  18 ตัวหนา) 
   

                  หน้า 
     5. คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

                        6.คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  



 1.3 วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น              ...  - ... 

          1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นรวม
        กับแผนงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแสดงผังโครงสร้างการบริหาร  ...  - ... 

            2) แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน 
        ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา                    ...  - ... 

    3)  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน                     ...  - ... 

     1.4 การด าเนินงานตามแผน                                                                          ...  - ... 

    1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ลงนาม   
                           ชื่อผู้บริหาร  หัวหน้างาน                          ...  - ... 
             2) หนังสือเชิญประชุม                                                                         ...  - ... 
                       3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม                    ...  - ... 
     1.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน                                                             ...  - ... 
     1.6.วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน                                                               
    1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป                        ...  - ... 
           2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป                                ...  - ... 
  ภาคผนวก 
           - ใบงาน 9 (ทุกหมู่บ้าน เรียงตามล าดับหมู่บ้าน)  

  - ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน                      ...  - ... 

  - ทะเบียนสัตว์ในชุมชน                         ...  - ... 

  - ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน                       ...  - ... 

  - ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน                                 ...  - ... 

           - ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติงานทั้ง 6 งาน                      ...  - ... 



 
 

ท ำเนียบผู้บริหำร อพ.สธ. 
 
  นำยจิรำยุ อิศรำงกูร ณ อยุธยำ 
  เลขาธิการพระราชวัง 
  ในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษพ์ันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
 
  นำยพรชัย จุฑำมำศ 
  รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
  หัวหน้าส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ  

 
นำงสำวพเยำว์ ศิริสัมพันธ์ 
รองหัวหน้าส านักงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริฯ 
(ฝ่ายบริหาร) 
 
ดร.ปิยรัษฎ์ ปริญญำพงษ์ เจริญทรัพย์ 
เลขานกุารคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  
รองหัวหน้าส านกังานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมอันเนือ่งมาจากพระราชด าริฯ       
(ฝ่ายวิชาการ) 
 
 

ท ำเนียบท่ีปรึกษำประสำนงำนสวนพฤกษศำสตร์โรงเรียนและงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น อพ.สธ. 

 
1. นายอนุพงศ์  อินทปัญญา 
2. ดร. ประไพศรี  สุภา 
3. นายพร้อม  พรหมภู่ 
4. นางเพ็ญศรี  พืชพันธ์ 
5. นางสาวสุรางค์  บุญฮก 
6. ผศ. ธีรวรรณ  นุตประพันธ์ 
7. นางประสพศรี  เตมียบุตร 
8. ผศ. ดวงจิต  แก้วอุบล 

9. นายทนงศักด์ิ  มณีวรรณ 
10. นายอุดม  ล้อมวงศ์พานิช 
11. นางศิริลักษณ์  จันทรมานนท์ 
12. นางพัทธนันท์  สมบูรณ์พงษ์ 
13. นายชุมพล  สงเคราะห์ธรรม 
14. นายประเสริฐ  เกษตรเอ่ียม 
15. นางสาวประนอม  รัตนชัย 
16. นายทวีชัย  สัจจาริยรักษ ์



 
 

17. นายมงคล  เดชวรรณ 
18. นายโสภณ  สุรโยธี 
19. นางประภัสสร  ชัยชนะใหญ่ 
20. รศ. กมลทิพย์  กสิภาร์ 
21. นางสุภัทรา  สัจจา 
22. นายชัชวาลย์   วีระชาติ 
23. นางอมรา  โชติชะวงศ์ 
24. นางรัชนีนรินทร์  คลังเงินวรากร 
25. นายจรัญ  ไล้ทองค า 

26. นางสาวศิริรัตน์  อาศนะ 
27. นางสาวพุมเรียง  อรุณเรือง 
28. นายปรีชา  บุญสุวรรณ 
29. ดร. ประยงค์  แก่นลา 
30. นางพันทิพา  สิงหัษฐิต 
31. นายอ านาจ  ชนชนะชัย 
32. นายอาคม  หาญสงคราม 
33. นายณัฐพัชร์  พินพัฒนกุล 
34. นายนิพนธ์  นิกาจิ 

 
 
ท ำเนียบเจ้ำหน้ำท่ีกรอบกำรสร้ำงจิตส ำนึก 
 

1. นายมรกต  วัชรมุสิก  
2. นายธานุวัฒน์  สุวรรณไตร  
3. นางสาวปัทมาวรรณ  ราศร ี  
4. นายชนันต์ติณณ์  เทียนทอง  
5. นางสาวพเยีย  ตียาพันธ ์  
6. นายธานินทร์  สันคะนุช  
7. นางสาวแพรวพรรณ  พัทธยุติ  
8. นางสาวณัฐนรี  ทองแก้ว  
9. นางสาวกันยารัตน์  ตียาพันธ์ 
10. นายเฉลิมพล  ขยันกิจ 
11. นางวันวิสาข์ สุวรรณะ 

12. นางสาวปิยะเนตร พึ่งพา 
13. นางสาวศิรินทิพย์ ปานเพชร 
14. นางสาวนิติกร พงษ์ไพบูลย์ 
15. นางสาวจันทนี  ตนภู 
16. นายพรพรหม  ทองมีทิพย์ 
17. นางสาวจุฑามณี  แท่นมงคลมาศ 
18. นางสาวปิยาภรณ์  วงศ์อักษร 
19. นางสาวเอฏฐวรรณ  ชมช่ืน 
20. นายกัมปนาท มั่นคง 
21. นางสาวภัทรารัตน์  วงศ์ม่าน 
22. นางสาววันทนีย์ งามสม 

 


