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แนวทางการด าเนินงานตามกรอบการด าเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ. 

   ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 
  เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ก าหนดไว้ข้างต้น จึงก าหนดแนวทางและ
แผนการด าเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ.  ระยะ ๕ ปีที่ห้า (๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๓๐ กันยายน 
พ.ศ. ๒๕๕๙) โดยมีกิจกรรม ๘ กิจกรรมที่อยู่ภายใต้ ๓ กรอบการด าเนินงาน และ ๓ ฐานทรัพยากร 
ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา   
 
  ๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร 

  เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหาร
จัดการด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าธรรมชาติดั้งเดิมที่ปก
ปักรักษาไว้ โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ ๒ 
กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช   
  

กิจกรรมที่  ๑  กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช 

พื้นที่เป้าหมาย 

หน่วยงานต่าง ๆ ที่มีพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืชอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพ้ืนที่ป่า
ดั้งเดิม  ที่ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนที่ โดยเป็นพื้นที่นอกเหนือจากพ้ืนที่ของกรมป่าไม้ และ
กรมอุทยานฯ (ยกเว้นกรมป่าไม้และกรมอุทยานฯ น าพ้ืนที่มาสนองพระราชด าริในบางพ้ืนที่) โดยให้
จัดท าแผนปฏิบัติงานปกปักพันธุกรรมพืชเป็นระยะๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน
ตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้
ชัดเจน โดยระบุสาระส าคัญในการด าเนินงาน เช่น พ้ืนที่เป้าหมายในการด าเนินงาน วิธีการและ
ขั้นตอนการด าเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะเรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการ
ด าเนินงาน โดยเน้นการด าเนินงานในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช ซึ่งทั้ งนี้มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานนั้น ๆ และ อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ /บุคลากร และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ  สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 

แนวทางการด าเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
๑. การท าขอบเขตพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช   
๒. การส ารวจ ท ารหัสประจ าต้นไม้ ท ารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนที่ของ 

อพ.สธ. และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เข้าร่วม
สนองพระราชด าริ เช่นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ป่าที่ชาวบ้านร่วมใจปก
ปักรักษา ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในสวนสัตว์เปิดฯ ป่าในพ้ืนที่บริเวณเขื่อนต่าง ๆ ของการไฟฟ้า
ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ข้อมูลนี้น าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ ๕ 
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 



๒ 
 

แนวทางการด  าเนินงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

๓. การส ารวจ ท ารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติต่าง ๆ นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช เช่น  สัตว์  จุลินทรีย์ ตลอดจนทรัพยากรกายภาพต่าง ๆ  เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลใน
พ้ืนที่ขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนที่เข้าร่วมสนองพระราชด าริ  

๔. การส ารวจเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรมต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ 

๕. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่สถานศึกษา เช่นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย  ในระดับหมู่บ้าน ต าบล สนับสนุนให้ประชาชนที่อยู่รอบ ๆ พ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช 
เช่น มีกิจกรรมป้องกันไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช เป็น
ต้น 

 
*หมายเหตุ 

๑. ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชนี้ สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งาน
ฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

๒. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ใช้พื้นที่เป็นเป้าหมายหลัก เพ่ือด าเนินงานในกิจกรรม 
๓. พ้ืนที่ที่น ามาสนองพระราชด าริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการน าพ้ืนที่นั้น

เข้ามาน้อมเกล้าฯ ถวาย เพ่ือให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. ส านักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพ้ืนที่ที่
ด าเนินการโดยหน่วยงานนั้น ๆ ที่เป็นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการด าเนินงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรม
พืช และในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการด าเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช เพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชด าริฯ นั้น ๆ สามารถด าเนินการแจ้ง
ความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีที่เป็นพ้ืนที่ล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรที่มีค่า อาจต้องมี
การขอพระราชวินิจฉัยก่อนด าเนินการเปลี่ยนแปลง 

ส าหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน หรือนักเรียนในหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ปกปัก
พันธุกรรมพืช ให้อยู่ในกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 
กิจกรรมที่ ๒ กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
พื้นที่เป้าหมาย 

กิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะ ๕ ปีที่ห้า  ให้ความส าคัญกับ
ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ให้การด าเนินงานในพื้นที่ที่ล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลง  เช่น  ตามเกาะ
ต่าง ๆ พ้ืนที่ที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงจากป่าเป็นสวน ถนน สิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ส่วนการด าเนินงานใน
พ้ืนที่สูงและพ้ืนที่ห่างไกลคมนาคม เช่น จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ล าปาง แพร่ น่าน และ
อ านาจเจริญ จะด าเนินงานในล าดับต่อมาโดยให้พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานที่
เป็นแกนกลางด าเนินงานในแต่ละพ้ืนที่เป็นส าคัญ 

อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น จังหวัด ต่าง ๆ 
กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเก ษตร 
สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ ก าหนดพื้นที่เป้าหมายในการด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช 
เป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ



๓ 
 

แนวทางการด  าเนินงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

จัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ทั้งใน
เรื่องวิธีการและขั้นตอนการด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมาย
เดิมให้แล้วเสร็จเป็นล าดับแรก ก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและ
เป็นแกนกลางด าเนินงานในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการ
ด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ /บุคลากร และ
สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ที่ร่วมสนองพระราชด าริ  สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพ้ืนที่ 
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นที่ 

๑. การส ารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา พ้ืนที่เป้าหมาย บริเวณรัศมี ๕๐ กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้น ๆ หรือพ้ืนที่ที่
จะมีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา เช่น พ้ืนที่สร้างอ่างเก็บน้ า สร้างศูนย์การค้า พ้ืนที่สร้างถนน การ
ขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พ้ืนที่สร้างสายไฟฟ้าแรงสูง และในพ้ืนที่อ่ืน ๆ ที่จะถูกพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม 

๒. การเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดองเพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บ
ในพิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา  

๓. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต 
ชิ้นส่วนพืชที่มีชีวิต (เพ่ือน ามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ)  และส าหรับทรัพยากรอ่ืน ๆ 
สามารถเก็บตัวอย่างมาศึกษาได้ เช่น ตัวอย่างของสัตว์ จุลินทรีย์ หิน ดิน น้ า ฯลฯ 

*หมายเหตุ 
ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชนี้ สามารถน าไปจัดการและเก็บ

เข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรมที่ ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช 

พื้นที่เป้าหมาย 

กิจกรรมปลูกรักษาเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  
โดยการน าพันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพื้นที่ที่ปลอดภัย เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริฯ ที่มีอยู่ ๖ ศูนย์ทั่วประเทศ พ้ืนที่ศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของกรมวิชาการเกษตร พ้ืนที่
จังหวัด  พ้ืนที่สถาบันการศึกษา  น าเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  และยังมีการเก็บรักษาในรูปเมล็ดและ
เนื้อเยื่อในธนาคารพืชพรรณ  อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บในรูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ ในธนาคาร
พืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่    

อพ.สธ. ด าเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ เช่น จังหวัด ต่าง ๆ กองบัญชาการต ารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 
กองทัพอากาศ  กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ ก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายในการ
ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นระยะๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของ
ตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ทั้งในเรื่องวิธีการและขั้นตอนการ
ด าเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการด าเนินงานในพ้ืนที่เป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นล าดับ



๔ 
 

แนวทางการด  าเนินงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

แรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางด าเนินงาน
ในพ้ืนที่รับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพ้ืนที่ ซึ่งทั้งนี้มีการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นที่ปลูกรักษา 

๑. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่า
พันธุกรรมพืช มีแนวทางด าเนินงานคือ ส ารวจสภาพพ้ืนที่และสร้างสิ่งอ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท าแผนที่ต้น
พันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรม 

๒. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ 
๓. การเก็บรักษาทั้งในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของ

ธนาคารพันธุกรรม  ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์  และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์ 
๔. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด  ศึกษาการ

ฟอกฆ่าเชื้อ ศึกษาสูตรอาหารที่เหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะ
กลาง ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และศึกษาการขยายพันธุ์โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ  

๕. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพ่ือการ
น าไปใช้ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น  

๖. การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชใน
สถานศึกษา โดยมีระบบฐานข้อมูล ที่สามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต 

๗. งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดท า
แผนที่ต้นพันธุกรรมและท าพิกัดต้นพันธุกรรมของพืชที่ปลูก 

๘. ในกรณีที่ เป็นพันธุกรรมสัตว์หรือจุลินทรีย์  ให้ด า เนินการให้มีสถานที่หรือ
ห้องปฏิบัติการที่จะเก็บรักษาได้อย่างปลอดภัย  
 

 *หมายเหตุ 
 ข้อมูลที่ได้จากกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชนี้ สามารถน าไปจัดการและเก็บเข้าสู่งาน

ฐานข้อมูลในกิจกรรมที่  ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 
 

๒. กรอบการใช้ประโยชน์ 

 เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการด าเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของ
ทรัพยากรต่าง ๆ ใน อพ.สธ.  ทั้งในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การด าเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเอ้ืออ านวยประโยชน์ต่อกัน   รวมทั้งพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็น
เอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชด าริ  โดยมีกิจกรรมที่
ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 



๕ 
 

แนวทางการด  าเนินงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

กิจกรรมที่ ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช 

เป้าหมาย 

เป็นกิจกรรมที่ด าเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอ่ืน ๆ ที่ส ารวจเก็บ
รวบรวมและปลูกรักษาไว้  โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ  แปลงทดลอง  ในด้านสัณฐาน
วิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม ส าหรับในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้าน
โภชนาการ  องค์ประกอบ  รงควัตถุ  กลิ่น  การใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ  เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ 
คุณภาพ ในทรัพยากรต่าง ๆ  โดยการด าเนินการในกิจกรรมนี้เป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรทั้งสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  มีการวางแผนและด าเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ 
ในดา้นพืชน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนวพระราชด าริ และมีแนวทาง
น าไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน  โดยมี อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ 
ส่งเสริม และท าหน้าที่เป็นแกนกลางในการด าเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย ร่ วมกับหน่วยงานที่
ร่วมสนองพระราชด าริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ  สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ โดยก าหนดพ้ืนที่เป้าหมายและทรัพยากร
ต่าง ๆ ในการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ เป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตน
ให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนิ นงาน 
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรต่าง ๆ  

๑. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น ตัวอย่างดิน คุณสมบัติของน้ า จากแหล่งก าเนิด
พันธุกรรมดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ 

๒. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของพันธุกรรม
พืชที่คัดเลือกมาศึกษา เป็นต้น 

๓. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารส าคัญในพันธุกรรมพืช ไม่ว่าจะเป็น
รงควัตถุ กลิ่น ตลอดจนสารด้านเภสัชวิทยา สารที่มีฤทธิ์ต่าง ๆ ของพันธุกรรมพืชเป้าหมาย 

๔. การศึกษาการขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติ และการขยายพันธุ์โดยการ
เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช 

๕. การศึกษาด้านการปลูก (พันธุกรรมพืช) เลี้ยง (ทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ) ให้ได้ผลผลิต
ตามท่ีต้องการ การศึกษาการเขตกรรมของพันธุกรรมพืชที่ต้องการ 

๖. การศึกษาการจ าแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช 
สัตว์ และจุลินทรีย์  เพื่อเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชชนิดนั้น ๆ ไว้เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ต่อไป 

๗. การจัดการพ้ืนที่ที่ก าหนดเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่าง ๆ ซึ่งเป็น
ศูนย์ฯ ตัวอย่าง  เพ่ือการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน  ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
อีกทั้งศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม ในด้านอนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรได้ในอนาคต 



๖ 
 

แนวทางการด  าเนินงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้  อนุรักษ์  พัฒนา  และใช้ประโยชน์ทรัพยากร
อย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
เริ่มด าเนินการใน ๔ ศูนย์ ของ อพ.สธ.  และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริที่กระจายอยู่ตาม
ภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่าง ได้แก่ 

๑) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
๒) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี 
๓) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์ 
๔) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี   
   (พ้ืนที่ของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย) 

 

กิจกรรมที่ ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

เป้าหมาย 
  เป็นกิจกรรมที่ด าเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา  ร่วมกับ
หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  บันทึกข้อมูลของการส ารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การ
อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ รวมทั้งงานจัดท าฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง นอกจากนั้นยังรวมถึง
ฐานข้อมูลทรัพยากรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์ และจุลินทรีย์ การ
จัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ข้อมูลต่างๆ จากการท างานในกิจกรรมที่ ๑-๔ โดยท าการบันทึกลง
ในระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและมีระบบที่เชื่อมต่อถึงกันได้ทั่วประเทศ โดยเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. น าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์
พืชและทรัพยากรต่าง ๆ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการท าศูนย์ข้อมูลฯ 
ก าหนดรูปแบบในการท าฐานข้อมูล โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี ให้
สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะ
ในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุม
คณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ  
 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช 

๑. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ จัดท าฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและ
พัฒนาโปรแกรมส าหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่น โปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น ด้านการส ารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร 
และการใช้ประโยชน์  

๒. น าข้อมูลของตัวอย่างพืชที่เก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ
องค์กรอื่น เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น  เข้าเก็บไว้ใน
ระบบฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. 

๓. น าข้อมูลที่ได้จากการส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น 
ข้อมูลการปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา  ข้อมูลพันธุ์
ไม้จากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เพ่ือการ
ประเมินคุณค่าและน าไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอ่ืน ๆ 



๗ 
 

แนวทางการด  าเนินงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

๔. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ 
มีความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลพืชจากการส ารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผนด าเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ 
อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่าง
กว้างขวาง อาจผ่านทางเว็บไซต์ ที่มีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล 

๕. หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริ มีความประสงค์ท่ีจะด าเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่
ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน อพ.สธ. จ าเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพ่ือขอ
พระราชทานข้อมูลนั้น ๆ และขึ้นอยู่กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี (การขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้ด าเนินการท าหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง 
ผู้อ านวยการ อพ.สธ. ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน) 
 

กิจกรรมที่  ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

เป้าหมาย 
เป็นกิจกรรมที่น าฐานข้อมูลจากกิจกรรมที่ ๕ มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช 

พันธุ์สัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์ ฯลฯ อพ.สธ. มีหน้าที่ประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช  พร้อมกับวางแผน
พัฒนาพันธุ์ระยะยาวและน าแผนพัฒนาพันธุ์ขึ้นทูลเกล้าฯ  ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยาม
บรมราชกุมารี  เพ่ือมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมที่คัดเลือก ให้
หน่วยงานที่มีความพร้อมน าไปปฏิบัติ พันธุ์พืชที่อยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืช
พ้ืนเมืองต่าง ๆ ที่สามารถวางแผนน าไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นเหมาะสมต่อการปลูกในพ้ืนที่ต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา  ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยก าหนด
เป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตามกรอบ
แผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน 
  พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน 
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช 

๑. คัดเลือกพันธุ์พืชที่ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุ์เพ่ือการ
ใช้ประโยชน์ต่อไปในอนาคต 

๒. ด าเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาพันธุ์พืชที่คัดเลือกแล้ว เพ่ือให้สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานที่
มีศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย   

๓. ประสานงานเพ่ือให้หน่วยงานที่มีความพร้อมในการพัฒนาพันธุ์พืชด าเนินการพัฒนา
พันธุ์พืช และน าออกไปสู่ประชาชน และอาจน าไปปลูกเพ่ือเป็นการค้าต่อไป 

๔. ด าเนินการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชใหม่ที่ได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพ่ือ
ประโยชน์ของมหาชนชาวไทย 



๘ 
 

แนวทางการด  าเนินงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

*หมายเหตุ 
กิจกรรมนี้ครอบคลุมไปถึงการวางแผนพัฒนาพันธุ์ของทรัพยากรชีวภาพอ่ืน ๆ ที่

นอกเหนือจากพืช เช่น สัตว์ และจุลินทรีย์ เป็นต้น 
 

๓. กรอบการสร้างจิตส านึก 

เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและ
บุคคลทั่วไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ 
จนตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชน
ชาวไทย โดยมีกิจกรรมที่ด าเนินงานได้แก่ กิจกรรมที่ ๗ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืช และกิจกรรมที่ ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

 
กิจกรรมที่  ๗ กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
เป้าหมาย 

เป็นกิจกรรมสร้างสร้างจิตส านึก ให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความส าคัญ
และประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมี
ความส าคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ โดยที่ อพ.สธ. เป็นที่ปรึกษา  
ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ให้ด าเนินการในกิจกรรมนี้  โดย
ก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อม
ทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ
หนว่ยงานนั้น ๆ 
   
แนวทางการด าเนินกิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

๑. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  
  เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพ่ือน าไปสู่การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย น าไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก 
  ๑.๑ อพ.สธ. ก าหนดจุดมุ่งหมายในการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้าง
จิตส านึกให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความส าคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหนและ
รู้จักการน าไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  โดยมีคู่มือการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาที่ อพ.สธ. โดย
สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ที่ 

ส านักงาน อพ.สธ. สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐  
โทร. : ๐-๒๒๘๐๘๗๑๐, ๐-๒๒๘๑-๗๙๙๙, ๐-๒๒๘๑-๘๔๒๒ ต่อ ๒๒๑๙, ๒๒๒๐-๒๒   
โทรสาร :  ๐-๒๒๘๐๘๗๑๐, ๐-๒๒๘๑-๗๙๙๙, ๐-๒๒๘๑-๘๔๒๒ ต่อ ๒๒๒๑ 
E-mail : scbotany@plantgenetics-rspg.org 
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ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์อพ.สธ.
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ 2.htm  

  ๑.๒ อพ.สธ. ก าหนดแนวทางและหลักเกณฑก์ารด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดย
ให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นที่รวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถิ่นและรวบรวม  ภูมิปัญญาท้องถิ่นของพืช
พรรณ เป็นที่เก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดส าหรับค้นคว้าและน างานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่าง ๆ  ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการเรียนรู้ 
  ๑.๓ โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่นและ
ชุมชน จัดท าหลักสูตรท้องถิ่นในการส ารวจจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (ดูรายละเอียดในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน  ๕ ปีที่ห้า ในหนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล ๔) 
  ๑.๔ สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการด าเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ท าอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานทิ่ อพ.สธ. ก าหนดและ
น าไปสู่การประเมินเพื่อรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ 
  ๑.๕ การด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรด าเนินงานให้เป็นไป
ตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานที่ อพ.สธ. ก าหนดขึ้น และรับค าแนะน าจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและที่
ปรึกษา อพ.สธ. ในกิจกรรมที่ ๗ 
  ๑.๖ อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักที่เกี่ยวข้องด าเนินการจัดนิทรรศการ
แสดงผลการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชด าริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียน
สมาชิกในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความส าคัญในเรื่องกระบวนการ 
และผลลัพธ์การด าเนินงานเป็นหลัก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง 
  ๑.๗ ส านักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ ส านักงานสภาการศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการศึกษาขั้นพ้ืนฐาน  ส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และส านักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการ
ด าเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพ่ือน าแนวทางด าเนิน งาน อพ.สธ. บรรจุไว้ใน
หลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน 
   
  ๒. พิพิธภัณฑ์ 
  เป็นการขยายผลการด าเนินงานเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน 
กลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ  ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยใช้การน าเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึง
ประชาชนทั่วไป ตัวอย่างเช่น 

๒.๑ งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต ด าเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนาอัน
เนื่องมาจากพระราชด าริ และจังหวัดต่าง ๆ จัดท าแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพ่ืออนุรักษ์พันธุ กรรมพืช
ในลักษณะโดยมีกิจกรรมต่าง ๆ ที่ถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานที่ก าหนดไว้ในพ้ืนที่ศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ และพ้ืนที่อ่ืน ๆ ตามความเหมาะสม 

๒.๒ งานพิพิธภัณฑ์พืช ด าเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ เช่นกรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงาน
เหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่  
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๒.๓ งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ด าเนินการโดยหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราช ด าริ 
เช่น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา 

๒.๔ งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น  พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา
เกาะและทะเลไทย เขาหมาจอ ต าบลแสมสาร อ าเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
โดยกองทัพเรือ 

๒.๕ งานพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ 

๒.๖ นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ 
๒.๗ ศูนย์การเรียนรู้ 

 
๓. งานอบรม 

อพ.สธ. ด าเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน , งานฝึกอบรมปฏิบัติการ
ส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น หรืองานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร  โดยอาจจัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ที่
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น 

๑) ศูนย์เรียนรู้ฯ  สู่เศรษฐกิจพอเพียง  อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
๒) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ล าตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
๓) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี 
    (พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี  
๔) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์เปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี (อพ.สธ.-องค์การสวนสัตว์ฯ) 
๕) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี จ.สุราษฎร์ธานี  
๖) ศูนย์ประงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง โรงเรียนวารินช าราบ     
 อ.วารินช าราบ จ.อุบลราชธานี 
๗) ศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตอ านาจเจริญ อ.เมือง จ.อ านาจเจริญ 

*หมายเหตุ 
ถ้าหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ด าเนินงานจัดฝึกอบรมในลักษณะเดียวกัน เช่น การอบรมอาสา 

สมัคร/ประชาชน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือนักเรียนในหมู่บ้าน ในพ้ืนที่ปกปักพันธุ กรรมพืช 
ให้อยู่ในกิจกรรมที่ - กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
 

กิจกรรมที่ ๘  กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

เป้าหมาย 
เป็นกิจกรรมที่เปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ใน

รูปแบบต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือด าเนินงานที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนกิจกรรม
ต่าง ๆ ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและ
ประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง  ๆ ตามความถนัด
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และสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้ค าแนะน า และให้แนวทางการศึกษา ได้แก่ 
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้น าในการถ่ายทอด
ความรู้และสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทย
ต่อไป โดยที่  อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ให้ด าเนินการในกิจกรรมนี้  
โดยก าหนดเป้าหมายในการด าเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการด าเนินงาน
ตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.  และจัดท าแผนประจ าปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน 
พร้อมทั้งวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน  ผ่านการประชุมคณะกรรมการด าเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ 
                 
แนวทางการด าเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

๑. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริที่มีความพร้อมในการ
ด าเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ ๒ ปี ตามที่ได้
พระราชทานพระราชวินิจฉัย   โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเพ่ือเสนอผลการ
ด าเนินงานของ  อพ.สธ.  ส าหรับในระยะ ๕ ปีทีห่้า ก าหนดเป้าหมายในการจัดการประชุมใหญ่ดังนี้ 

พ.ศ. ๒๕๕๘  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน  
  สถานที:่ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  จังหวัดขอนแก่น 
พ.ศ. ๒๕๖๐  การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ศักยภาพมากล้นมีให้เห็น 
  สถานที:่ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศูนย์สระบุรี จังหวัดสระบุรี  
พ.ศ. ๒๕๖๒     การประชุมวิชาการและนิทรรศการ  ทรัพยากรไทย :ชาวบ้านไทยได้ประโยชน์ 
                     สถานที:่  
พ.ศ. ๒๕๖๔      การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ประโยชน์แท้แก่มหาชน 
 สถานที:่  
   

นอกจากการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการที่จัดทุกๆ สองปีนี้  ยังมีการจัดการ
ประชุมวิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค, 
การร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริแต่ละหน่วยงาน, การน าเสนอ
ผลงานวิจัยของเจ้าหน้าที่และนักวิจัย อพ.สธ. ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ เป็นต้น
  

๒. หน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดย
ผ่านทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพื่อใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.) 

๓. การด าเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ 
อพ.สธ. โดยที่ อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็นสมาชิกชมรมฯ  ตามเงื่อนไขของชมรมฯ โดยที่ชมรม
ทั้งสอง มีการด าเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมที่ ๑-๗ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษา
ท างานวิจัยในพ้ืนที่ปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมส ารวจทรัพยากร ธรรมชาติในพ้ืนที่ที่ 
อพ.สธ. ก าหนด 

๔. หน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ  สามารถด าเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตส านึก
ในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือสนองพระราชด าริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพ่ือ



๑๒ 
 

แนวทางการด  าเนินงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีหา้ (ตลุาคม พ.ศ. ๒๕๕๔-กนัยายน พ.ศ. ๒๕๕๙) 

 

สนับสนุนในกิจกรรมที่ ๑-๗ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานที่ต่าง ๆ 
ของหน่วยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใช้สถานที่ของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็น
วิทยากรของหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริเอง แต่ผ่านความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

๕. การท าหลักสูตรท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ  ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.  
๖. การเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ  เช่น การท าหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ ที่ได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ. 
สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้เมื่อได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

๗. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานที่ร่วมสนอง
พระราชด าริ ในส่วนที่เผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. 

๘. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลทั่วไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ. 
๙. การด าเนินงานเรื่องฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๑๐. การด าเนินงานอ่ืน ๆ เพื่อเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ติดต่อประสานงาน อพ.สธ. 
ดร.ปิยรัษฎ์  ปริญญาพงษ์  เจริญทรัพย์ 
เลขานุการคณะกรรมการ อพ.สธ. 
รองหัวหน้าส านักงาน อพ.สธ.  ฝ่ายวิชาการ 
อีเมล์  piyarat.rspg@gmail.com 
 



๑๓ 

 

ฐานทรั พยากรทั องถั ่นัั๕ััปทีั ่ห าั(ตุลาคมั๒๕๕๔ – ก นยายนั๒๕๕๙) 
พรชัย จุฑามาศ รองผ ู้อานวยการโครงการอน ุรักษ  พ ันธุกรรมพ ืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ 

ส าน ักพระราชวัง 
 
 

ตามที่สมเด  จพระเทพร ัตนราชส ุดาฯ สยามบรมราชก ุมารี ทรงมีพระราชดำริบางประการ 
เกี่ยวกับการอน ุรักษ  พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีีจิตสำนีึกในการอนีุรักษี พีืชพรรณนั้นควร
ใช้วีิธีการปลีูกฝังีให้เดี็กเห็นความงดงามีีความนี าสนใจี และเกิดความปิติที่จะท าการศึกษาและ
อนุรีักษี พืชพรรณต อไปีการใช้วีิธีีการสอนการอบรมที่ใหี้เกิดความรู้สีึกกลัววี าีหากไม อนุรีักษี แลี้วจะเกิด
ผลเสีียีเกิดอันตรายแกี ตนเองีจะทำให้เดี็กเกีิดความเครีียดีซึ่งจะเป็นผลเสีียแกี ประเทศในระยะยาว" 
โครงการอน ุรักษ  พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ได้ด าเนินงานสนองพระราชดำร ิจัดต้ังงาน "สวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพ่ือเป็นส ื่อในการสร้างจิตสำนึกด ้านอน ุรักษ  พันธุกรรมพืช  โดยให้เยาวชนนั้น ได้
ใกล ้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห นคุณค่า ประโยชน  ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดที่จะอนุร ักษ  พ ืชพรรณ
ต่อไป ซ่ึงสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร  ในพ้ืนที่ของโรงเรียน เป็นการจ ัดแหล ่งการเร ียนรู้ท ี่สร้าง
โอกาสให้น ักเรียนได้เผชิญก ับความเป็นจริงตามธรรมชาติ  ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะต้นไม้ ตลอดจนส ิ่งมีชีวิต
อ่ืน ที่อยู่อาศ ัยสัมพันธ กับพ ืชพรรณไม้ทัง้หลาย และรวมถึงระบบน ิเวศท่ีเกื้อกูลกันของธรรมชาต ิในบริเวณนั้น  
ชีว ิตเด กที่สัมพันธ กับธรรมชาติจะเปิดโอกาสแห่งการแสวงหาความรู้จากประสบการณ  ตรงและสร้างความ
รื่นรมย  บ่มเพาะความอ่อนโยน เป็นอันหนึ่งอันเดียวก ับชีว ิตทั้งหลาย ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมโลกเดียวกัน         
สวนพฤกษศาสตร โรงเรียน จงึเป็นการดำเนินงานท ี่อิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร ”  โดยมีการรวบรวม
พันธุ ไม้ที่มีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มี
การรวบรวมพันธุ ไม้ท้องถิ่นเข ้ามาปล ูกรวบรวมไว ้ในโรงเรียน  บันทึกข้อมูลและภ ูมิปัญญาท้องถิ่นเกี่ยวกับ
พันธุ ไม้  มีม ุมสำหร ับศึกษาค้นคว ้าและมีการนำไปใช ้ประโยชน  เป็นส ื่อการเรียนการสอนในว ิชาต่าง ๆ เป็น
การดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท ้องถิ่น ไม่ฝืนธรรมชาติ เป็นไปตามความสนใจและความพร้อม ของ
โรงเรียน ดำเนินการด ้วยความสมัครใจไม่ให ้เกิดความเครียด  การใช้  "สวนพฤกษศาสตร โรงเรีียน" เป็นส ื่อ 
ในการท ี่จะให้ นักเรียน เยาวชน และประชาชนทั่วไปได้ม ีความเข ้าใจ เห นความส าคัญของพืชพรรณ       
เกิดความรัก หวงแหน และรู้จักการนำไปใช้ประโยชน อย ่างยั่งยืน   ซึ่งสมเด  จพระเทพรัตนราชสุดาฯ     
สยามบรมราชก ุมารี ได้พระราชทานพระราชดำร ิและแนวปฏ ิบัติในการดำเนินงานเป็นระยะ ๆ  ข ณ ะ นี้ มี
โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนตั้งแต่ระด ับอน ุบาล ประถมศึกษา มัธยมศึกษา อาชว ี ศึกษา และ
ระดับอุดมศึกษา ๑,๔๕๒  โรงเรียน ( ณ ว ันท ี่ ๑๕  มิถ ุนายน  พ.ศ. ๒๕๕๔) โครงการอน ุรักษ  พันธุกรรมพืช
อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ได ้จัดให้มีการฝ ึกอบรมปฏ ิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร  โรงเรียนท ี่ศูนย  
ฝ ึกอบรม อพ.สธ. ลำตะคอง ตำบลคลองไผ ่ อ าเภอส ีคิ้ว จังหว ัดนครราชสีมา และศูนย ฝึกอบรม อพ.สธ. 
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร    วิทยาเขตสุราษฎร ธานี จังหว ัดสุราษฎร ธานี  

สวนพฤกษศาสตร โรงเรียน กับการท าฐานขอ้มูลทรพัยากรท้องถิ่น  จากพระราโชวาท พระราช 
ดำริ  สมเด จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชก ุมารี  “ การรักในทรัพยากรีคือีการรีักชาติรีัก
แผ นดินีรักสีิ่งที่เป็นสมบัตีิของตัวเราีีีการทีี่จะใหี้เขารักประเทศชาติหรีือรักษาสมบีัติของเขานั้นีท าได้
โดยกี อใหี้เกิดีความรักความเขี้าใจีถี้าใครไม รู้จีักกีันีเราก็ไมี มีความสัมพนัธ ีไมี มีความผูกพันต อกันีแต วาี ี
ถี้าใหี้รู้จักสิ่งนั้นวี าีคืออะไรีีหรีือวี าทำงานีก็จะรู้สีึกชื่นชมีและรักหวงแหนสีิ่งนั้นี วาี ี เป็นของตนีและ



๑๔ 

 

จะทำใหี้เกิดประโยชน ได้”ัจะเห นได้วา ่ การร ักทรัพยากรนั้นไม่เฉพาะทรัพยากรกายภาพและทร ัพยากร
ช ีวภาพเท ่านั้น ทรัพยากรทางว ัฒนธรรมภูมิปัญญา ก เป็นสมบ ัติที่ต้องรัก เข ้าใจ  เข ้าถึง และพ ัฒนาให ้เกิด
ประโยชน ได ้ “เคยแนะน าโรงเรียนต างีๆีนอกจากพีืชพรรณแลี้วีสีิ่งที่มีีในธรรมชาติีสีิ่งที่หาไดี้งี ายีอาจ
เป็นอุปกรณี สอนได้หลายอย างีแม้แตี วีิชาศิลปะกี็ให้มาวาดรูปตี้นไม้ีก็ไม ต้องหาของอ่ืนมาเป็นแบบีหรีือ
เรื่องภาษาไทยีี การเรีียงความีก็อาจทำให้เรื่องของการเขียนรายงานทำให้หีัดเขียนหนังสือีหรีืออาจ
แต งคำประพันธ ีในเรื่องพีืชเหลี านี้” คือสามารถ ใช้พืช และส ิ่งธรรมชาติเป็นส ื่อการเรียนการสอน       
“การอนีุรักษี ทรีัพยากรีไมี ใชี เฉพาะให้นีักเรีียนปลีูกป่าหรีือให้อนุรีักษี ดินีปลีูกหญี้าแฝกอย างเดียวีก็
พยายามจะให้ออกไปดีูข้างีๆีโรงเรียนีว าที่นีั่นมีอะไรอยู ี และต้นไม้ชีื่ออะไรีีเป็นอะไร”  คือ การไป
ส ัมพันธ กับชุมชน ไม่ทำเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น ในป ี ๒๕๔๘ ทรงมีร ับส ั่ง ณ ศาลาดุสิดาล ัย สวนจ ิตรลดา 
“ได้ไปกับีสมศ.ีมาีีเห็นว าโรงเรียนยังสัมพันธ กับชุมชนน้อยีีทำอย างไรีีใหี้ชุมชนมาให้โรงเรียนีี
โดยเฉพาะนีักเรียนี ช วยในการอนีุรักษี พันธุกรรมพีืชและให้มีการทำีDNA Fingerprint ในโรงเรียน” 
อีกท้ังในแผนแม่บทโครงการอนุร ักษ  พันธุกรรมพ ืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ๕ ปีท ี่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ – 
กันยายน ๒๕๕๙) ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่นท ี่มีสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนเป็นกำล ัง  ได้พ ิจารณา
แล ้วว่าการท าความเข้าใจก ับองค  การบร ิหารส ่วนท ้องถ ิ่น อันได้แก่ องค  การบริหารส ่วนจังหว ัด องค การ
บริหารส่วนต าบล ซึ่งองค การบริหารส่วนต าบลถือเป็นหน่วยบริหารประเทศที่เล กที่สุด ที่ต้องดูแลการศึกษา 
ดูแลรักษาทร ัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดูแลประโยชน ส ุขของชุมชน และมีภารกิจในการทำแผนพ ัฒนา
เกษตรของชุมชน ซ่ึงองค การบริหารส่วนต าบลจะต ้องทราบในเรื่องข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลช ีวภาพ 
เศรษฐกิจส ังคม ศกัยภาพชุมชน และภ ูมิปัญญาท ้องถ ิ่น เพ่ือนำภูมิปัญญานั้นไปพ ัฒนาต ่อยอด เป็นผล ิตภัณฑ 
ต่าง ๆ ทีท่ำให้เป็นมาตรฐานสากล  ซ่ึงองค การบร ิหารส ่วนตำบลส ่วนใหญ่ไม่ม ีบ ุคลากร ดังนั้นจ ึงจำเป็นต้อง
ประสานกับชุมชน และโรงเรียน  เมื่อพิจารณาหล ักส ูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพ ื้นฐาน ปี ๒๕๕๑ จะเห นได้
วา ่ ในสาระว ิทยาศาสตร  นักเรียนจะต้องทราบในเรื่องทรัพยากรในท ้องถ ิ่น และการใช้ทรัพยากรในท ้องถิ่น 
น ั่นคือ จะต้องมีภูม ิปัญญามาก ากับการใช้ประโยชน  เช่น พืชผักพ้ืนเมือง  พืชสมุนไพร  และยังสามารถ
บูรณาการไปย ังกลุ่มสาระสง ั คมส ิ่งแวดล ้อม 
 
 



๑๕ 

 

 
 
 

บทบาทของสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนในระยะ ๕ ปีท ี่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ – กันยายน ๒๕๕๙) 
จึงไม่อยู่เฉพาะในโรงเรียนท ี่มีผลต่อการเร ียนรู้เท่านั้น ยังเป็นผลประโยชน ต่อชุมชน  ท้องถิ่น หากมีการท า
ความเข ้าใจ การจ ัดท าหล ักสูตรท ้องถิ่นในการสำรวจทร ัพยากร รวมทั้งการศึกษาในรายละเอียดโดยใช้
แนวทางการศึกษาพืช ของงานสวนพฤกษศาสตร โรงเร ียน ที่จะเก ิดเป็นประโยชน  แท้ ท ี่ได ้ทั้งส่วนต ัวและ
ส ่วนรวม  ที่จะเป็นฐานทางเศรษฐก ิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ที่สอดคล ้องก ับ
แผนพ ัฒนาเศรษฐก ิจและสังคมแห่งชาติแผนท ี่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  ดังนั้น การท ี่สวนพฤกษศาสตร 
โรงเร ียนจะเป็นกำล ังสำคัญในการสำรวจฐานทรัพยากรท้องถิ่น จึงจำเป็นต้องมีโรงเรียนที่ได้รับพระราชทาน
ป ้ายสนองพระราชดำริ และโรงเรียนท ี่ได้รับเก ียรติบัตรสนองพระราชด าร ิงานสวนพฤกษศาสตร โรงเรียน  
เพ่ือเป็นตัวอย่างให ้ก ับโรงเรียนในตำบล การน ี้โครงการอน ุรักษ  พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ 
ได้ขอพระราชทานสมเด จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี เสด จเป็นองค ประธานทรงเป ิดการ
ประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนระดับภ ูมิภาค ครั้งที่ ๑ ระหว่าง ว ันท ี่ ๗–๑๑ พฤศจ ิกายน พ.ศ. 
๒๕๕๓ ณ โรงเรียนส ุราษฎร ธานี จ ังหวัดส ุราษฎร ธานี  และการจัดประช ุมสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนระดับ
ภ ูมิภาค ครั้งที่ ๒  ระหว่างวันที่ ๒๑-๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้  อ าเภอสันทราย  
จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการประชุมในระดับภ ูมิภาคจะช่วยให้โรงเร ียนมีโอกาสมากขึ้น ในการได้รับ
พระราชทานป ้ายสนองพระราชดำร ิ   เกยีรติบ ัตรสนองพระราชดำร ิงานสวนพฤกษศาสตร  โรงเรียน เพ่ือเป็น
กำล ังสำคัญในการนำโรงเรียนท ี่อยู ่ในต าบลนั้น ๆ ได้ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร โรงเรียนและการจัดท าฐาน
ทรพัยากรท ้องถ ิ่นต่อไป 
 



๑๖ 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
แผนภาพแสดงความสัมพันธ ของประชาชนในการเรียนรู้ทรัพยากรต่าง ๆ 



๑๗ 

 

น าไปสู่การสืบทอดความรู้และภูมิปัญญาเพ่ือน าไปสู่การใช้ประโยชน  

      
 
 
 
   
  
 
 
 

 

 
 

  

แผนภาพแสดงความสัมพันธ และการด าเนินงานของ อพ.สธ. 
และหน่วยงานที่ร่วมสนองพระราชด าริ ในการด าเนินงานเรื่องฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

แผนภาพแสดงแนวทางการด าเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. 



๑๘ 
 

ขั้นตอนการสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
( อพ.สธ. ) 

 
๑. ประชุมหารือ คณะกรรมการ/ชุมชน เห็นชอบและพร้อมที่จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริฯ มี

รายงานการประชุม   
 
๒. นายกองค์การบริหารส่วนต าบล  หรือนายกเทศมนตรีต าบล จัดท าจดหมายถึง เลขาธิการ

พระราชวังในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ตาม
ตัวอย่าง โดยแนบเอกสารดังนี้  

๒.๑ สรุปการประชุม อบต./ เทศบาลต าบล 
๒.๒ รายงานการประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชนต่าง ๆ 
๒.๓ แผนที่  ข้อมูลพืน้ฐานต าบล............................... 
๒.๔ ร่างแผนแม่บท  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ      

ต าบล..........................  ( ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ต าบล................ ) หรือ 
แผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล.......  หรือเทศบาลต าบล........ 
(อาจส่งมาภายหลังได้) 

 
๓. ส่งเอกสารทั้งหมด ให้กับนายพรชัย  จุฑามาศ เพ่ือด าเนินการต่อไป 

                     จ่าหน้าซอง ให้กับ  
                            นายพรชัย  จุฑามาศ  
                           รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
                               โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ สวนจิตรลดา 
                          กทม. ๑๐๓๐๓  
 

๔. การด าเนินการต่างๆ สามารถด าเนินการไปก่อนได้ เช่น การประชุมท าความเข้าใจเบื้องต้น  
การคัดเลือกพ้ืนที่ ส าหรับการด าเนินการในกิจกรรมต่างๆ การจัดเตรียมงบประมาณ องค์การบริหาร 
ส่วนท้องถิ่น 

 
๕. ในขณะเริ่มต้น  ขอให้ประสานกันอย่างใกล้ชิดกับ นายพรชัย  จุฑามาศ 
 

โทร. ๐๘๑ - ๙๓๘๑๗๕๕ 
e-mail : dongdib05@rspg.org 



๑๙ 
 

 
 
ที่                                                                   องค์การบริหารส่วนต าบล........./เทศบาล

ต าบล....... 
                                                                       ต าบล.....................อ าเภอ.........................  
                  จังหวัด..................................    

                               วันที่......... เดือน................... พ.ศ.๒๕๕….. 

เรื่อง  การเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

เรียน  เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก 
        พระราชด าริฯ 

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนต าบล………………./เทศบาลต าบล................. 
  ๒. รายงานการประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชนต่างๆ 
  ๓. แผนที่ และข้อมูลพื้นฐานต าบล…………………….. 
 ๔. ร่างแผนแม่บท  โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ      

ต าบล..........................  ( ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. - ต าบล................ ) หรือ 
แผนพัฒนาต าบลขององค์การบริหารส่วนต าบล.........../เทศบาลต าบล.............. 

  เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนต าบล…………................… อ าเภอ…….......................... 
จังหวัด…....................………. ได้รับทราบการด าเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  (อพ.สธ.)  ที่ทรงสืบทอดงานอนุรักษ์
ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความศรัทธาในพระราชด าริที่ทรงท าเพ่ือผลประโยชน์แท้
แก่มหาชนชาวไทย  จึงได้ร่วมประชุมทุกภาคส่วนในต าบล…………….........… ในการที่จะสนอง
พระราชด าริ  ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ด าเนินกิจกรรมต่างๆ           
ของโครงการจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากร ทั้งทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากร           
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เพ่ือที่จะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรต าบล……….............….....….. อย่างยั่งยืน
สู่เศรษฐกิจพอเพียง 
 
                   จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ต าบล…….............………….  ร่วมสนองพระราชด าริฯ
ต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง 
 
                                                              ขอแสดงความนับถือ 
 
                                                      (                                          ) 
                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบล…………..........…./ 

นายกเทศมนตรีต าบล…………..........…. 

องค์การบริการส่วนต าบล……………../เทศบาลต าบล................. 
โทร. .......................................................................................... 



 ๒๐ 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล....................... 
สนองพระราชด าริโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบล........................ อ าเภอ...................... จังหวัด...................... 
(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  อพ.สธ.-ต าบล.......................) 

 
ที่มา    จากที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ด าเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  ส ารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช  ปลูกรักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช    
วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  สร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน         
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  ทาง อบต........................................ ได้ร่วมประชุมรับทราบการด าเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  และแนวทางท่ีต าบล................................... 
จะเข้าร่วมสนองพระราชด าริ การจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น โดยน าพระราชกระแส              
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  “ท าอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการท า DNA Fingerprint ในโรงเรียน”   การนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน โรงเรียน มัสยิด ในต าบล............................................  เห็นพ้องต้องกัน ที่จะ
ร่วมสนองพระราชด าริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ด าเนินกิจกรรม
ตามศักยภาพความพร้อม  และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบล..........................” 
เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ชุมชนต าบล.................... 
และประเทศชาติต่อไปในอนาคต 

วัตถุประสงค์   
๑. เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
๒. เพ่ือด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  ปลูกรักษา

ทรัพยากรท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุน
ในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ 
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการด าเนินกิจกรรมต่างๆ) 

๓. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น ซึ่งมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ  
ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา ต าบล....................................... 

๔. เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบล......................................” 
 
คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล........................... 

ประธานคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง 
มาจากพระราชด าริฯ ต าบล............................... ( ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล...........................) 
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะท างานตามกิจกรรมต่างๆ เช่น  

 
 



 ๒๑ 

คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล..........................  
  ๑. คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น คณะท างานชุดนี้จะแสวงหาพ้ืนที่ที่เป็นที่
สาธารณะ ประโยชน์ที่อยู่ในความดูแลของ อบต.  เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในการรักษาปุาธรรมชาติดั้งเดิม 
เพ่ือรักษาทรัพยากรดั้งเดิม พืช สัตว์ จุลินทรีย์  ฯลฯ เช่น พ้ืนที่ปุาชุมชน พ้ืนที่สาธารณประโยชน์          
(ไม่จ าเป็นต้องเป็นพ้ืนที่ขนาดใหญ่ อาจเป็นพ้ืนที่เล็กๆ ๑๐-๒๐ ไร่ ของในเขตหมู่บ้านหมู่ต่างๆ            
ก็ด าเนินการได้  แต่ต้องไม่เป็นพ้ืนที่ที่มีปัญหามีการบุกรุกถือครอง  ต้องมีการจัดการแก้ปัญหาให้
เรียบร้อยก่อน) โดยจัดท าขอบเขตพ้ืนที่  ท าปูายประกาศว่าเป็นพ้ืนที่สนองพระราชด าริในโครงการ 
อพ.สธ. เสร็จแล้ว  ท าการส ารวจในพ้ืนที่ว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง มีการจัดตั้งอาสาสมัครชาวบ้าน ชุมชน 
เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนที่   
  ๒. คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น เป็นคณะท างานที่ท าการส ารวจ
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล...............................  โดยเฉพาะพ้ืนที่ก าลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา         
การสร้างสวน  การสร้างรีสอร์ท  เพ่ือทราบว่ามีพรรณพืชทรัพยากรชีวภาพ  และรวบรวมภูมิปัญญา         
ที่เก่ียวขอ้งกับพืช  และทรัพยากรชีวภาพ   
  ๓. คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล.................................. อาจมีพ้ืนที่
สามารถที่จะใช้ปลูกต้นไม้ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพปุา  พ้ืนที่ที่จะปลูกรักษาพรรณพืชที่มีโอกาสสูญพันธุ์  เมื่อมี
การปลูกรักษาแล้วมีการศึกษาติดตามการเจริญเติบโต   
  ๔. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชที่มี
โอกาสสูญพันธุ์ อาจมีการฟื้นฟูบ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมข้ึน และแจกจ่ายให้กับชุมชนต าบล.................... 
สร้างจุดขายท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ 
  ๕. คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นท าการบันทึกรวบรวมข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นที่เก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ  ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา จากคณะท างานต่างๆ และการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 
  ๖. คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็น
คณะท างานที่จะสนับสนุนการด าเนินการ ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล................................ 
   ๖.๑. สนับสนุนการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา  ผู้อ านวยการโรงเรียน  รองผู้อ านวยการ
หรือผู้ช่วยฝุายวิชาการ เพ่ือก ากับดูแล การจัดท าหลักสูตรฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เพ่ือการส ารวจ
ทรัพยากรต าบล.................................... ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของส านักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพ้ืนฐาน (สพฐ.)  ยกตัวอย่างในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ที่ชั้น ป.๓  ต้องทราบเรื่องทรัพยากรใน
ท้องถิ่น  และชั้น ป.๖ การใช้ทรัพยากรในท้องถิ่น  (คือการใช้ทรัพยากรต้องมีภูมิปัญญาก ากับ) หากเข้า
ไปในหลักสูตรแล้วจะไม่เป็นภาระที่เพ่ิมขึ้น  ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้ปกครอง 
โรงเรียน  จะต้องเข้าใจที่ลูกหลานก าลังท าอะไร ที่จะให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน  ฝึกการเรียนรู้ 
จะได้ทราบว่าในท้องถิ่นมีอะไรบ้าง มีทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ  ภูมิปัญญา  มีขนบธรรมเนียมประเพณี
ที่ก ากับการใช้ทรัพยากรอย่างไร นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ สัมผัสจริง และเกิดทั้งวิทยาการ และปัญญาเป็น
นวัตกรรมการเรียนรู้   
 



 ๒๒ 

   ๖.๒ สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอ านวยความสะดวกต่างๆ 
คณะท างานอาจเป็นชุมชน เอกชน ชมรม ต่างๆ  
  จากการจัดตั้งคณะท างานแล้ว มีเปูาหมายส าคัญที่จะจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล...................................... ที่ดูแลรับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบลเกาะยาวน้อย เป็นศูนย์ประสาน งานในกิจกรรมต่างๆ และเป็นศูนย์ข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น 

การสนับสนุน 
 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (องค์การบริหารส่วนต าบล.........................................   องค์การ
บริหารส่วนจังหวัด........................................... ) 
 องค์กรเอกชนต่างๆ 
 ชุมชน 
 ศาสนสถาน มัสยิด  
 โรงเรียน 

การสนับสนุนด้านวิชาการ 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
 มหาวิทยาลัยส่วนกลาง  เช่น  มหาวิทยาลัยมหิดล   มหาวิทยาลัยในท้องถิ่น 

งบประมาณ 
 ๑. งบประมาณ อบต................................ กรมการปกครองส่วนท้องถิ่น 
 ๒. งบประมาณสนับสนุนจากเอกชน  องค์กรเอกชน 

  ในการจัดตั้งงบประมาณ เมื่อจัดท าแผนปฏิบัติประจ าปี และหารือเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่าง อพ.สธ. และคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล................................. 
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ( อพ.สธ. ) จะท าหนังสือสนับสนุนไป
ทางต้นสังกัด  จนถึงส านักงบประมาณ   

 

 

 

 

 

 

 

 



 ๒๓ 

แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราด าริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นต าบล
......................................  (๒๕๕๕ - ๒๕๕๙) 

 
รูปแบบแผนแม่บท 

ที่มา 
วัตถุประสงค์ 
คณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ. ต าบล.................................... 
คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบล................................... 
  คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

  คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
แผนปฏิบัติประจ าปี ๒๕๕๕ - ๒๕๕๙ 
                ด าเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทว่าจะด าเนินกิจกรรมอะไรบ้าง (ตามที่ให้ข้อคิดเห็นในการ
แต่งตั้งคณะท างาน) งบประมาณ  ปี ๒๕๕๕ - ปี  ๒๕๕๙ 
 
 

 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
ศูนย์อนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรทอ้งถิ่นต าบล.................. 

 
สนองพระราชด าริโดย 

องค์การบริหารส่วนต าบล........................... 
ต าบล.......................... อ าเภอ........................  จังหวัด...................... 

 

 
(ป้ายนี้จะอนุญาตให้ติดตั้งเม่ือศูนย์ด าเนินการไประยะหนึ่ง มีผลงานเป็นที่ประจักษ์)         

คือ ต้องมีเนื้องานที่ด าเนินงานอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นจะมีเพียงป้ายอย่างเดียว 



๒๔ 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ตัวอย่างการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

โดยองค์การบริหารส่วนต าบล/เทศบาล 
ส านักงานเขต 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๕ 
 

ค าชี้แจง 

การท าหนังสือขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ  

เรียน  เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 

 

และต้องแนบเอกสารทั้ง ๔ รายการให้ครบถ้วน ดังนี้  

๑. รายงานการประชุมสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะกรรมการส านักงานเขต 
๒. รายงานการประชุมประชาคม 
๓. แผนที่โดยสังเขป (ระบุขอบเขตชัดเจน) 
๔. ข้อมูลพื้นฐานของต าบล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๖ 
 

ตัวอย่างการท าหนังสือขอเข้าร่วมสนองพระราชด าริ ของ องค์การบริหารต าบลโนนอุดม 

 



๒๗ 
 

ค าชี้แจง เอกสารแนบต่าง ๆ  
 
๑. รายงานการประชุมสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะกรรมการส านักงานเขต 
    องค์ประชุมต้องประกอบด้วย  
          - คณะกรรมการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     - นายก อบต. /นายกเทศมนตรี/ผู้อ านวยการเขต 
 - รองนายก อบต. /รองนายกเทศมนตรี/รองผู้อ านวยการเขต 
 - ปลัด อบต. /ปลัดเทศบาล 
 - หัวหน้าฝ่าย (ส านักงานเขต)  
 

ในการประชุมสามารถใช้การประชุมตามรอบปกติของ อบต./เทศบาล  หรือเป็นการจัดประชุมขึ้นมา
โดยเฉพาะในวาระ 

“การเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ สมเด็จ
พระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.)” ได้ 

 
**โดยหากเป็นการประชุมสภาตามรอบปกติ ขอให้แยกเป็นวาระขึ้นมาโดยเฉพาะ 
 
ส าหรับในวาระนี้ จะเป็นการพูดคุยในเรื่องการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

อันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ ของ อบต./เทศบาล  และจะต้องมี มติที่ประชุม “เห็นด้วย/เห็นชอบ พร้อม
ด าเนินการเข้าร่วมสนองพระราชด าริ  อพ.สธ.” (โปรดหลีกเลี่ยงการใช้ค าว่า รับทราบ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๒๘ 
 

 
ตัวอย่าง รายงานการประชุมสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/คณะกรรมการส านักงานเขต 

ขององค์การบริหารต าบลโนนอุดม 

 



๒๙ 
 

 

 



๓๐ 
 

 

 



๓๑ 
 

 

 



๓๒ 
 

 



๓๓ 
 

 



๓๔ 
 

 

 



๓๕ 
 

 
 
 



๓๖ 
 

 
 
 



๓๗ 
 

 
 
 



๓๘ 
 

 
 
 



๓๙ 
 

 
 
 



๔๐ 
 

 
 
 

เห็นชอบเป็นเอกฉันท ์พร้อมด าเนินงานเข้าร่วมสนองพระราชด าริ
ฯ 



๔๑ 
 

 
 
 



๔๒ 
 

๒. รายงานการประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชน หรือ การประชุมประชาคม 
 
องค์ประชุมประกอบด้วย  

ประธาน/ผู้แทน จากทุกหมู่บ้าน (ผู้ใหญ่บ้าน/ผู้แทน) ปราชญ์ชาวบ้าน (ถ้ามี) ผู้แทนจากสถานศึกษา  
หรือจากกลุ่มต่าง ๆ ภายในต าบล/ส านักงานเขต  

- ประธาน/ผู้น าชุมชน/ผู้แทน จากแขวงต่าง ๆ 
 
หัวข้อการประชุม ดังนี้ 
   - แจ้งให้ที่ประชุมรับทราบว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส านักงานเขต มีมติ เห็นด้วย/เห็นชอบ ในการเข้า
ร่วมสนองพระราชด าริ อพ.สธ. แล้ว 
   - การด าเนินงานสนองพระราชด าริขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น/ส านักงานเขต ว่าจะด าเนินงานกันอย่างไร 
เช่น มีพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์, ป่าชุมชน หรือพ้ืนที่อ่ืน ที่ต้องการด าเนินงานสนองพระราชด าริ อพ.สธ. /พรรณพืช  สัตว์  
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ภายในต าบล /การร่วมมือกันของหน่วยงานต่าง ๆ เป็นต้น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๓ 
 

ตัวอย่าง รายงานการประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชน ของเทศบาลต าบลสระแก้ว 
 

 



๔๔ 
 

 

 



๔๕ 
 

 

 
 



๔๖ 
 

๔. ข้อมูลพื้นฐานของต าบล/เทศบาล/ส านักงานเขต 
เป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่ทางหน่วยงานมีอยู่แล้ว ได้แก่  

- สภาพทั่วไป   
o ที่ตั้งและอาณาเขต 
o ข้อมูลประชากร เช่น อบต./เทศบาล  มีกี่หมู่ แต่ละหมู่ มีประชากรหญิง และชาย จ านวนเท่าใด  
o สภาพภูมิประเทศ  
o สภาพภูมิอากาศ 
o สภาพสังคม 

- โครงสร้างพื้นฐาน ได้แก่ การคมนาคม การไฟฟ้า การประปา อาชีพ การท่องเที่ยว 
- ด้านสังคม 

o การศึกษา 
o การศาสนา 
o ประเพณีศิลปวัฒนธรรม 
o การสาธารณสุข 
o การสัมคมสงเคราะห์และสวัสดิการสังคม 
o ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 

- ด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
o ทรัพยากรน้ า มีแม่น้ า ล าคลองก่ีสาย ไหลผ่านพื้นที่ใดบ้าน 
o แหล่งน้ าที่สร้างข้ึน 

- ด้านการเมืองและการบริหาร 
o โครงสร้างและอ านาจหน้าที่ในการบริหารงาน อบต./เทศบาล 
o อ านาจหน้าที่ของ อบต./เทศบาล 
o การคลังของ อบต./เทศบาล 
o การวิเคราะห์ศักยภาพการพัฒนาท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๔๗ 
 

ตัวอย่าง ข้อมูลพื้นฐาน ขององค์การบริหารส่วนต าบลโนนอุดม 

 



๔๘ 
 

 
 
 



๔๙ 
 

 

 
 



๕๐ 
 

 

 
 



๕๑ 
 

 
 
 



๕๒ 
 

 



๕๓ 
 

 
 
 



๕๔ 
 

 
 
 



๕๕ 
 

 
 
 



๕๖ 
 

๓. แผนที่โดยสังเขป 
 
 แผนที่ที่มีมาตราส่วนที่ชัดเจน ระบุขอบเขตชัดเจน  มีสัญลักษณ์ต่าง ๆ บ่งบอกอย่างชัดเจน เช่น ถนน, 
ไฟฟ้า, แม่น้ า, คลอง, โรงเรียน, อนามัย เป็นต้น 
 
หมายเหตุ  ขอได้จากแผนที่จากกองช่าง ของ อบต. / เทศบาล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๕๗ 
 

ตัวอย่าง แผนที่ทางภูมิศาสตร์  ขององค์การบริหารส่วนต าบลจอมทอง 



๕๘ 
 

 
ตัวอย่างการเขียนโครงการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 



๕๙ 
 

 

 



๖๐ 
 

 



๖๑ 

 

 
ค าชี้แจง  

ใบงานที่ ๑ เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 
  
 การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้าน ชุมชน  เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลทางด้านศาสนา ประชากร สถานศึกษา และการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่นของตน  
๒. เพ่ือให้เห็นศักยภาพของท้องถิ่น 
๓. เพ่ือให้เกิดทักษะในการสอบถาม รวบรวมข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 

๑ ……………………………………………………………. 
๒ ……………………………………………………………. 
๓ ……………………………………………………………. 
๔ ……………………………………………………………. 

 
วิธีการ 

๑. สอบถามข้อมูลจากท่ีท าการผู้ใหญ่/ ที่ท าการก านัน/ องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อบต./เทศบาล) 
๒. ............................................................................................................................. ........... 

 
สิ่งที่ได้รับจากการท าใบงาน 
      ๑. ............................................................................................................................. ........................... 
      ๒. .......................................................... ..............................................................................................  
      ๓. ............................................................................................................................. ........................... 
      ๔. ............................................................................................................................. ........................... 
      ๕. .................................................................................... .................................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



๖๒ 

 

 
 

ใบงานที่ ๑ 
เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 

 
1. ชื่อหมู่บ้าน ชุมชน (ที่เป็นทางการ)…………………………………ชื่อหมู่บ้าน ชุมชน (ที่ชาวบ้าน

เรียก)...........………..…………. 
2. ที่ตั้ง หมู่..............ซอย.................................... ถนน……………………..แขวง/ต าบล…………………….………… 

เขต/อ าเภอ…………………………..……...เทศบาล............................................จังหวัด……...…………...………. 
     เส้นทางหลวง   หมายเลข........................ เส้นทางท้องถิ่น ............................................................................. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
๓. ข้อมูลทางศาสนา    O พุทธ วัด ………………..….แห่ง    เจ้าอาวาส.......................รูป   พระ.......................รูป 

          O อิสลาม   มัสยดิ .....................แห่ง   อิหม่าม ..........................คน      
        O คริสต์    โบสถ์ ......................แห่ง    บาทหลวง .....................คน 
        O อื่นๆ เช่น ศาลเจ้า โรงเจ สถานปฏิบัติธรรม  ..........................แห่ง 
 

๔. จ านวนประชากร .......................................................ครัวเรือน  จ านวนพ้ืนที่ .........................................ไร่ 
 

จ านวนประชากร ................................................  คน       ชาย........................คน    หญิง
..............................คน 

                        เด็กเล็ก (แรกเกิด-๑๒ ปี).....................................  คน      ชาย .......................คน    หญิง
............................. คน            
                        วัยรุ่น (๑๒-๑๘ ปี)................................................  คน     ชาย .......................คน   หญิง
............................. คน    
                        วัยท างาน (๑๘-๖๐ ปี) ........................................ คน     ชาย .......................คน   หญิง
............................. คน    
                         ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีขึ้นไป)......................................... คน     ชาย .......................คน    หญิง
............................. คน 

แผนที่หมู่บ้านโดยสังเขป เหนือ 



๖๓ 

 

 
๕. ข้อมูลสถานศึกษาที่เปิดให้บริการ 

O  อนุบาล ............................................................ .แห่ง   O ประถมศึกษา ..................................................
 แห่ง 
O  มัธยมศึกษาตอนต้น ......................................... .แห่ง   O  มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช. ........................
แห่ง 
O  ปวส. / อนุปริญญา........................................... .แห่ง   O  ปริญญาตร ี.......................................................
แห่ง 
O  สูงกว่าปริญญาตรี .............................................แห่ง   O  อื่น ๆ.................................................................
แห่ง 
        ………………………………………………………..
แห่ง 
        ………………………………………………………..
แห่ง 
 
โรงเรียน  / สถานศึกษา 

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

โรงเรียน  / สถานศึกษา 
       ช่ือโรงเรียน/สถานศึกษา.............................................................................................................................. 
        ผู้อ านวยการโรงเรียน/สถานศึกษา............................................................................................................... 
         จ านวนครู................................คน 
         จ านวนนักเรียน ......................คน      นักเรียนชาย ...........................คน   นักเรียนหญิง  .........................คน 
 
               (หมายเหตุ : หากมสีถานศึกษามากกว่า ๒ แห่ง สามารถเพิ่มข้อมลูของสถานศึกษาได้ตามจริง) 
 
๖. ข้อมูลการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
           สถานท่ีตั้งของหมู่บ้านสงักัด        O เทศบาล           O องค์การบริหารส่วนต าบล    O อื่นๆ 
..........................................                      
             ผู้บริหาร ช่ือ – สกุล ...................................................................ต าแหน่ง …………………………………............................. 
  
๗.   ศูนย์สุขภาพชุมชน/โรงพยาบาล...........................แห่ง  
๘.   สถานีต ารวจ.........................................................แห่ง 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 



๖๔ 

 

ใบความรู้ ใบงานที่ ๑ 
เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 

อธิบายศัพท์ 

ฐาน (ถาน) น. ที่ตั้ง เช่นฐานทัพ ฝีตั้งฐาน ; ที่รองรับ เช่นฐานพระพุทธรูป   
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  หน้า ๓๙๒ 
พื้นฐาน  น. รากฐาน เช่น เขามีพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษดี, หลักความรู้เบื้องต้น เช่นวิชาพ้ืนฐาน 
  พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า 
ทรัพยากร        น.  สิ่งที่มีในท้องถิ่น สิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติในท้องถิ่น ที่มนุษย์สามารถน าใช้ประโยชน์ 

ได ้(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๕๐๓) 
ท้องถิ่น   น. ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เช่นเวลาท้องถิ่น  ประเพณีท้องถิ่น (กฎ) พ้ืนที่ภายใน 

เขตการปกครองขิงราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เช่นเทศบาล  องค์การบริหารส่วนต าบล 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๕๑๑) 
หมู่บ้าน (กฎ) น. ท้องที่ที่รวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกันและมีประกาศจัดตั้งเป็น 
     
                   หมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้า (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า  

๑,๒๖๓) 
ชุมชน  น. หมู่ชน, กลุ่มคนที่อยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมี 
   ผลประโยชน์ร่วมกัน  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๓๖๘) 
ประชากร      น. หมู่คน, หมู่พลเมือง,(เก่ียวกับจ านวน) กลุ่มสิ่งมีชีวิตเดียวกันที่อาศัยอยู่ในพื้นท่ีหนึ่ง ๆ  

ค าประชากรนี้จะใช้กับสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆก็ได้ เช่นประชากรนก ประชากรเสือ หรือ 
ประชากรพืชแต่ในที่นี้เราหมายถึงประชากรมนุษย ์(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๖๕๖) 

องค์การ น. ศูนย์รวมกลุ่มบุคคล หรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือด าเนินกิจ 
  
กรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑,๓๒๑) 

พัฒนา  ก. ท าให้เจริญ  การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เกิดความเจริญ มีการปรับปรุงให้ดีขึ้น 
และเหมาะสมกว่าเดิม  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๗๗๙) 

ศาลเจ้า  ที่สิงสถิตของเทวดา  เทพารักษ์  หรือเจ้าผี เป็นต้น เช่น ศาลเจ้าแม่ทับทิม  ศาลเทพารักษ์   
  

ศาลเจ้า (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑,๐๙๖) 
โรงเจ  น. โรงอาหารที่มีแต่อาหารเจ ตามปรกติส าหรับคนจีนที่ถือศีล กินอยู่โดยไม่เสียเงิน 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  หน้า ๙๗๙) 
สถาน   น. ที่ตั้ง สถานที่ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑,๑๑๖) 
ปฏิบัติธรรม  ก. ประพฤติตามธรรม /เจริญภาวนา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒  
  หน้า ๖๔๗) 
วัด   น.  สถานที่ทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหารและที่อยู่ของสงฆ์หรือนักบวชเป็นต้น 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑,๐๕๙) 
ส านักสงฆ์ น. วัดที่ยังไม่ได้รับพระราชทานที่วิสุงคามสีมา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
  พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑,๑๑๘) 



๖๕ 

 

มัสยิด  น. สถานที่ซ่ึงอิสลามิกชนใช้เป็นที่ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม  (พจนานุกรมฉบับ 
  ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๘๕๔) 
 
อิสลาม  น. ศาสนาที่ส าคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมูฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือ 
  อัลลอฮ์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช,  เรียนผู้ที่นับถือศาสนาอิสลามว่ามุสลิม 
อิหม่าม  น.  ค าเรียกผู้น าในศาสนาอิสลาม,  ผู้น าในการท าละหมาด,  ต าแหน่งส าคัญของคณะกรรม   
  

การบริหารมัสยิด,  โต๊ะอิหม่ามก็เรียก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒   
  หน้า ๑,๓๗๖) 
บาทหลวง น. นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
  พ.ศ.๒๕๔๒  หน้า ๖๒๒) 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น   ฐานข้อมูล  การส ารวจและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของท้องถิ่น  การประกอบ  

  
           อาชีพในท้องถิ่น  ลักษณะทางกายภาพของท้องถิ่น  ประวัติหมู่บ้าน  ชุมชน  วิถีชุมชน   

        การใช้ประโยชน์ของพืช  สัตว์  ชีวภาพอ่ืนๆ  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากร 
        โบราณคดี รวมไปถึงการสร้างระบบการจัดเก็บและประมวลผล    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๖๖ 

 

 
   ค าชี้แจง 

ใบงานที่ ๒  เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
 
 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  เป็นการเก็บรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลการประกอบอาชีพ 
ในท้องถิ่นเพ่ือทราบข้อมูลการประกอบอาชีพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหาก าหนดแนวทางการอนุรักษ์ 
และพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ทราบการประกอบอาชีพของบุคคลในท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 

๑ ……………………………………………………………. 
๒ ……………………………………………………………. 
๓ ……………………………………………………………. 
๔ ……………………………………………………………. 

 
วิธีการ 

๑. สอบถามข้อมูลจากท่ีท าการผู้ใหญ่/ ที่ท าการก านัน/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น (อบต./เทศบาล)  
     / ส านักงานเกษตรอ าเภอ / ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ 
๒. ............................................................................................................................. ........... 

 
สิ่งที่ได้รับจากการท าใบงาน 
๑. ........................................................................................ ................................................................ 
๒. ............................................................................................................................. ........................... 
๓. ........................................................................................................................................................  
๔. ............................................................................................................................. ........................... 
๕. ............................................................................................................................. ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๖๗ 

 

   
 

ใบงานที่ ๒ 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

๙. การประกอบอาชีพ 
   ๙.๑ ด้านเกษตรกรรม 

พ้ืนที่ท านา...........................................................ไร่ ..............................ครัวเรือน  
 
พ้ืนที่ท าสวน........................................................ไร่ ..............................ครัวเรือน 

พืชสวนที่ส าคัญ  ได้แก่ 
๑......................................................จ านวน..........................................ไร่   
๒......................................................จ านวน.......................... ................ไร่  
๓......................................................จ านวน..........................................ไร่   
๔......................................................จ านวน..........................................ไร่  
  

พ้ืนที่ท าไร่......................................................................................ไร่ 
พืชไร่ที่ส าคัญ   ได้แก่ 
๑......................................................จ านวน..........................................ไร่   
๒......................................................จ านวน..........................................ไร่   
๓......................................................จ านวน..........................................ไร่   
๔......................................................จ านวน..........................................ไร่  
 

ปศุสัตว์ 
จ านวนสัตว์ในพ้ืนที่โดยรวม 
โค................................ตัว  กระบือ................................ตวั  สุกร

........................................ตัว 
เป็ด..............................ตัว  ไก่........................................ตวั  อ่ืนๆ

.......................................ตัว 
          
ประมง 
แหล่งน้ าสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ า.....................................แห่ง   พ้ืนที่......................................ไร่ 
สถานที่เพาะเลี้ยงสัตว์น้ าเอกชน.......................................... แห่ง        พ้ืนที่......................................ไร ่
ท่าเทียบเรือ/สะพานปลา จ านวน...........................................................................................แห่ง 
ผลผลิตสัตว์น้ าจากการเพาะเลี้ยง.............................................................................. ..............ตัน/ป ี
ผลผลิตสัตว์น้ าจับจากแหล่งน้ าสาธารณะ...................................................................... ..........ตัน/ปี 
 
อ่ืนๆ………………………………………………………………………………………………………………………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………...................... 

 

 
 



๖๘ 

 

 
 

 ๙.๒ ด้านอุตสาหกรรม 
จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่............................................................แห่ง 
 (มีคนงานตั้งแต่ ๒๐๐ คนข้ึนไป หรือมีทรัพย์สินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทข้ึนไป)  
กิจการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ  

๑).........................................................................................................................  
   ๒).........................................................................................................................  
 
 

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง...........................................................แห่ง  
(มีคนงาน  ๑๐ – ๔๙ คน หรอืมีทรัพย์สินตั้งแต่ ๑๐ –๕๐   ล้านบาท)  
กิจการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ  

๑).........................................................................................................................  
   ๒).........................................................................................................................  
 

จ านวนโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน...............................................................แห่ง  
(มีคนงานต่ ากว่า  ๑๐  คน หรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน  ๑  ล้านบาท) 
กิจการอุตสาหกรรม เกี่ยวกับ  

๑).........................................................................................................................  
   ๒).........................................................................................................................  
   ๓).........................................................................................................................  

 
๑๐. การพาณิชย์ 

ธนาคาร........................................แห่ง  สถานีบริการน้ ามัน..........................................แห่ง 
บริษัท............................................แห่ง  ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า............................แห่ง 
ห้างหุ้นส่วนจ ากัด..........................แห่ง  ตลาดสด..........................................................แห่ง 
ร้านค้าต่าง ๆ ................................แห่ง  โรงฆ่าสัตว์.......................................................แห่ง 
 

 ๑๑. สถานบริการ 
โรงแรม............................................แห่ง 
ร้านอาหาร.......................................แห่ง 
โรงภาพยนตร.์..................................แห่ง 
สถานีขนส่ง.......................................แห่ง 
อ่ืน ๆ ...............................................แห่ง   

 
 

 

 

 

 

 
      



๖๙ 

 

ใบความรู้ ใบงานที่ ๒ 
เรื่อง  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

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

เกี่ยวไม่ยาวนาน ส่วนใหญ่เมื่อให้ผลผลิตแล้วก็จะตายไป เป็นพืชที่มีความส าคัญ 
ทางเศรษฐกิจและชีวิตประจ าวันของมนุษย์มาก พืชพวกนี้ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด  
ข้าวฟ่าง มันส าปะหลัง ยาสูบ ละหุ่ง ฝ้าย อ้อย ถั่วเหลือง ถั่วเขียว ถั่ว 

พืชสวน พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่มากหรือมาก ๆ ก็ได้ แต่ต้องปฏิบัติดูแลรักษาอย่างประณีต  
ส่วนมากอายุยืน สามารถเก็บเก่ียวได้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน เช่น ไม้ผล ผัก  
และไม้ดอก  ไม้ประดับ 

ปศุสัตว ์ การเลี้ยงสัตว์บนบก เพ่ือใช้เป็นอาหาร ใช้งาน  เพื่อการค้า เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู แกะ  
หรือเลี้ยงสัตว์จ าพวกสัตว์ปีก เป็นต้น 

ประมง   การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ า เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ า การจับสัตว์น้ า             
-การท าประมงน้ าจืด หมายถึง การท าประมงในแหล่งน้ าจืดตามบริเวณท่ีต่างๆ  
ได้แก่การจับปลาในแม่น้ า ล าคลอง การเลี้ยงปลาน้ าจืดในกระชัง การเลี้ยงปลาสลิด 
ในบ่อ เป็นต้น                                                                          
-การท าประมงน้ าเค็ม หรือการท าประมงทะเล หมายถึง การจับกุ้งทะเล ปลา  
และปลาหมึก ตลอดจนการเลี้ยงหอยทะเลต่างๆเช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยง 
หอยนางรม เป็นต้น    
-การท าประมงน้ ากร่อย หมายถึง การท าประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่าง 
พ้ืนที่น้ าเค็ม และน้ าจืด เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาด า การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง  
การเลี้ยงปลานวลจันทร์ เป็นต้น 

อุตสาหกรรม กระบวนการแปรรูป หรือ การผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่  เพื่อให้ใช้ 
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน เพ่ือให้ผลิตได้ 
ครั้งละมาก ๆ จนสามารถน าไปขายเป็นสินค้าได้ 
-    อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ ์
และเงินทุนสูงมาก เช่น  อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า (มีคนงานตั้งแต่   
๒๐๐ คนข้ึนไปหรือมีทรัพย์สินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทข้ึนไป) 
- อุตสาหกรรมขนาดย่อม คือ อุตสาหกรรมที่ใช้แรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์  
ตลอดจนเงินทุนน้อยกว่า  อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมที่ผลิต 
เครื่องอุปโภคท่ัว ๆ ไป เช่น อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรมน้ าตาล (มีคนงาน   
๑๐ – ๔๙ คน หรือมีทรัพย์สินตั้งแต่ ๑๐ – ๕๐ ล้านบาท) 
- อุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ อุตสาหกรรมที่ท ากันภายในครอบครัว ในบ้านที่ 
อยู่อาศัย เป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ท าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความช านาญ 
ทางฝีมือ เช่น การจักสาน การแกะสลัก (มีคนงานต่ ากว่า  ๑๐  คน หรือมีทรัพย์สิน 
ถาวรไม่เกิน  ๑  ล้านบาท) 

ห้างหุ้นส่วนจ ากัด อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป 
ตกลงเข้ากันเพ่ือกระท ากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันก าไรอันจะพึงได้แต่ 
กิจการที่ท านั้น  (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑,๐๑๒) 

 



๗๐ 

 

โรงแรม (Hotel) น. ที่พักคนเดินทางซึ่งต้องเสียค่าพักแรมด้วย ; (กฎ) สถานที่ทุกชนิดที่จัดสร้างขึ้น 
เพ่ือรับสินจ้างส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือพักชั่วคราว  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ หน้า ๙๘๐)    สถานที่ประกอบการ 
เชิงการค้าที่นักธุรกิจตั้งขึ้น เพ่ือบริการผู้เดินทาง 
ในเรื่องของที่ พักอาศัย อาหาร และบริการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพักอาศัยและ 
เดินทาง หรือ อาคารที่มีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลัง 
หรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่าง ๆ เพื่อความสะดวกของผู้ที่มาพัก 

รีสอร์ท (Resort) สถานทีพั่กตากอากาศที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้มาเยือน ใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์  
หรือเทศกาลต่างๆ ส่วนใหญ่ที่ตั้งจะอยู่ในสถานที่ ที่ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว  
ทางธรรมชาติ การบริการส่วนใหญ่ คล้ายโรมแรม แต่อาคารสถานที่ จะกลมกลืน 
กับธรรมชาติมากกว่า 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๑ 

 

 
ค าชี้แจง 

ใบงานที่ ๓ เรื่อง การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 
 
 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน 
แหล่งน้้า อุณหภูมิ ปริมาณแสง ต้าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 
 ๑. เพ่ือให้ทราบสภาพภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น 
 ๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น 
          ๓. เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 
 
วัสดุ/อุปกรณ์ 

๑ ……………………………………………………………. 
๒ ……………………………………………………………. 
๓ ……………………………………………………………. 
๔ ……………………………………………………………. 

 
วิธีการ 

๑. ส้ารวจเก็บข้อมูลในสภาพพ้ืนที่จริงในท้องถิ่น 
๒. สอบถาม บันทึกข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น 
๓. ............................................................................................................................. ........... 
 

สิ่งที่ได้รับจากการท้าใบงาน 
 ๑. ............................................................................................................................. ........................... 
 ๒. ............................................................................................................................. ........................... 
 ๓. ................................................................................................... ..................................................... 
 ๔. ............................................................................................................................. ........................... 
 ๕. ........................................................................................................................................................  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



๗๒ 

 

 
ใบงานที่ ๓ 

เรื่อง การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 
 
๑๒. สภาพภูมิประเทศ  เช่น เป็นที่ราบ ลุ่ม ลาดเอียง ภูเขา ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าชายเลน 
            พื้นที่ .............................................................................................................................................................. 
 .................................................................................................................................................................................. 
๑๓. ลักษณะดิน  
           ชุดดิน....................................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................................ 
           ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ ......................................................................................................................................... 
๑๔. แหล่งน้ า    

แหล่งน้้าธรรมชาต ิ   (จ้านวน ความกว้าง ความยาว  ปริมาณน้้า มนี้้าตลอดปี หรือเป็นฤดูกาล)   
                                        แม่น้้า..................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................................................ 
                                        ห้วย ...................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................................................ 
       หนอง ..................................................................................................................................   
 ................................................................................................................................................................................................ 
                                        คลอง   ...............................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................. 
                                        บึง.......................................................................................................................................   
................................................................................................................................................................................................. 
 
            แหล่งน้้าชลประทาน    (จ้านวน ความกว้าง ความยาว  ปริมาณน้้า มีน้้าตลอดปี หรือเป็นฤดูกาล) 
                                        เขื่อน....................................................................................................................................      
……............................................................................................................................................................................................. 
                                        อ่างเก็บน้้า  ..........................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................... 
                                        คลองชลประทาน ................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................... 
                                        ฝาย.......................................................................................................................................  
................................................................................................................................................................................................... 
 
            ฝายชะลอความชุ่มช้ืน      จ้านวน.................................................ครอบคลมุพื้นท่ี................................................... 

 
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่อปี             ………..................... มิลลิเมตร      

ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยสูงสดุต่อปี ................................... มิลลิเมตร     ช่วงเดือน ............................................. 
ปริมาณน้้าฝนเฉลี่ยต่้าสดุต่อปี ................................... มิลลิเมตร     ช่วงเดือน ............................................. 

 
 
 
 
 



๗๓ 

 

 
ปริมาณความต้องการใช้น้้าเปรียบเทียบกับปริมาณน้้าท่ีมีในพ้ืนท่ี 

เพียงพอตลอดป ี
น้้าแห้งในช่วงเดือน………………………………………………………………………….. 
น้้าท่วมในช่วงเดือน…………………………………………………………………………... 

 
คุณภาพของน้้าท่ีม ี

ปนเปื้อนโลหะหนัก 
ปนเปื้อนจุลินทรยี ์
น้้าสะอาดไมม่ีปัญหาการปนเปือ้น 

๑๕. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : เช้า......................... °C     เที่ยง.................... °C     เย็น........................ °C      
ณ พื้นท่ีเก็บโดยรวมต่อวัน สูงสุด................... °C     ต่้าสุด..................... °C                

๑๖. ปริมาณแสง (เปอร์เซ็นต์ความเข้มแสง) : 
 เช้า...........................%   เที่ยง...................... %    เย็น........................ % 

๑๗. พิกัดทางภูมิศาสตร์ (GIS)   ค่า X : ...............................................  ค่า Y : ...............................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๔ 

 

ใบความรู้ ใบงานที่ ๓ 
ใบงานที่ ๓  เรื่องการเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

 
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.๒๕๕๒  หน้า ๑,๑๒๓) 

ภูมิประเทศ ภูมิประเทศ [พูม-ิ] น.ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดิน รวมถึงความสูงต่้า 
ของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ. 

ภูมิศาสตร์ [พูม-ิ] น. วิชาที่ศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมที่ปรากฏใน 
ดินแดนต่างๆ ของโลก. 

ภูมิศาสตร์กายภาพ   น.วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทาง 
ธรรมชาติที่แวดล้อมตัวๆ มนุษย ์(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒  หน้า ๘๒๕) 

ภูมิอากาศ    น.อากาศประจ้าถิ่น,ลักษณะอากาศเฉลี่ยของภูมิภาคแห่งใดแห่งหนึ่งในช่วงระยะเวลาหนึ่ง 
ซึ่งอาจเป็นเดือน เป็นปีหรือเป็นศตวรรษก็ได้ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 พ.ศ.๒๕๕๒  หน้า ๘๒๖) 

ที่ราบ น. ภูมิประเทศที่เป็นที่ราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่้า 
ของพ้ืนที่ในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน ๑๕๐ เมตร (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.๒๕๕๒  หน้า ๕๓๑) 

ลุ่ม  ว. ต่้า  (ใช้แก่ลักษณะพ้ืนดินซึ่งรับน้้าที่ไหลท่วมได้หรือน้้าขึ้นถึง) เช่น ที่ลุ่ม  ที่ราบลุ่ม, ตรงข้ามกับ  
ดอน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒  หน้า ๑,๐๑๙) 

ลาดเท น. พ้ืนผิวที่เอียงลาดจากบริเวณที่สูงกว่าไปสู่ที่ต่้ากว่า (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.
๒๕๕๒  หน้า ๑,๐๑๖) 

ภูเขา น.  พ้ืนที่ที่ มี ระดับสู งขึ้ นจากบริ เวณรอบๆ ตั้ งแต่  ๖๐๐ เมตรขึ้น ไป  (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒  หน้า ๘๒๕) 

ป่า น. ที่ที่มีต้นไม้ต่างๆ ขึ้นมา,ถ้าเป็นต้นสักเรียกว่า ป่าสัก, ถ้าเป็นต้นรัง เรียกว่า ป่ารัง, 
ถ้ามีพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งขึ้นอยู่มาก ก็เรียกตามพรรณไม้นั้น  เช่น ป่าไผ่ ป่าคา ป่าหญ้าคา;  
ป่าชายเลน, ป่าเลน น. ป่าที่อยู่ตามชายหาดทะเลที่มีเลนและน้้าทะเลขึ้นลง ต้นไม้ในป่า  
ประเภทนี้มักมีรากงอกอยู่เหนือพ้ืนดินเพื่อค้้ายันล้าต้นโดยมากเป็นไม้โกงกาง แสม และล้าพู 

ป่าดงดิบ,ป่าดิบ  น. ป่าไม้ที่มีอยู่ทั่วไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ 
ป่าทึบ   น. ป่าที่มีต้นไม้ข้ึนหนาแน่น 
ป่าเบญจพรรณ  น. ป่าที่มีไม้หลายพรรณคละกัน  
ป่าโปร่ง    น. ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ข้ึนไม่หนาแน่นนัก 
ป่าผลัดใบ          น. ป่าไม้ท่ีผลัดใบหรือสลัดใบในบางฤดู 
ป่าละเมาะ    น.ที่โล่งมีพุ่มไม้เล็กๆ เป็นหย่อมๆ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒   

หน้า ๖๙๐-๖๙๑) 
ดิน                  ๑ น. ชื่อธาตุอย่างหนึ่งในธาตุทั้ง ๔ คือ ดิน น้้า ไฟ ลม, วัตถุธาตุของพ้ืนโลกที่ใช้ 

ส้าหรับปลูกพืชผลหรือปั้นสิ่งต่างๆ เป็นต้น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  
พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๔๐๗) 

แม่น้ า   น. ล้าน้้าใหญ่ซึ่งเป็นที่รวมของล้าธารทั้งปวง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  



๗๕ 

 

พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๘๗๗) 
 
ห้วย   น. แอ่งน้้าลึกกว้างมีทางน้้าไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดปี  หรือแห้งเป็นบางคราว 
   (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๑,๒๗๕) 
หนอง   ๑ [หนอง] น.แอ่งน้้า (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๑,๒๔๒) 
คลอง [คลอง]      น. ทางน้้าหรือล้าน้าที่เกิดขึ้นเองหรือขุดเชื่อมกับแม่น้้าหรือทะเล; ทาง, แนว, เช่น  

คลองธรรม 
คลองส่งน้ า     น. ล้าน้้าที่ขุดข้ึนเพื่อใช้ในการชลประทาน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน  

พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๒๒๖) 
ชลประทาน     [ชนละ-, ชน-] น. การทดน้้าและระบายน้้าเพื่อการเพาะปลูก เป็นต้น 
   (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๓๔๗) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๖ 
 
 
 

ค าชี้แจง 
ใบงานที่ ๔  เรื่อง การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 

  
 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน เป็นการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน เป็นการเก็บข้อมูลที่มาการตั้งถ่ิน
ฐาน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นวิถีการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่น 
  
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของท้องถิ่น 
๓. เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
          ๑……………………………………………………………. 

๒……………………………………………………………. 
๓……………………………………………………………. 
๔……………………………………………………………. 

 
 
วิธีการ  

๑. สอบถามข้อมูลจากท่ีท าการผู้ใหญ่/ที่ท าการก านัน/องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น(อบต./เทศบาล) 
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถิ่น  
๓. เข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน 
 

สิ่งที่ได้รับจากการท าใบงาน 
 ๑. ........................................................................................................................................................  
 ๒. ............................................................................................................................. ........................... 
 ๓. ............................................................................................................................. ........................... 
 ๔. ................................................................................ ........................................................................ 
 ๕. ............................................................................................................................. ........................... 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗๗ 
 

 
ใบงานที่ ๔ 

เรื่อง การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 
  
  ๑๘. ประวัติ
หมู่บ้าน…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
 
 ๑๙. วิถีชีวิต…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
 
 
 
 
 
 



๗๘ 
 

 
แบบบักทึกข้อมูลวิถีชีวิต 

 
 
ค าชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มสอบถาม/สัมภาษณ์ วิถีชีวิต รอบวัน/รอบสัปดาห/์รอบเดือน/รอบป ี (เก็บข้อมูลวถิีชีวิตกลุ่มละ ๒ คน)  
 
ชื่อกลุ่ม……………………………   วัน/เดือน/ปี……………………………… สถานที่
บันทึก……….…….………………………………………………….… 
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม  
๑.…………………………………………………….  ๒…………….…………………………..……………  
๓………………………………………………………..… 
๔.…………………………………………………….  ๕…………….…………………………..……………  
๖………………………………………………………..… 
๗.…………………………………………………….  ๘…………….…………………………..……………  
๙………………………………………………………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ๑   
ชื่อ-สกุล ……………………………………..………………………………… อาชีพ………..…..…………………….. อายุ …..……………………......ป ี
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- วิถีชีวิตรอบวัน (กิจวัตรประจ าวัน การประกอบอาชีพ ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….…..…………………  

- วีถีชีวิตรอบสัปดาห์ (การท าบุญวันพระ ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

- วิถีชีวิตรอบเดือน (ประชุมรายเดือน การพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…….……
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………. 
 



๗๙ 
 

 
- วิถีชีวิตรอบปี (ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ) 

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

 
แบบบักทึกข้อมูลวิถีชีวิต 

 
ค าชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มสอบถาม/สัมภาษณ์ วิถีชีวิต รอบวัน/รอบสัปดาห/์รอบเดือน/รอบป ี (เก็บข้อมูลวถิีชีวิตกลุ่มละ ๒ คน)  
 
ผู้ให้ข้อมูลคนที่ ๒   
ชื่อ-สกุล ……………………………………..………………………………… อาชีพ………..…..………………….. อายุ …..……………………......ป ี
ที่อยู่ ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

- วิถีชีวิตรอบวัน (กิจวัตรประจ าวัน การประกอบอาชีพ ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………..………………………………………….…… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……….……………………  

- วีถีชีวิตรอบสัปดาห์ (การท าบุญวันพระ ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………..………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...……
. 

- วิถีชีวิตรอบเดือน (ประชุมรายเดือน การพัฒนาหมู่บ้าน ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………..…………………………………………………………………………………….……
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..……………. 

- วิถีชีวิตรอบปี (ประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ) 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 



๘๐ 
 

 
แบบบักทึกสรุปวิถีชุมชน 

 
ค าชี้แจง ให้แต่ละกลุ่มน าข้อมูลวถิีชีวิต มาสรุปข้อมลูเป็นวิถชีุมชน  

ชื่อชุมชน………………………………………..ต าบล………………..…….อ าเภอ………..…………..จังหวัด……….…………………………… 

วิถีชุมชน 

- เดือน
มกราคม……………………………………………………………….…………………………………………………………………………………………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือน
กุมภาพันธ์………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………….…. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- เดือน
มีนาคม……………………………………………………………………..…………………………………………………………………..…………................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือน
เมษายน…………………………………………………………………………………………………………………………….………..………..................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- เดือน
พฤษภาคม……………………………………………………………………………………………………………………………….…..……….................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...… 
- เดือน
มิถุนายน……………………………………………………………………………………………..………………………………………..……….................... 
………………………………………………………………………………………………………….……………………..…………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- เดือน
กรกฎาคม……..…………………………………………………………………….…………………………………………………………..………................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- เดือน
สิงหาคม….….…………………………………………………………………………………………………………………………………..………................ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 



๘๑ 
 

- เดือน
กันยายน….………………………………………………………………………………………………….………………………………..………................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- เดือน
ตุลาคม….…………………………………………………………………………………………………………………………………..………...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
- เดือน
พฤศจิกายน…..………………………………………………………..…………………………………………………………………..………...................... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือน
ธันวาคม………..…………………………………………………………………………………………………………………………..……….............. .......... 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๒ 
 

ใบความรู้ ใบงานที่ ๔ 
การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 

อธิบายศัพท์ 
 
ประวัติ น.  เรื่องราวว่าด้วยความเป็นของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน        
              ๒๕๔๒ หน้า (๖๖๕) 
 
วิถีชีวิต น. ทางด าเนินชีวิต เช่น วิถีชาวบ้าน  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ หน้า ๑,๐๗๕)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๓ 

 

                                                                   
ค าชี้แจง 

ใบงานที่ ๕ เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
 
 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลพืช ที่มีความส าคัญ และมี 
ลักษณะพิเศษ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
          ๒.  เพ่ือให้ทราบศักยภาพของพืชในท้องถิ่น 
 ๓.  เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของพืชในท้องถิ่น 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 

๑. ……………………………………………………………. 
๒. ……………………………………………………………. 
๓. ……………………………………………………………. 
๔. ……………………………………………………………. 
 

วิธีการ  
๑. สอบถามเก็บข้อมูลในสภาพพ้ืนที่จริงในท้องถิ่น 
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถิ่น  
๓. บันทึกภาพหรือเสียงผู้ให้ข้อมูลพืชในท้องถิ่นและการใช้ประโยชน์ 
 

สิ่งที่ได้รับจากการท าใบงาน 
 ๑. ............................................................................................................................. ........................... 
 ๒. .................................................................... ....................................................................................  
 ๓. ............................................................................................................................. ........................... 
 ๔. ....................................................................................................................................... ................. 
 ๕. ............................................................................................................. ........................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๘๔ 

 

 
ใบงานที่ ๕ 

เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 
๑. ข้อมูลพืช : 
พืชที่มีความส าคัญ หรือมีลักษณะพิเศษ  เช่น พืชที่เป็นไม้ผล ผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร พืชใช้เนื้อไม้  
พืชเศรษฐกิจ ปาล์ม ไผ่ หญ้า ฯลฯ 
ช่ือพืช ....................................................รหัสพรรณไม…้………………………………ลักษณะวสิัย…….……………………….. 
ลักษณะเด่นของพืช........................................................................................................................................................... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………............... 

            บริเวณที่พบ..................................................................................................................................................................... 
 ต าบล..................................................อ าเภอ.......................................จังหวัด................................................................. 
            อายุประมาณ ........................ปี  เส้นรอบวงล าต้น........................เมตร ความสูง ....................เมตร อื่นๆ...................... 

สถานภาพ……………………………………………………………………………จ านวนที่พบ ...........................ต้น 
การใช้ประโยชน์ในท้องถิ่น (ระบุสว่นท่ีใช้และวิธีการใช้) 

อาหาร ............................................................................................................................................................. 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
ยารักษาโรค ใช้กับคน ...................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ยารักษาโรค ใช้กับสัตว์ .................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
เครื่องเรือน เครื่องใช้อื่นๆ ................................................................................................................................ 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ............................................................................................................................. 
ความเกี่ยวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม.............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 ความเกี่ยวข้องกับความเช่ือทางศาสนา............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 

 อื่นๆ (เช่นการเป็นพิษ อันตราย) ระบุ .............................................................................................................. 
.......................................................................................................................................................................... 
.......................................................................................................................................................................... 
 
 
 
 
 
 



๘๕ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ที่มาของข้อมูล 

 ผู้ให้ข้อมูล ช่ือ-สกุล ................................................................................................................อายุ .....................ป ี
 ที่อยู่ ....................................................................................................................................................................... 
 
           หมายเหตุ : ๑. กรณีมีขอ้มูลพืชที่ส าคัญมากกว่า ๑ ชนิด ขอให้เพิ่มเติมแบบฟอรม์  

   ๒. ให้น าข้อมูลพืชที่ส ารวจข้อมลู น าขึ้นทะเบียนพรรณไม้ชุมชน 
 
 
 

 

ผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ 
 
 
 
 

เหนือ 



๘๖ 

 

วาดภาพประกอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราส่วน................... 



๘๗ 

 

ใบความรู้ ใบงานที่ ๕ 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 

 
ไม้ผล คือ พืชที่ออกลูกออกผลให้เรารับประทานเราเรียกลูกหรือผลของมันว่า "ลูกไม้" หรือ "ผลไม้"  

ส าหรับไม้ผลนั้น มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก ซึ่งไม้ผลยืนต้นมีตั้งแต่ล าต้นขนาดเล็กไปจน 

ถึงล าต้นขนาดใหญ่ มีทั้งที่รับประทานผลสุกและรับประทานผลดิบ 

ผักพื้นเมือง คือ พืชผักพ้ืนบ้านหรือพืชผักพ้ืนเมืองที่ชาวบ้านน ามาบริโภค เป็นผักตามวัฒนธรรม 

การบริโภคของชาวท้องถิ่น ขึ้นในแหล่งธรรมชาติหรือน ามาปลูกไว้ริมบ้าน น ามาใช้ประโยชน์ 

ได้หลายอย่าง เช่น ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค หรือด้านเศรษฐกิจ 

พืชสมุนไพร คือ พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การใช้สมุนไพรส าหรับ 

รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นี้ จะต้องน าเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสม 

รวมกันซึ่งจะเรียกว่า ยา ในต ารับยา 

พืชใช้เนื้อไม้ คือ พืชที่มีล าต้นแข็งแรง มีเนื้อไม้ ส่วนล าต้นตั้งตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกกิ่งก้านสาขา
มาก  

สามารถน ามาท าท่ีอยู่อาศัย เครื่องเรือน และเครื่องใช้อื่นๆ แต่ไม่น ามาสร้างรายได้  

และประกอบเป็นอาชีพ 

พืชเศรษฐกิจ คือ พืชที่มีความส าคัญต่อการด ารงชีวิต มีลักษณะเด่นทางการค้า ที่สามารถน าไปบริโภคโดย
เป็น 

อาหารที่ให้วิตามิน แร่ธาตุ และเป็นแหล่งพลังงานของมนุษย์และสัตว์ สามารถสร้างรายได้ให้ 

แก่ครอบครัว และประกอบเป็นอาชีพได้ 

ปาล์ม  เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ล าต้นเป็นข้อ มีใบบนยอดเพียงที่เดียว ไม่แตกกิ่งก้าน แต่แตกกอได้  

มีก้านใบที่ยาวและใหญ่ ลักษณะใบแตกต่างกัน แต่ก็ไปรวมกลุ่มกันที่ปลายก้านที่เดียว  

อย่างไรก็ตาม ยังมีปาล์มอีกหลายชนิด ที่ไม่ได้มีล าต้นสูงพ้นดิน แต่ก็มีลักษณะใบแบบปาล์ม  

ท าให้สังเกตได้ไม่ยากนัก 

หญ้า  เป็นพืชล้มลุกหลายชนิด หลายสกุล ในชั้น Liliopsida วงศ์ Poaceae พืชในวงศ์นี้ 

เป็นพืชที่มีความส าคัญท่ีสุดต่อเศรษฐกิจมนุษย์ รวมไปถึง ใช้เป็นสนามหญ้า, อาหารหลักที่ 

ปลูกท่ัวโลก, และไมไ้ผ่ซึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างในเอเชีย แต่บางชนิดจัดเป็น 

วัชพืช พืชในวงศ์หญ้าท่ีเรารู้จักดี เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง ข้าวโอ้ต  

ข้าวไรย์ ลูกเดือย หญ้าไรย์ อ้อย ไผ่ ตะไคร ้เป็นต้น 

ไผ่  เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว กลุ่มจ าพวกหญ้า ล าต้นมีข้อและปล้อง แตกกิ่งหลายแขนง ไผ่ไม่ได้ 

มีลักษณะเป็นเนื้อไม้ ในหนึ่งต้นอาจมีไผ่นับพันล า โดยแตกหน่อ เพ่ิมจ านวนเรื่อยๆ ออกทาง 

ด้านข้างของกอไผ่ ไผ่บางชนิดออกดอกเมื่ออายุ ๑๐-๑๐๐ ปี หรือมากกว่านี้ แล้วจะแห้ง 

ตายหลังจากดอกพัฒนาเป็นเมล็ดแล้ว 

 

 



๘๘ 

 

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ คือ การถ่ายทอดข้อมูลพันธุ์ไมอ้อกมาเป็นภาพ โดยใช้มาตราส่วนที่ก าหนด 

จากต้นจริง ในการเน้นรายละเอียดของอวัยวะที่ทับซ้อนกัน หรือประกอบชิ้นส่วนที่ 

ไม่สมบูรณ์แตกหักลงบนกระดาษ 

ลักษณะวิสัย คือ รูปร่างลักษณะพันธุ์ไม้ที่มองเห็นในสภาพธรรมชาติ เช่น ไม้ต้น เป็นพืชที่มีล าต้นแข็งแรง  

มีเนื้อไม้ ส่วนล าต้นตั้งตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกกิ่งก้านสาขามาก เป็นต้น  

ลักษณะวิสัยพืชที่รู้จักดี ประกอบด้วย ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ปาล์ม ไผ่  

กล้วยไม้ เฟิร์น หญ้า เป็นต้น 

รหัสพรรณไม้ คือ เครื่องหมายต้นไม้ที่รู้เฉพาะผู้ที่ตกลงกันไว้ หรือ ผู้ที่รู้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ  

                   ยกตัวอย่าง รหัสพรรณไม้ ๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-๐๐๑/๓  

                   ๘ คือ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

                   ๖๓๐๒๐๐๗ คือ รหัสหมายเลขสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดย ๖ เป็นรหัส 
องค์การบริหารส่วนต าบล  ๖๓๐ เป็นรหัสจังหวัดนครราชสีมา ๖๓๐๒๐ เป็น
รหัสอ าเภอสีคิ้ว และ ๖๓๐๒๐๐๗ เป็นรหัสต าบลคลองไผ่ 

                   ๐๓                 คือ รหัสหมู่บ้าน โดยชื่อหมู่บ้านหนองขอน เป็นหมู่ที่ ๓ ของต าบลคลองไผ่ 

                   ๐๐๑ คือ รหัสชนิด โดยเป็นพืชชนิดแรกที่ส ารวจและบันทึกข้อมูลของหมู่บ้าน 

                                       หนองขอน 

                    /๓ คือ จ านวนต้น 

ลักษณะเด่นของพืช  คือ สมบัติเฉพาะตัวพืชที่ปรากฏให้เห็นในสภาพธรรมชาติ 

สถานภาพของพืช    คือ เหตุการณที่ก าลังเป็นไปของพืชในปัจจุบัน สถานภาพของพืชสามารถแบ่งได้ดังนี้  

พืชที่พบทั่วไป พืชถิ่นเดียว พืชหายาก พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ และพืชที่สูญพันธุ์       

พืชท่ีพบท่ัวไป  คือ พืชที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในระบบนิเวศต่างๆ 

พืชถิ่นเดียว คือ พืชที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ค่อนข้างจ ากัด ในบริเวณเขตภูมิศาสตร์เขตใดเขตหนึ่งของโลก  

ซึ่งมักจะข้ึนในระบบนิเวศท่ีมีลักษณะเฉพาะ 

พืชหายาก คือ พืชที่มีประชากรขนาดเล็ก แต่ยังไม่จัดเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะท าให้ 

พืชชนิดนี้ลดจ านวนลงอย่างถาวร เป็นพืชที่ควรติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของประชากรอย่าง 

ต่อเนื่อง พืชหายากหลายชนิดของไทยพบเฉพาะพ้ืนที่ 

พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ พืชที่มีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ในอนาคตอันใกล้ ถ้าสาเหตุที่ท าให้ประชากร 

ของพืชชนิดนี้ลดจ านวนลง ยังคงมีอย่างต่อเนื่องต่อไป ทั้งนี้อาจเนื่องจากถิ่นที่อยู่อาศัยถูก
ท าลายหรือการน าออกจากถิ่นอาศัยเพ่ือเป็นการค้า จ านวนมาก ตัวอย่าง กล้วยไม้หลายชนิด 

มีแนวโน้มจะสูญพันธุ์ เป็นต้น 

พืชท่ีใกล้สูญพันธุ์ คือ พืชที่ลดจ านวนประชากรลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงขั้นวิกฤติท่ีใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งโอกาสที่ 

จะอยู่รอดต่อไปมีน้อย ถ้าหากปัจจัยที่เป็นสาเหตุยังคงเกิดต่อไป 

พืชท่ีสูญพันธุ์ คือ พืชที่ได้สูญพันธุ์ไปจากถิ่นอาศัยตามธรรมชาติของโลก หลังจากท่ีได้มีการค้นหาซ้ าหลายครั้ง  

จากแหล่งที่ระบุว่ามีพืชชนิดนี้อยู่ 



๘๙ 

 

ค าชี้แจง 
ใบงานที่ ๖  เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 

 
 
 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลสัตว์ ที่มีความส าคัญ และมี 
ลักษณะพิเศษ สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลของสัตว์ในท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของสัตว์ในท้องถิ่น 
๓. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของสัตว์ในท้องถิ่น 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 

๑ ……………………………………………………………. 
๒ ……………………………………………………………. 
๓ ……………………………………………………………. 
๔ ……………………………………………………………. 
 

วิธีการ  
๑. สอบถามเก็บข้อมูลในสภาพพ้ืนที่จริงในท้องถิ่น 
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถิ่น  
๓. ......................................................... 

 
 

สิ่งที่ได้รับจากการท าใบงาน 
 ๑ . ........................................................................................................................................................  
    ๒. ............................................................................................................................. ........................... 
 ๓. ............................................................................................................................. ........................... 
 ๔. ............................................................................................ ............................................................ 
 ๕. ............................................................................................................................. ........................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๐ 

 

 
ใบงานที่ ๖ 

เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 
๒. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ :  
 สัตว์เลี้ยงท่ีมีความส าคญั เป็นที่นิยมเลี้ยง เพื่อการอาชีพ หรือ เพื่อการอนุรักษ์พันธุ ์

  
๑. ช่ือชนิดพันธ์ุสัตว์.……………………………….………………………..รหัสพันธุส์ัตว…์…………………………………….. 

ประเภท (เช่น สัตว์น้ า สตัว์เลีย้งลกูด้วยนม สตัว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึง่บกครึ่งน้ า สัตว์ปีก ฯลฯ )……………………….. 
……………………………………………………………………………………………..…………………………………………………………….. 

            สถานท่ีพบ.............................................................................................................................................................. 
 ต าบล..................................................อ าเภอ.......................................จังหวัด........................................................ 

จ านวนที่พบ ............................................. อายุ .............ปี  เพศ………………………….. 
ประวัต/ิที่มา ........................................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
................................................................................................................................................................................. 
.................................................................................................................................................................................  
 
ความส าคญั/ลักษณะเด่น......................................................................................................................................... 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 
................................................................................................................................................................................ 

    
เลี้ยงเพื่อการจ าหน่าย   รายได/้เดือน………………………บาท   รายได้ /ปี………………………..บาท 

   เลี้ยงเพื่อเป็นพ่อพันธุ์ ช่ือพันธุ ์........................................................................... 
เลี้ยงเพื่อเป็นแม่พันธ์ุ ช่ือพันธุ์ ........................................................................... 
อื่นๆ …………………………………………………………………………………………….……… 

 
ช่ือเจ้าของสัตว์ 

 ช่ือ-สกุล ................................................................................................................................อายุ .....................ป ี
 ที่อยู่ .............................................ต าบล...................................อ าเภอ..................................จังหวัด.......................... 

 
ช่ือผู้ให้ข้อมูล 

 ช่ือ-สกุล .................................................................................................................................อายุ .....................ป ี
ที่อยู่ ..............................................ต าบล...................................อ าเภอ..................................จังหวัด..........................  
 
 



๙๑ 

 

วาดภาพประกอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๒ 

 

ใบความรู้ ใบงานที่ ๖ 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 

สัตว์เคี้ยวเอ้ือง  

          ได้แก่ สัตว์เลี้ยงพวกโค กระบือ แพะและแกะ ซึ่งเป็นสัตว์สี่กระเพาะ เมื่อกินอาหารเข้าไปแล้ว 

จะคายออกมาเคี้ยวเอื้องอีกครั้งก่อนจะถูกน าไปใช้เป็นประโยชน์   
          สัตว์เคี้ยวเอือ้งอาจแบ่งแยกประเภทออกได้ตามวัตถุประสงค์ที่ส าคัญของการเลี้ยงดังนี้ คือ 

  ๑. โคเนื้อ โคท่ีเลี้ยงในบ้านเราเป็นโคขนาดเล็ก มีการเจริญเติบโตช้า ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งานเช่น  

ไถนา ท าไร่ และเทียมเกวียนหรือล้อเพ่ือใช้ในการขนส่งระยะสั้นๆ หลังจากเลิกใช้งานแล้วก็ส่งเข้าโรงฆ่า  

ช าแหละออกมาเป็นเนื้อวัวส าหรับบริโภค ปัจจุบัน  ทางราชการได้น าโคพันธุ์เนื้อจากต่างประเทศเข้ามา 

เลี้ยงหลายพันธุ์ และพบว่าโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน หรือโคลูกผสมอเมริกันบราห์มัน (เช่น โคพันธุ์ 

เดราต์มาสเตอร์) สามารถเลี้ยง และเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเรานอกจากนี้ยังมีความทนทานต่อโรคเหมือน 

โคพ้ืนเมืองของไทย 
          ๒. โคนม  โคพ้ืนเมืองของไทยให้นมน้อยประมาณวันละ ๒-๓ ลิตร ทางราชการจึงได้ทดลองน า 

โคพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงหลายพันธุ์ด้วยกัน และพบว่าโคพันธุ์แท้ท่ีน าเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ้านเรา 

ยังไม่มีความเหมาะสมกับบ้านเรา  โดยเฉพาะมีการแพ้โรคต่างๆ  มาก และมักจะเสียชีวิตหลังจากน าเข้า 

ไม่นานนัก จึงได้ผลิตโคลูกผสมโดยใช้โคพันธุ์นมจากต่างประเทศที่น าเข้ามาผสมกับวัวพ้ืนเมือง และพบว่า 

โคนมลูกผสมขาวด า (โฮลสไตน์ฟรีเชียน) กับโคพ้ืนเมืองเป็นโคนมลูกผสมที่ให้นมดีที่สุด บางตัวให้นมสูงถึง  

๓๘ ลิตรต่อวัน และท่ัวๆ ไปให้นมมากกว่า ๑๐ ลิตรต่อวัน 
         ๓. กระบืองาน หรือกระบือปลัก กระบือบ้านเราเรียกท่ัวๆ ไปว่ากระบือปลักหรือกระบือที่เลี้ยงไว้ 

เพ่ือใช้งานเป็นหลัก ให้น้ านมน้อยประมาณวันละ ๑-๒  ลิตร และเมื่อเลิกใช้งานแล้วก็ส่งเข้าโรงฆ่าเอาเนื้อ 

มาบริโภค 
         ๔. กระบือนม หรือกระบือแม่น้ า กระบือชนิดนี้เป็นกระบือที่น าเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือเลี้ยงเอาไว้ 

รีดนมโดยเฉพาะ ที่เรียกว่า กระบือแม่น้ าเป็นการเรียกตามชาวต่างประเทศที่เรียกว่า ริเวอร์บัฟฟาโล (River buffalo) 
          กระบือนมมีหลายพันธุ์แต่ที่น าเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ้านเราคือ กระบือพันธุ์มูร์ราห์ ซึ่งมีการให้นม 

ประมาณวันละ ๗-๘ ลิตร  แต่บางตัวให้นมสูงถึง ๒๐ ลิตรหรือกว่านั้นกระบือพันธุ์นี้นอกจากให้นมแล้วยังใช้งานได้
ด้วย  และเม่ือรีดนมแล้วก็สามารถใช้เนื้อบริโภคได้เป็นอย่างดีปัจจุบันได้มีการน ากระบือมูร์ราห์มาผสมกับกระบือ 

บ้านเรา ปรากฏว่าลูกออกมาให้น้ านมมากขึ้น และสามารถใช้งานได้ดีเช่น กระบือพ้ืนเมือง และเนื้อก็มีคุณภาพดี 

๕. แพะ  แพะพ้ืนเมืองของบ้านเรามีเลี้ยงกันมากในภาคใต้ ตัวค่อนข้างเล็ก หนักประมาณ ๑๐-๑๘ กิโลกรัม  

และมีนมน้อย ทางราชการจึงได้น าแพะพันธุ์นมจากต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ้านเราและพบว่าแพะพันธุ์
ซาเนนเหมาะสมที่จะเลี้ยงขยายพันธุ์ในบ้านเราโดยเฉพาะซาเนนลูกผสม ซึ่งให้น้ านมประมาณวันละ ๒-๔ ลิตร และมี
ความทนทานต่อโรคมากกว่าแพะพันธุ์แท้ที่น าเข้ามาทดลองเลี้ยง 
          ๖. แกะ   แกะพ้ืนเมืองเลี้ยงกันมากในภาคใต้เช่นเดียวกับแพะ ตัวมีขนาดเล็กมากประมาณ๘-๑๒ กิโลกรัมแต่
มีความทนทานต่อโรคดี ทางราชการได้ทดลองน าแกะพันธุ์ต่างๆเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ้านเราและพบว่าแกะพันธุ์แท้ที่
น าเข้ามายังไม่สามารถเลี้ยงได้ในสภาพแวดล้อมของบ้านเรา  แต่แกะลูกผสมที่เกิดจากแกะพันธุ์ดอร์เซตและพันธุ์
พ้ืนเมืองจะสามารถเลี้ยงในบ้านเราได้เป็นอย่างดี และมีน้ าหนักประมาณ ๒๕-๓๐ กิโลกรัม  ซึ่งเหมาะสมจะน ามาใช้
ส่งเสริมให้เลี้ยง 

 



๙๓ 

 

สัตว์กระเพาะเดียว  

 สัตว์กระเพาะเดียวที่มีความส าคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศคือสุกร ซึ่งมีการเลี้ยงกันมากทั่วประเทศ 

สุกรพื้นเมืองเดิมมีชื่อต่างๆ  กัน เช่น พวง  แรด  และอ่ืนๆ มีล าตัวค่อนข้างเล็ก แต่ให้ลูกดกและมีความทนทานต่อโรค
ต่างๆ ได้ดีซ่ึงไม่เหมาะสมจะใช้เลี้ยงเพ่ือธุรกิจการค้าต่อมาจึงได้มีการน าสุกรพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยง
ในบ้านเราหลายพันธุ์ด้วยกันและพบว่าสุกรพันธุ์แท้บางพันธุ์สามารถเลี้ยงได้ดีในบ้านเรา ซึ่งได้แก่สุกรพันธุ์ต่อไปนี้ 

(๑) ดูร็อกเจอร์ซี 
(๒) ลาร์จไวต์ 
(๓) แลนด์เรซ 

 นอกจากนี้ก็ได้มีผู้น าสุกรพันธุ์ผสมเข้ามาเลี้ยงอีกหลายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่เป็นสุกรพันธุ์ผสม 

ซึ่งเกิดจากสุกรทั้งสามพันธุ์ดังกล่าวข้างต้นสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ทรงน าสุกรพันธุ์เหมย
ซาน ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้น้อมเกล้าฯ ถวาย จ านวน ๔ คู่ มาให้กรมปศุสัตว์ทดลองเลี้ยงและ
ขยายพันธุ์ 

พบว่าสุกรพันธุ์นี้สามารถให้ลูกดกมากเฉลี่ยครอกละ ๑๖ ตัว และมีบางครอกให้ลูกถึง ๒๔ ตัว สามารถเจริญเติบโตได้
ดีกว่าสุกรพ้ืนเมืองเดิม  มีเนื้อมาก และเนื้อมีคุณภาพดี   

 



๙๔ 
 

ค ำชี้แจง 
ใบงำนที่ ๗ เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของชีวภำพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 

 
 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของชีวภำพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ ชนิด และการ
กระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ นอกจากพืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ ในท้องถิ่น 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของชีวภาพอ่ืนๆในท้องถิ่น 
๓. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 
  ๑ .……………………………………………………………. 

  ๒. ……………………………………………………………. 
๓. ……………………………………………………………. 

  ๔. ……………………………………………………………. 
 

วิธีการ  
  ๑. สอบถามเก็บข้อมูลในสภาพพ้ืนที่จริงในท้องถิ่น 
  ๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผูรู้้ในท้องถิ่น  
  ๓. ......................................................... 
 

สิ่งที่ได้รับจากการท าใบงาน 
  ๑. ............................................................................................................................. ........................... 

๒. .................................................................... ....................................................................................  
๓. ............................................................................................................................. ........................... 
๔. ............................................................................................................................. ........................... 
๕. .................................................................................................... .................................................... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๕ 
 

 
             ใบงำนที่ ๗ 

 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของชีวภำพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น 
 
๓. ข้อมูลชีวภำพอ่ืนๆ : เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ  
 

๑. ช่ือเรียกในท้องถิ่น ........................................................................รหสัชีวภาพอ่ืนๆ........................................................... 
  

  ประเภท (เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ)…………………………………………………… ……………………………..…………… 
  ………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………..……. 
  การใช้ประโยชน์ .......................................................................................................................................................... 
  ……………………………………………………………..………………………………………………………………………………. 
  กระจายพันธุ…์…………………………………………………………………………………..……………………………………………………….. 
  ลักษณะเด่น.................................................................................................................................................................. 
  บริเวณที่พบ หมู่บา้น .......................................ต าบล/เขต .......................................................................................... 
  อ าเภอ ........................................จังหวัด....................................................................................................................... 

 
๒.  ช่ือเรียกในท้องถิ่น .............................................................................รหัสชีวภาพอ่ืนๆ........................................................ 

  ประเภท (เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ)………………………………………………………..………………………………………… 
  …………………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………. 
  การใช้ประโยชน์ ........................................................................................................................................................... 
  ………………………………………………………………………………………..……………………………………………………. 
  กระจายพันธ์ุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ลักษณะเด่น.................................................................................................................................................................... 
  บริเวณที่พบ หมู่บา้น .......................................ต าบล/เขต ........................................................................................... 
  อ าเภอ ........................................จังหวัด....................................................................................................................... 

 
๓.   ช่ือเรียกในท้องถิ่น .............................................................................รหัสชีวภาพอ่ืนๆ....................................................... 

  ประเภท (เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ)…………………………………………………………………………………………………… 
  …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
  การใช้ประโยชน์ ........................................................................................................................................................... 
  ……………………………………………………………………..………………………………………………………………………. 
  กระจายพันธ์ุ……………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
  ลักษณะเด่น.................................................................................................................................................................... 
  บริเวณที่พบ หมู่บา้น .......................................ต าบล/เขต ........................................................................................... 
  อ าเภอ ........................................จังหวัด........................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๖ 
 

 
วำดภำพประกอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

มาตราส่วน................... 



๙๗ 
 

ใบควำมรู้  ใบงำนที่ ๗ 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของชีวภำพอื่นๆ ในท้องถิ่น 

 
 

ชีวภำพอื่นๆ  สิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและ 
แตกต่างกันทั่วโลก ทีน่อกจากพืชและสัตว์ เช่น  เห็ด รา สาหร่าย  ไลเคน (วิกิพีเดีย  
สารานุกรมเสรี) 

เห็ด น.  ส่วนของเชื้อราที่ออกเป็นดอก  แบ่งเป็น  ๒  ชนิด  ชนิดหนึ่งไม่มีพิษ กินได้  เช่น  เห็ดโคน   
เห็ดฟาง  อีกชนิดหนึ่งมีพิษ  บางชนิดกินแล้วถึงตาย เช่น เห็ดระโงกหิน. เห็ดตับเต่าขาว, 
 เห็ดตีนแรด  น.เห็ดจั่น. [ดูจั่น ๕ (๒)]. เห็ดถอบ (ถิ่น-พายัพ) น.เห็ดเผาะ.(ดู เผาะ ๒) 
 เห็ดหอยนางรม ดู นางรม ๒ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒  หน้า ๑,๓๐๐) 

รำ ๒  น.  ชื่อเรียกพืชชั้นต่ าที่ไม่มีคลอโรฟิลล์  และล าต้น  ใบ  ราก  ที่แท้จริง ส่วนมากเจริญ 
เป็นเส้นใย  แบ่งเป็น  ๒  พวก  ราเมือก  และราแท้  สืบพันธุ์โดยสปอร์อาศัยอยู่บนซาก 
ของพืชหรือสัตว์  ขึ้นเบียนหรืออยู่ร่วมกับพืชอ่ืนก็มี (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 
 พ.ศ.๒๕๕๒  หน้า ๙๔๖) 

สปอร์    น.  หน่วยขยายพันธุ์ขนาดเล็ก  ท าหน้าที่คล้ายเมล็ดพืชแต่ไม่มีเอ็มบริโอ เมื่อสิ่งแวดล้อม 
เหมาะสมจะเจริญเป็นต้นใหม่ได้. (อ.spore) (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒   
หน้า ๑,๑๒๒) 

สำหร่ำย ๑  น.  ชื่อพืชชั้นต่ าที่ไม่มีล าต้น  ใบ  และรากที่แท้จริง  แต่มีคลอโรฟิลล์  บ้างเป็นเซลล์เดียว   
บ้างเป็นกลุ่มเซลล์ เป็นสาย  หรือเป็นต้นคล้ายพืชชั้นสูง  ขึ้นทั่วไปในน้ าหรือที่ชื้นแฉะ  
 เช่น  สาหร่ายไส้ไก่  (Enteromorpha  intestinalis  (L.) Link)  ในวงศ ์Uivaceae;  
 ชื่อพืชชั้นสูงที่มีดอกบางชนิดซึ่งข้ึนอยู่ในน้ า  เช่น  สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum  
 demersum L.) ในวงศ์  Ceratophyllaceae สาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea Del.)  
ในวงศ์  Najadaceae  (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒  หน้า ๑,๑๘๖) 

ไลเคน  (อังกฤษ: lichen) เป็นสิ่งมีชีวิต ๒ ชนิด ซึ่งได้แก่ เห็ดราและสาหร่าย โดยมีการอยู่ร่วมกัน 
แบบพ่ึงพาอาศัยกัน เห็ดราจะได้ความชื้นและก๊าซออกซิเจนจากสาหร่าย และสาหร่ายก็จะได้ 
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงจากเห็ดรา นอกจากนี้ไลเคนยัง 
สามารถใช้เป็นดัชนีวัดมลพิษทางอากาศได้ 
ไลเคนมีรูปแบบที่ส าคัญ ๔ แบบ 
๑. ครัสโตส (crustose) ลักษณะเป็นแผ่นแข็งติดอยู่บนต้นไม้  
๒. สแควมูโลส (squamulose) ลักษณะเป็นเม็ดคล้ายลูกหิน ติดแน่นอยู่กับต้นไม้  
๓. โฟลิโอส (foliose) ลักษณะคล้ายใบไม้ ไม่ติดแน่น  
๔. ฟรูทิโคส (fruticose) ลักษณะเป็นเส้นหรือแตกก่ิงก้านคล้ายต้นไม้  (วิกิพีเดีย สารานุกรมเสรี) 



๙๘ 

 

 
ค าชี้แจง 

ใบงานที่ ๘ เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 
 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น สาขาเกษตรกรรม 
สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการองค์กร สาขาภาษาและวรรณกรรม 
สาขาศาสนาและประเพณี  
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
๓. เพ่ือให้ตระหนักถึงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  

 
วัสดุ/อุปกรณ์ 

๑ ……………………………………………………………. 
๒ ……………………………………………………………. 
๓ ……………………………………………………………. 
๔ ……………………………………………………………. 
 

วิธีการ  
๑. สอบถามเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่จริงในท้องถิ่น 
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถิ่น  
๓. บันทึกใบงานละ ๑ สาขา 

 
สิ่งที่ได้รับจากการท าใบงาน 
  ๑. ............................................................................................................................. ........................... 

๒. .................................................................................................... .................................................... 
๓. ............................................................................................................................. ........................... 
๔. ........................................................................................................................................................  
๕. ............................................................................................................................. ........................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๙๙ 

 

 
 

ใบงานที่ ๘ 
เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

ส่วนที่ ๔ ข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา :   
 
สาขา.................................................................... 
(สาขาเกษตรกรรม/ สาขาอตุสาหกรรมและหตัถกรรม /สาขาการแพทย์แผนไทย/ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม /สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน/ สาขาสวสัดิการ /สาขาศิลปกรรม /สาขาการจัดการองค์กร/ สาขาภาษา
และวรรณกรรม/ สาขาศาสนาและประเพณ)ี 

 
 ๑. ชื่อภูมิปัญญาท้องถิ่น  ……………………….……………………...รหัสภูมิปัญญา…………..………..….……………....... 
 ๒.  เจ้าของภูมิปัญญาท้องถิ่น /  ผู้สืบทอด / ชุมชน / กลุ่ม   (นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) ……………….……………….…..… 
      ........................................................................................................................... .............................................          
         บ้านเลขท่ี …………หมู่ที่…  … ต าบล…………………..อ าเภอ………….…………จังหวัด………………………………..…... 
          รหัสไปรษณีย์ …………………  โทรศัพท์ ………………………………..  โทรสาร ……………………………….…………….. 

 E-mail address ………………………………………………………………………………………..…………..…………………….. 

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

๔. จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
  ……………………………………..………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..….….. 
……………………………..……………………………………………………………………………………..……………. 
๕. รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
……………………………………..………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..….….. 
……………………………..……………………………………………………………………………………..……………. 
……………………………………..………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
……………………………………………………………………………………………………………………………..…... 
…………………………………………………………………………………………………………………………..….….. 

 

 



๑๐๐ 

 

 

๖. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถิ่น 
                    ยังไม่เคยมีการเผยแพร่ / ใช้เฉพาะบุคคล 
            เคยเผยแพร่เฉพาะในชุมชน 
                     มีการดูงานแล้วจากบุคคลภายนอกแล้ว...........……..ครั้ง/…………….…..ราย 
                     มีการน าไปใช้ 

   - ในพ้ืนที่เดียวกัน…………..ราย         - นอกพื้นที่………………….ราย 
                     อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………………………………………..…………………………. 

๗. ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
ภูมิปัญญาท้องถิ่นดั้งเดิม ได้รับการถ่ายทอดมาจาก ………………………….…………….……………………….           
ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ได้พัฒนาและต่อยอด 
- แบบเดิม คือ ……………………………………………………………………………………………….…………………… 
……………………………………………………………………………………………….…………………………………………. 
…………………………………………………………………………….……………………………………………………………. 
- ได้พัฒนาและต่อยอด คือ ………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

   ภูมิปัญญาท้องถิ่น/นวัตกรรมที่คิดค้นขึ้นมาใหม่ 
 ๘. วัตถุดิบที่ใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ที่เกิดจากภูมิปัญญา ซึ่งมีในพ้ืนที่ พ้ืนที่อ่ืนไม่มี ได้แก ่
  ๑ ……………………………………………………………………………………………………………………………………… 

๒. ……………………………………………………………………………………………….……………………………………. 
  ๓. …………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 
หมายเหตุ : กรณีภูมิปัญญา ในแต่ละสาขา มีข้อมูล / ผู้รู้มากกว่า ๑ คน ขอให้เพิ่มเติมแบบฟอร์ม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



๑๐๑ 

 

            วาดภาพประกอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๒ 

 

 
ใบความรู้ ใบงานที่ ๘ 

เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 
 

ภูมิปัญญา [พูม-] น.  พ้ืนความรู้ ความสามารถ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , ๒๕๔๒ , หน้า ๘๒๖) 
ท้องถิ่น  น.  ท้องที่ใดท้องที่หนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เวลาท้องถิ่น ประเพณีท้องถิ่น ; (กฎ) พ้ืนที่ภายในเขตการปกครอง
ของราชการบริหารส่วนท้องถิ่น เช่นเทศบาล องค์การบริหารส่วนต าบล.  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน, 
๒๕๔๒ , หน้า ๕๑๑) 
ภูมิปัญญา (wisdom) ความรอบรู้ ความสามารถ ความเชื่อ  ความสามารถทางพฤติกรรม  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท้องถิ่นคิด  
โดยผ่านกระบวนการศึกษาสังเกต คิดวิเคราะห์ จนเกิดปัญญา การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ 
เช่น สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากร 
ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการองค์กร  
สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาศาสนาและประเพณี  
ภูมิปัญญาท้องถิ่น  ๑๐ สาขา 
๑. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิค 

ด้านการเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเอง 
ในภาวการณ์ต่างๆ ได้  

๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูป 
ผลิตผล เพ่ือชะลอการน าเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม  
อันเป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชนท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้  

๓. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพ 
ของคนในชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้  

๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเกี่ยวกับ 
การจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์ 
จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน  

๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสม 
และบริการกองทุน และธุรกิจในชุมชน ทั้งท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย์ เพ่ือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ 
ของสมาชิกในชุมชน 

๖. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน  
ให้เกิดความมั่นคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม  

๗. สาขาศิลปกรรม หมายถึง ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆ เช่น  
จิตรกรรม ประติมากรรม วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ ศิลปะมวยไทย เป็นต้น  

๘. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด าเนินงานขององค์กรชุมชน 
ต่างๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาท และหน้าที่ขององค์การ  
เช่น การจัดการองค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น  

๙. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเกี่ยวกับด้านภาษาทั้งภาษาถ่ิน  
ภาษาโบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดทั้ง ด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดท าสารานุกรม 
ภาษาถ่ิน การปริวรรต หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถ่ินของท้องถิ่นต่างๆ เป็นต้น  

๑๐. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรม 
ค าสอนทางศาสนา ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติ  
ให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 



๑๐๓ 
 

ค าชี้แจง 
ใบงานที่ ๙ เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 

 
 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและ
มนุษย์สร้างขึ้น เช่น  อุทยานฯ น้้าตก สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า โบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ 
 
วัตถุประสงค์ 

๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น  
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น  
๓. เพ่ือให้ตระหนักและอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 

วัสดุ/อุปกรณ์ 
๑. ……………………………………………………………. 
๒. ……………………………………………………………. 
๓. ……………………………………………………………. 

 
วิธีการ  

๑. สอบถามเก็บข้อมูลจากพ้ืนที่จริงในท้องถิ่น 
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถิ่น  
๓. บันทึกใบงานละ ๑ สาขา 

 
สิ่งที่ได้รับจากการท้าใบงาน 

๑. ............................................................................................................................. ........................... 
     ๒ ............................................................................................................................. ........................... 
     ๓. ............................................................................................... ......................................................... 
     ๔. ............................................................................................................................. ........................... 
     ๕........................................................................................................................................................  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๐๔ 
 

 
 
 

ใบงานที่ ๙ 
เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 

 
แหล่งโบราณคดี (ถ้ามี)   
ข้อมูลแหล่งโบราณคดี.......................................................................................................... ................... 
............................................................................................................... ............................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................... ........................................................ 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
 



๑๐๕ 
 

  
แหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ (เช่น อุทยานฯ น้้าตก  สวนเฉลิมพระเกียรติ  สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า ฯ) 

ข้อมูลทรัพยากรที่ส้าคัญ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในพ้ืนที่นั้นๆ........................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
..................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ............................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
.................................................................................................... ....................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................ ................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
...........................................................................................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................................................................. .............................. 
............................................................................ ............................................................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................................................................................................. .......... 
........................................................................................................................ ................................... 
............................................................................................................................. .............................. 
................................................................ ...........................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
..................................................................................................................................... ...................... 
............................................................................................................ ............................................... 
 
 
 
 



๑๐๖ 
 

 
แบบบันทึกข้อมูลแหล่งโบราณคดี 

 
ค าชี้แจง  ให้แต่ละกลุ่มบันทึกข้อมูลแหล่งโบราณคดีและแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญในแบบบันทึก และสรุปข้อมูลลงในใบงาน 
กลุ่มท่ี...........................................วัน/เดือน/ปี...........................................   สถานที่บันทึก....................................................... 
แหล่งโบราณคดี  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   โบราณสถาน                        โบราณวัตถุ 
 
ชื่อ (โบราณสถาน/โบราณวัตถุ)……………………………………………………………………………………..……. 
อายุ..................ป.ี..................... 
รูปร่าง…………………………………………………………สี………………………….ขนาด.................................... 
บันทึกเพ่ิมเติม............................................................................................................................. ...... 
........................................................................................................................... ............................... 
............................................................................................................................. ............................. 
...................................................................... .....................................................................................  
............................................................................................................................. .............................. 
........................................................................................................................................... ................ 
 

วาดภาพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       มาตราส่วน…………...  



๑๐๗ 
 

 
 

แบบบันทึกข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ 
 
กลุ่มท่ี...........................................วัน/เดือน/ปี...........................................   สถานที่บันทึก....................................................... 
 
แหล่งทรัพยากรที่ส าคัญ (เช่น อุทยานฯ น้้าตก  สวนเฉลิมพระเกียรติ  สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า ฯ) 

ข้อมูลทรัพยากรที่ส้าคัญ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในพ้ืนที่นั้นๆ 
 
ชื่อ(แหล่งทรัพยากร)…………………………………………………….……………… 
รายละเอียด..(ประวัติ ความส้าคัญ อายุ การใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมปรับปรุง ฯลฯ) 
............................................................................................................................. .............................. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



๑๐๘ 
 

ใบความรู้ ใบงานที่ ๙ 
เรื่อง  การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิน่ 

โบราณคด ี(อังกฤษ: Archaeology) คือ วิชาที่วา่ด้วย การศึกษาเร่ืองราวในอดีตของมนุษย ์โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทาง
โบราณคดี ทีไ่ด้มาจากการขุดคน้ (โบราณวัตถุ) การขุดแต่ง (โบราณสถาน) และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทตา่งๆ (ศิลา
จารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร) โดยทั่วไป จะต้องใช้ศาสตร์ด้านอื่นๆ ประกอบด้วยเพื่อให้เร่ืองราวในอดีตของมนุษย์ชดัเจนมากยิ่งขึ้น 
ศาสตร์เหล่านัน้ เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ ธรณีวิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร ์เรณูวิทยา การก้าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น 

แนวทางการศึกษาวิชาโบราณคดี โดยทั่วไปจา้แนกได้ ๖ ล้าดบัคือ 

๑. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ 

๒. การออกส้ารวจภาคสนาม 

๓. การขุดส้ารวจเพื่อประเมินความส้าคัญของแหล่ง 

๔. การขุดค้นทางโบราณคด ี

๕. การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการขุดค้น 

๖. การสังเคราะห์ข้อมูล และ ตีความเร่ืองราวของแหล่งโบราณคดนีั้นๆ 

โบราณคดี มาจากค้าสันสกฤต ๒ ค้า คือ "ปุราณะ" (เก่า) สมาสกับ "คตี" (เร่ืองราว) แปลตามรูปศัพท์ว่า "เรื่องราวเก่าแก่" ซึ่งมี
นัยหมายถึง การศึกษาเก่ียวกับเรื่องราวสมัยโบราณนัน่เอง 

โบราณวัตถ ุหมายความว่า สงัหาริมทรัพย์ที่เป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเปน็สิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติหรือที่เป็น
ส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน  ซากมนุษย์หรือซากสัตว์  ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับ
ประวัติของสังหาริมทรัพยน์ั้นเปน็ประโยชน์ในทางศิลปะ ประวตัิศาสตร์หรือโบราณคดี  โบราณวัตถุ คือ  สิ่งของโบราณที่เคลื่อนที่ได้ 
เช่น พระพุทธรปู เทวรูป ศิลาจารึก มีอายุเก่ากว่า ๑๐๐ ปี ขึ้นไป 

โบราณสถาน  คือ  อสังหาริมทรัพย์  ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของ
อสังหาริมทรัพย์นั้นเปน็ประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือโบราณสถาน หมายถึง สิ่งที่เคลื่อนที่ไมไ่ด้ เช่น โบสถ์ 
วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า ๑๐๐ ป ีขึ้นไป 

ทรัพยากรธรรมชาติ 
            ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถน้ามาใช้ประโยชน์ได้ เชน่ ดิน น้้า ป่าไม้ ทุ่งหญ้า 
สัตว์ปา่ แร่ธาตุ อากาศ มนุษย์ เป็นตน้ ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
            ๑. ทรัพยากรธรรมชาติใช้แล้วไม่หมดไป และยังคงอยูใ่นสภาพเดิม เช่น อากาศ พลังงานจากดวงอาทิตย์ บางอย่างใชแ้ล้ว 
สภาพเปลี่ยนแปลงไป เชน่ ดิน น้้า บางอย่างใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนได้ เช่น ป่าไม้ สัตวป์่า ทุ่งหญ้า มนุษย์ เป็นตน้ 
            ๒. ทรัพยากรที่ใช้แล้วหมดไป ได้แก่ แร่ธาตุตา่ง ๆ เชน่ แร่เหล็ก น้้ามัน ก๊าซธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ  

 

 



 

 

      
ทะเบียนพรรณ

ไม้ในชุมชน 
 

(ชื่อชุมชน  หมู่บ้าน ทีโ่รงเรียนตั้งอยู่ )...........................................................................  
ต าบล/เขต............................................อ าเภอ....................................จังหวัด............................................................ 

     
 

 
 

การส ารวจครั้งที่................/  ๒๕……….  

๑๐๙ 



 

 

 
ทะเบียนพรรณ

ไม้ในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อ าเภอ ........................................... จังหวัด..........................................  

รหัสพรรณ
ไม้ 

 
ชื่อพื้นเมือง 

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 
ลักษณ

ะวิสัย 
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไมเ้ลื้อย 

ไม้รอเลื้อย ฯลฯ) 

ลักษณ
ะเด่นของพืช 

(เช่น สี  กลิ่น ยาง มีหนาม 
ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิน่ 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ) 

บริเวณ
ที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด) 
หมายเหตุ 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

   

  
 

 
 

 
 

  

     

๑๑๐ 



 

 

 วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพรรณ
ไม้ในชุมชน 

๑. รหัสพรรณ
ไม้ 

ข้อมูลในช่องข้อมูลแรกของทะเบียนพรรณไม้จะเป็นรหัสพรรณไม้ของพืชชนิดนั้น ดังตัวอย่างข้างล่าง 
รหัสพรรณ

ไม้ 
 

ชื่อพื้นเมือง 
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

ลักษณ
ะวิสัย 

(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไมเ้ลื้อย 
ไม้รอเลื้อย ฯลฯ) 

ลักษณ
ะเด่นของพืช 

(เช่น สี  กลิ่น ยาง มีหนาม 
ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิ่น 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ) 

บริเวณ
ที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด) 
หมายเหตุ 

๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-
๐๐๑/๓ 

มะเว่อ 
ไม้พุ่ม 

ทั้งต้นมีกลิ่นน้ ามันหอม
ระเหย มีหนามตามล า
ต้น ผลขาดใหญ่ น้ าผล
สุกมีรสเปรี้ยว 

ผล น าน้ าผลสุกมาประกอบ
อาหาร เช่น ลาบ ก้อย ต้มย า 
ใบ น ามาหั่นใส่ก้อย 

บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๓ บ้านหนอง
ขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ตัวอย่างรหัสพรรณไม้ที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น  ๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-๐๐๑/๓ 
๘ 

 
คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 

๖๓๐๒๐๐๗ 
คือ รหัสหมายเลขสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

๐๓ 
 

คือ รหัสหมายเลขหมู่บ้าน 
๐๐๑ 

 
คือ รหัสชนิดพรรณไม้ 

/๓ 
 

คือ รหัสจ านวนพรรณไม้ที่ส ารวจ  
        

๑๑๑ 



 

 

  ๒. ชื่อพื้นเมือง 
ข้อมูลในส่วนถัดมานี้จะเป็นชื่อพื้นเมือง ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกพืชนั้นๆในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจท าการบันทึกมาเพียงชื่อเดียว หรืออาจบันทึกมาหลาย

ชื่อแต่ชื่อแรกควรจะเป็นชื่อที่นิยมเรียกทั่วไปในท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ดังตัวอย่าง 
 

รหัสพรรณ
ไม้ 

 
ชื่อพื้นเมือง 

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น
เรียก) 

ลักษณ
ะวิสัย 

(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไมเ้ลื้อย 
ไม้รอเลื้อย ฯลฯ) 

ลักษณ
ะเด่นของพืช 

(เช่น สี  กลิ่น ยาง มีหนาม 
ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิ่น 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ) 

บริเวณ
ที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด) 
หมายเหตุ 

 

๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-
๐๐๑/๓ 

มะเว่อ 
ไม้พุ่ม 

ทั้งต้นมีกลิ่นน้ ามันหอม
ระเหย มีหนามตามล า
ต้น ผลขาดใหญ่ น้ าผล
สุกมีรสเปรี้ยว 

ผล น าน้ าผลสุกมาประกอบ
อาหาร เช่น ลาบ ก้อย ต้มย า 
ใบ น ามาหั่นใส่ก้อย 

บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๓ บ้านหนองขอน 
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา 

 

 
 

 
 

 
 

 
 ๓. ลักษณ

ะวิสัย 
เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากพืชนั้นๆ ว่าเป็น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ไม้ล้มลุก ฯลฯ ถ้าเป็นพืชวงศ์หญ้า เช่น ข้าว ข้าวโพด จะมีลักษณะวิสัยเป็น หญ้า 

ยกเว้นพวกไม้ไผ่ จะมีลักษณะวิสัยเป็น ไม้ไผ่ นอกจากนี้พวกวงศ์ปาล์ม เช่น มะพร้าว หมาก หวาย จะมีลักษณะวิสัยเป็น ปาล์ม และพืชพวกเฟิร์น จะมีลักษณะวิสัย 
เป็นเฟิร์น ๔. ลักษณ

ะเด่นของพืช 
คือลักษณะเด่นของพืชนั้นๆ ที่จะช่วยบอกว่าพืชนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากพืชอื่นอย่างไร และท าให้ทราบว่าพืชนั้นเป็นพืชชนิดใด เช่น สีของดอกและผล สีน้ ายาง

ซึ่งการบันทึกลักษณะเด่นของพืชมาด้วยนั้น จะช่วยในการระบุชนิดของพืช โดยเฉพาะพืชที่เป็นชนิดต่างกันแต่มีชื่อเหมือนกันอนึ่งควรระวังการสับสนระหว่างลักษณะเด่น
กับประโยชน์ของพืช เช่น ใช้เป็นไม้ประดับ ใช้เป็นไม้คลุมดิน ใช้รักษาโรค ฯลฯ ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะเด่นของพืช แต่เป็นประโยชน์ของพืชนั้นๆ 
     

๑๑๒ 



 

 

   ๕. ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิ่น 
 

ข้อมูลภูมิปญัญาเพื่อการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการท ามาหากิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ จับสัตว์ หาของป่า ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ใช้ในการสร้าง
บ้านเรือน ภูมิปญัญาทีเ่กี่ยวกับด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร  ภูมิปญัญาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม  หรือยารักษาโรค เช่นการน าสมุนไพร มาใช้เป็นตัวยา 
การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสตัว์ 
 ๖. บริเวณ

ที่พบ 
การบันทึกบริเวณที่พบพืชนั้นๆว่าอยู่ที่บริเวณใดบ้างจะเป็นประโยชน์ในการท าแผนผังแสดงที่ตั้งพรรณไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ 
 ๗. หมายเหตุ 
บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม 
  เอกสารอ้างอิง 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ. ทะเบียนพรรณ

ไม้. เอกสารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก๗-๐๐๕. กรุงเทพฯ. ๖ น. 
สายันต์ ไพรชาญจิตร์.๒๕๕๐.การจัดการทรัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน.โครงการหนังสือโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน.กรุงเทพฯ. ๖๙ น. 
 

๑๑๓ 



      
ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน 

 
(ชื่อชุมชน  หมู่บ้าน ทีโ่รงเรียนตั้งอยู่ )...........................................................................  

ต าบล/เขต............................................อ าเภอ....................................จังหวัด............................................................ 
      

 
การส ารวจครั้งที่................/  ๒๕……….  

๑๑๔ 



 
ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อ าเภอ ........................................... จังหวัด..........................................  
รหัสพนัธุ์สัตว์ 

 
ชื่อพื้นเมือง 

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 
ประเภท 

(เช่น สัตว์น้้า สัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม สตัว์เลื้อยคลาน 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า สัตว์ปีก 
ฯลฯ ) 

ลักษณ
ะเด่นของสัตว์ 

(เช่น ขนาด,สี,รูปร่างล้าตัว 
ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิน่ 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ) 

บริเวณ
ที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จงัหวัด) 
หมายเหตุ 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

   

  
 

 
 

 
 

  

    

๑๑๕ 



  วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน 
๑. รหัสพนัธุ์สัตว์ 
ข้อมูลในช่องข้อมูลแรกของทะเบียนพันธุ์สัตว์จะเป็นรหัสพันธุ์สัตว์ชนิดนั้น ดังตัวอย่างข้างล่าง 

รหัสพนัธุ์สัตว์ 
 

ชื่อพื้นเมือง 
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้า สัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม สตัว์เลื้อยคลาน 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า สัตว์ปีก 
ฯลฯ ) 

ลักษณ
ะเด่นของสัตว์ 

(เช่น ขนาด,สี,รูปร่างล้าตัว 
ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิน่ 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ) 

บริเวณ
ที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จงัหวัด) 
หมายเหตุ 

๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-
๐๐๑/๑๔ 

โคนม 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

มีเต้านมขนาดใหญ่ ให้
น้้านมมาก  

น้้านมน้าไปผลิตเป็นนมโคสด
แท้ 

บ้านเลขที่ ๒๐๖/๕ หมู่ ๓ บ้าน
หนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

ตัวอย่างรหัสพันธุสัตวท์ี่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น  ๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-๐๐๑/๑๔ 
 

๘ 
 

คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๖๓๐๒๐๐๗ 

คือ รหัสหมายเลขสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๐๓ 

 
คือ รหัสหมายเลขหมู่บ้าน 

๐๐๑ 
 

คือ รหัสชนิดพันธุ์สัตว์ 
/๑๔ 

 
คือ รหัสจ้านวนพันธุ์สัตว์ที่ส้ารวจพบ  

       

๑๑๖ 



  ๒. ชื่อพื้นเมือง 
ข้อมูลในส่วนถัดมานี้จะเป็นชื่อพื้นเมือง ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกสัตว์นั้นๆในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจท้าการบันทึกมาเพียงชื่อเดียว หรืออาจบันทึกมา

หลายชื่อแต่ชื่อแรกควรจะเป็นชื่อที่นิยมเรียกทั่วไปในท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ดังตัวอย่าง 
 

รหัสพนัธุ์สัตว์ 
 

ชื่อพื้นเมือง 
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้า สัตวเ์ลี้ยงลูก
ด้วยนม สตัว์เลื้อยคลาน 

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า สัตว์ปีก 
ฯลฯ ) 

ลักษณ
ะเด่นของสัตว์ 

(เช่น ขนาด,สี,รูปร่างล้าตัว 
ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิน่ 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ) 

บริเวณ
ที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต้าบล อ้าเภอ จงัหวัด) 
หมายเหตุ 

๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-
๐๐๑/๑๔ 

โคนม 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม 

มีเต้านมขนาดใหญ่ ให้
น้้านมมาก  

น้้านมน้าไปผลิตเป็นนมโคสด
แท้ 

บ้านเลขที่ ๒๐๖/๕ หมู่ ๓ บ้าน
หนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.
นครราชสีมา 

 

 ๓. ประเภท 
เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากสัตว์นั้นๆ ว่าเป็น สัตว์น้้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้า สัตว์ปีก  
๔. ลักษณ

ะเด่นของสัตว ์
คือลักษณะเด่นของสัตว์นั้นๆ ที่จะช่วยบอกว่าสัตว์นั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากสัตว์อื่นอย่างไร และท้าให้ทราบว่าสัตว์นั้นเป็นสัตว์ชนิดใด  

 
๕. ข้อมูลภูมิปัญ

ญ
าท้องถิ่น 

 
ข้อมูลภูมิปญัญาเพื่อการดา้รงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการท้ามาหากิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ จับสัตว์ หาของป่า ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศยั ใช้ในการสร้าง

 
บ้านเรือน ภูมิปญัญาทีเ่กี่ยวกับด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร  ภูมิปญัญาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม  หรือยารักษาโรค เช่นการนา้สมุนไพร มาใช้

 
เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว ์

 
๖. บริเวณ

ที่พบ 
 

การบันทึกบริเวณที่พบพืชนั้นๆว่าอยู่ที่บริเวณใดบ้างจะเป็นประโยชน์ในการท้าแผนผังแสดงที่ตั้งพรรณไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ 
 

๗. หมายเหตุ 
 

บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม 
  

๑๑๗ 



      
ทะเบียนชีวภาพอื่นๆในชุมชน 

 
(ชื่อชุมชน  หมู่บ้าน ที่โรงเรียนตั้งอยู่ )...........................................................................  

ต าบล/เขต............................................อ าเภอ....................................จังหวัด............................................................ 
      

การส ารวจครั้งที่................/  ๒๕……….   ๑๑๘ 



 
ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อ าเภอ ........................................... จังหวัด..........................................  
 

รหัสชีวภาพอื่นๆ 
 

ชื่อพื้นเมือง 
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด,รา,สาหร่าย

,ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณ
ะเด่น 

(เช่น สี,ความหนาแน่น ฯลฯ) 
ข้อมูลภูมิปัญ

ญ
าท้องถิ่น 

 
บริเวณ

ที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จงัหวัด) 

หมายเหตุ 

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

   

 
 

 
 

 
 

   

  
 

 
 

 
 

  

    

๑๑๙ 



  วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน 
 ๑. รหัสชีวภาพอื่นๆ 
  

ข้อมูลในช่องข้อมูลแรกของทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชนจะเป็นรหัสชีวภาพอื่นๆ ของชีวภาพนั้น ดังตัวอย่างข้างล่าง 
 

รหัสชีวภาพอื่นๆ 
 

ชื่อพื้นเมือง 
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด,รา,
สาหร่าย,ไล
เคน ฯลฯ) 

ลักษณ
ะเด่น 

(เช่น สี,ความหนาแน่น ฯลฯ) 
ข้อมูลภูมิปัญ

ญ
าท้องถิ่น 

 
บริเวณ

ที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-
๐๐๑/๓ 

เห็ดโคนเล็ก เห็ดโคนหมู่
 

 
เห็ด 

ทุกส่วนมีสีขาว มีสปอร์ 
ทุกส่วนน ามาเป็นอาหาร  
รสหวาน 

  หมู่ ๓   บ้านหนองขอน  
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว  จ.นครราชสีมา  
 (ป่าชุมชน โคกป่าช้าเก่าทางทิศใต้
ของหมู่บ้านห่างจากบ้านประมาณ 
๘๐๐ เมตร)  

 

 
 

 
 

 
  

 

 
ตัวอย่างรหัสชีวภาพอื่นๆ ที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น  ๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-๐๐๑/๓ 

๘ 
 

คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๖๓๐๒๐๐๗ 

คือ รหัสหมายเลขสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๐๓ 

 
คือ รหัสหมายเลขหมู่บ้าน 

๐๐๑ 
 

คือ รหัสชนิดของชีวภาพอื่นๆ 
/๓ 

 
คือ รหัสจ านวนชีวภาพอื่นๆที่ส ารวจพบ 

  

๑๒๐ 



 ๒. ชื่อพื้นเมือง 
ข้อมูลในส่วนถัดมานี้จะเป็นชื่อพื้นเมือง ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกชีวภาพอื่นๆ นั้นๆ ในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจท าการบันทึกมาเพียงชื่อเดียว หรือ

อาจบันทึกมาหลายชื่อแต่ชื่อแรกควรจะเป็นชื่อที่นิยมเรียกทั่วไปในท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ดังตัวอย่าง 
 

รหัสชีวภาพอื่นๆ 
 

ชื่อพื้นเมือง 
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด,รา,
สาหร่าย,ไล
เคน ฯลฯ) 

ลักษณ
ะเด่น 

(เช่น สี,ความหนาแน่น ฯลฯ) 
ข้อมูลภูมิปัญ

ญ
าท้องถิ่น 

 
บริเวณ

ที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-
๐๐๑/๓ 

เห็ดโคนเล็ก เห็ดโคนหมู่
 

 
เห็ด 

ทุกส่วนมีสีขาว มีสปอร์ 
ทุกส่วนน ามาเป็นอาหาร รส
หวาน 

หมู่ ๓   บ้านหนองขอน  
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา  
 (ป่าชุมชน โคกป่าช้าเก่าทางทิศ
ใต้ของหมู่บ้านห่างจากบ้าน
ประมาณ ๘๐๐ เมตร) 

 

 
 

 
 

 
 

 
 ๓. ประเภท 

เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากชีวภาพอื่นๆนั้นๆ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ 
๔. ลักษณ

ะเด่น 
คือลักษณะเด่นของชีวภาพอื่นๆ นั้นๆ ที่จะช่วยบอกว่าชีวภาพอื่นๆ นั้นมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร  

 
๕. ข้อมูลภูมิปัญ

ญ
าท้องถิ่น 

 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาเพื่อการด ารงชีพ เช่น  ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร หรือภูมิปัญญา
การท ายารักษาโรค เช่น การน ามาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ 
 

๖. บริเวณ
ที่พบ 

 
 

การบันทึกบริเวณที่พบชีวภาพอื่นๆ นั้นๆ ว่าอยู่ที่บริเวณใดบ้างจะเป็นประโยชน์ในการท าแผนผังแสดงที่ตั้งพรรณ
ไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ 

 
๗. หมายเหตุ 

 
 

บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม 

๑๒๑ 



      
ทะเบียนภูมิปัญ

ญ
าในชุมชน 

 
(ชื่อชุมชน  หมู่บ้าน ทีโ่รงเรียนตั้งอยู่)...........................................................................  

ต าบล/เขต............................................อ าเภอ....................................จังหวัด............................................................ 
     

 
การส ารวจครั้งที่................/  ๒๕……….   

๑๒๒ 



 
ทะเบียนภูมิปัญ

ญ
าในชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ............................................................. อ าเภอ ........................................... จังหวดั..........................................  
 

รหสัภูมิปัญ
ญ

า 
 

ชื่อภูมิปัญ
ญ

า 
สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญ

ญ
า 

 
จุดเด่นของภูมิปัญ

ญ
า 

 
ข้อมูลภูมิปัญ

ญ
าท้องถิ่น 

บริเวณ
ที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
  

 

๑๒๓ 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนภูมิปัญ
ญ

าในชุมชน 
 ๑. รหัสภูมิปัญ

ญ
า 

  
ข้อมูลในช่องข้อมูลแรกของทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน จะเป็นรหัสภูมิปัญญาของภูมิปัญญานั้น ดังตัวอย่างข้างล่าง 

 
รหสัภูมิปัญ

ญ
า 

 
ชื่อภูมิปัญ

ญ
า 

สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญ
ญ

า 
 

จุดเด่นของภูมิปัญ
ญ

า 
 

ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิ่น 
บริเวณ

ที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

๘-๖๓๐๒๐๐๗-
๐๓-๐๐๑ 

หมองู 
แพทย์แผนไทย 

นายสง่า  จุฬารมย์ 
ใช้เข็มสักตามง่ามมือ  ง่าม
เท้า  โดยที่ไม่ต้องถามว่า
จะเป็นงูประเภทไหนก็
สามารถรักษาได้ใช้เวลา ๕ 
นาที 

ใช้สมุนไพรในการรักษา  
โดยวิธีการใช้เข็มสักหรือ

สมุนไพรทา 

๑๔ หมู่ที่ ๓   ต. ห้วย
แถลง อ. ห้วยแถลง จ. 
นครราชสีมา 
 

  

 
ตัวอย่างรหัสภูมิปัญญา ที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น  ๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-๐๐๑ 

๘ 
 

คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช 
๖๓๐๒๐๐๗ 

คือ รหัสหมายเลขสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
๐๓ 

 
คือ รหัสหมายเลขหมู่บ้าน 

๐๐๑ 
 

คือ รหัสของภูมิปัญญา 
    

๑๒๔ 



๒. ชื่อภูมิปัญ
ญ

า 
ข้อมูลในส่วนถัดมานี้จะเป็นชื่อภูมิปัญญา ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกภูมิปัญญา นั้นๆ ในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งท าการบันทึกชื่อที่นิยมเรียกทั่วไปใน

ท้องถิ่นนั้นๆ ดังตัวอย่าง 
 

รหสัภูมิปัญ
ญ

า 
 

ชื่อภูมิปัญ
ญ

า 
สาขา 

 
เจ้าของภูมิปัญ

ญ
า 

 
จุดเด่นของภูมิปัญ

ญ
า 

 
ข้อมูลภูมิปัญ

ญ
าท้องถิ่น 

บริเวณ
ที่พบ 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

๘-๖๓๐๒๐๐๗-
๐๓-๐๐๑ 

หมองู 
แพทย์แผนไทย 

นายสง่า  จุฬารมย์ 
ใช้เข็มสักตามง่ามมือ  ง่าม
เท้า  โดยที่ไม่ต้องถามว่า
จะเป็นงูประเภทไหนก็
สามารถรักษาได้ใช้เวลา ๕ 
นาที 

ใช้สมุนไพรในการรักษา  
โดยวิธีการใช้เข็มสักหรือ

สมุนไพรทา 

๑๔ หมู่ที่ ๓   ต. ห้วย
แถลง อ. ห้วยแถลง จ. 
นครราชสีมา 
 

  

 ๓. สาขา ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสารถแบ่งได้ ๑๐ สาขา  ได้แก่  สาขาเกษตรกรรม  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  สาขาการแพทย์แผนไทย  สาขาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  สาขาสวัสดิการ  สาขาศิลปกรรม  สาขาการจัดการองค์กร  สาขาภาษาและวรรณกรรม  และ
สาขาศาสนาและประเพณ ี
๔. เจ้าของภูมิปัญ

ญ
า 

คือเจ้าของภูมิปัญญานั้นๆ 
   

๑๒๕ 



 
 

๕. จุดเด่นของภูมิปัญ
ญ

า 
 

คือจุดเด่นของภูมิปัญญานั้นๆ ที่จะช่วยบอกว่าภูมิปัญญานั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากภูมิปัญญาอื่นอย่างไร  และสามารถจัดจ าแนกสาขาของภูมิปัญญา 
นั้นๆได ้
 

 
๖. ข้อมูลภูมิปัญ

ญ
าท้องถิ่น 

 
 

รายละเอียดของภูมิปัญญา (องค์ความรู้ ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท้องถิ่นคิด  โดยผ่านกระบวนการศึกษาสังเกต  คิดวิเคราะห์  จนเกิดปัญญา) 
๗. บริเวณ

ที่พบ 
 

 
การบันทึกบริเวณที่พบภูมิปัญญานั้นๆ ว่าอยู่ที่บริเวณ

ใด 
 

๘. หมายเหตุ 
 

 
บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม 

๑๒๖ 



 

 

 

 

 

 

 

 

ตัวอย่างการขึ้นทะเบียนทรัพยากร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

การส ารวจครั้งที่................/  ๒๕………. 
ทะเบียนพรรณ

ในไม้ชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อ าเภอ ........................................... จังหวัด..........................................  

 
 

 
 

 
 

 

รหัสพรรณ
ไม้ 

        ชื่อพื้นเมือง      
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

       ลักษณ
ะวิสัย      

(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ) 

    ลักษณ
ะเด่นของ

พืช   (เช่น สี  กลิ่น น้้า
ยาง หนาม ฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิ่น    
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้ ฯ) 

        บริเวณ
ที่พบ        

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน 
ต้าบล อ้าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๑/
๓๖๐๐ 

มะตูม 
ไม้ต้น 

กิ่งมีหนาม, ผลมีน้้ายาง
, มีกลิ่นหอม 

ยอดใบใช้เป็นอาหาร, ผลแปรรูป
เป็นเครื่องดื่ม เชื่อมหรือแช่อิ่ม
เป็นของหวาน, ใช้เป็นยาระบาย
ช่วยย่อย, เปลือกยับยั้งการ
เจริญเติบโตของเชื้อแบคทีเรีย 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ 

  

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๒/๑๙ 

ตะขบตาควาย 
ไม้ต้น 

มีผลใหญ่ขนาดเท่ากับ
เหรียญสิบ, ผลสุกมีสี
ด้าอมม่วง 

ผลสุกใช้รับประทาน, เป็นยา
ระบาย 

ศูนยอ์นุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ 

  

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๓/๓๐๐ 

มะกอกโอลีฟ 
???? 

ล้าต้นสีเทา, ดอกสีขาว
, มีกลิ่นหอม 

ผลใช้ประกอบอาหาร, สกัดเป็น
น้้ามันใช้แทนน้้ามันพืชและสัตว์
ได้ 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ 

เป็นไม้ที่
น้าเข้ามาจาก
ต่างประเทศ ๑๒๘ 



๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๑/๕๐ 

ผักเชียงดา 
ไม้เลื้อย 

ล้าต้นเป็นร่อง ใบรูป
หัวใจ มียางใส 

ยอดใช้เป็นอาหาร น้ามาลวกจิ้ม
น้้าพริก ใบใช้ท้าชา บรรเทา
โรคเบาหวาน 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ 

  

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๒/๒๐ 

ฟักข้าว 
ไม้เลื้อย 

ผลมีหนาม ผลสุกจะมี
สีส้มจัด ต้นเป็นเถา
เลื้อย 

ใบอ่อน ยอด ผลอ่อน น้ามา
ประกอบอาหาร ผลสุก
รับประทานสด มีรสหวาน 
ป้องกันโรคมะเร็ง 

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ 

  

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๓/๑๐๐ 

ผักหวาน 
ไม้ต้น 

ล้าต้นตั้งตรง ใบเป็น
มันสีเขียวทอง 

ยอดน้ามาปรุงอาหาร เช่น แกง
ใส่ใข่มดแดง,ใส่ปลากรอบ 

บ้านเลขที่ ๘๔/๘ ม.๑    
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว       
จ.นครราชสีมา 

  

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๑/๑๐๐ 

ผักหวานป่า 
ไม้ต้น 

ใบมีขนาดเล็กสีเหลือง 
ล้าต้นสีขาวเทา 

เป็นอาหารใช้ใบและยอดอ่อน
ประกอบอาหาร 

บ้านเลขที่ ๘๔/๘ ม.๑    
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว       
จ.นครราชสีมา 

  

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๓-๐๐๓/
๘๐,๐๐๐ 

มันส้าปะหลัง 
ไม้พุ่ม 

ใบมี ๕-๗ แฉก ล้าต้น
เป็นปุ่ม ความสูงของ
ล้าต้น ๑.๕ เมตร วัด
รอบต้นขนาด ๗-๘ ซม. 

เป็นพืชเศรษฐกิจ, หัวน้ามาแปร
รูปเป็นแป้งมัน, ปุ๋ยหมัก, อาหาร
สัตว์ และใบน้ามาตากแห้งเป็น
อาหารสัตว์ 

บ้านเลขที่ ๘๔/๘ ม.๑   
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว       
จ.นครราชสีมา 

  

    

๑๒๙ 



  

การส ารวจครั้งที่................/  ๒๕………. 
ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อ าเภอ ........................................... จังหวัด..........................................  

 
 

 
 

 
 

 
รหัสชีวภาพอื่นๆ 

     ชื่อพื้นเมือง 
ประเภท 

ลักษณ
ะเด่น 

ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิ่น 
บริเวณ

ที่พบ 
หมาย
เหตุ 

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น
เรียก) 

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

๘-๓๐๒๐๑๐-๐๑-
๐๐๑ 

ไลเคน 
ไลเคน 

เป็นแผ่นสีขาวเขียว  เกาะ
ตามต้นไม้ 

- 
ศูนย์ อพ.สธ.ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว          
จ.นครราชสีมา 

  

๘-๓๐๒๐-๑๐-
๐๐๓-๐๐๒/๑ 

แหนแดง 
สาหร่าย 

เป็นเฟิร์นน้้าขนาดเล็ก ต้นแก่
เป็นสีแดงคล้้า ใบลอยน้้า ราก
และต้นอยู่ใต้น้้า 

ช่วยเพิ่มออกซเจนในน้้า 
เป็นที่พักของลูกสัตว์น้้า 
เป็นอาหารของเป็ด ใช้
เป็นปุ๋ย 

ศูนย์ อพ.สธ.ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว          
จ.นครราชสีมา 

  

๘-๓๐๒๐-๑๐-
๐๐๓-๐๐๒/๔ 

เห็ดโคน 
เชื้อรา 

มีกลิ่นเฉพาะตัว,พบบริเวณ
จอมปลวก 

เป็นอาหาร,แก้ไอ แก้เจ็บ
คอ รักษาอาการท้องอืด 

ศูนย์ อพ.สธ.ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว          
จ.นครราชสีมา 

  

    

๑๓๐ 



  

การส ารวจครั้งที่................/  ๒๕………. 
ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อ าเภอ ........................................... จังหวัด..........................................  

รหัสพันธุ์สัตว์ 
      ชื่อพื้นเมือง      

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 

           ประเภท             
(เช่น สัตว์น้้า สัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยน้้านม 
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้้า สัตว์ปีก ฯลฯ ) 

   ลักษณ
ะเด่นของสัตว์ 

(เช่น รูปร่าง เขา สี ฯลฯ) 

   ข้อมูลภูมิปัญ
ญ

าท้องถิ่น 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ) 

    บริเวณ
ที่พบ  

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน 
ต้าบล อ้าเภอ 

จังหวัด) 

หมาย
เหตุ 

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๑/๗ 

ควายพันธุ์พื้นเมือง 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม 

มีสีขาวคาดใต้ล้าคอ 
ลักษณะตัวใหญ่(ตัวผู้) 

ใช้ประกอบอาหาร(เนื้อ) เลี้ยง
เพื่อใช้แรงงาน มูลสามารถ
น้ามาท้าปุ๋ย 

อพ.สธ. 
  

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๒/๖๐ 

วัวพันธุ์พื้นเมือง 
สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม 

ตัวเล็ก เตี้ย มีรูปใบโพธิ์ตรง
กลางศรีษะ(เปรียบเทียบ
กับพันธุ์ทั่วไป) 

ใช้ประกอบอาหาร(เนื้อ) มูล
สามารถน้ามาท้าปุ๋ย 

อพ.สธ. 
  

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๓/๓๐๐ 

ไส้เดือนขี้ตาแร่ 
สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง 
(สัตว์หน้าดิน) 

ตัวเล็ก สีแดง ระบุขนาด 
ใช้เป็นธาตุอาหารของพืช 
(เยี่ยวไส้เดือน ขี้ไส้เดือน) 

อพ.สธ. 
  

๑๓๑ 



๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๑-๐๐๑ 

ไส้เดือนแดง 
สัตว์เลื้อยคลาน 

ล้าตัวเล็ก  มีสีแดง  ผิวมัน
วามเมื่อกระทบกับแสงแดด 

มูลน้ามาท้าปุ๋ย  น้้าเยี่ยว
ไส้เดือนน้ามาท้าปุ๋ยทางใบ 

ศูนย์นอุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ม.๑  
ต.คลองไผ่ อ.สิคิ้ว    
จ.นครราชสีมา 

  

  
กระบือ(ควาย) 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม 
ตัวโต  มีผิวสีด้า  ขนใต้คอ
มีสีขาว  เขายาวสวยงาม 

เลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน น้ามูลมา
ท้าปุ๋ยคอก  และเชิง
เศรษฐกิจ 

ศูนย์นอุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ม.๑  
ต.คลองไผ่ อ.สิคิ้ว    
จ.นครราชสีมา 

  

  
วัว 

สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้านม 
ตัวเล็กลั้นเมื่อเทียบกับวัว
พันธ์ต่างประเทศ 

เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่ออนุรักษ์
พันธุ์ และเชิงเศรษฐกิจ 

ศูนย์นอุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ม.๑  
ต.คลองไผ่ อ.สิคิ้ว    
จ.นครราชสีมา 

  

๘-๓๐๒๐๑๐-
๐๓-๐๐๓/๒๕ 

ไก่พื้นบ้าน 
สัตว์ปีก 

ขายาว เนื้อแน่น อก ป้าน 
เนื้อเป็นอาหาร ต้ม แกง 

ศูนย์นอุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ม.๑  
ต.คลองไผ่ อ.สิคิ้ว    
จ.นครราชสีมา 

  

  

๑๓๒ 



๑๓๓ 
 

 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 



๑๓๔ 
 

  
  

 
 
 
 
 
 
 
 

  
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

  

  
  
 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๓๕ 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 
แบบประเมิน 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  
ปี  ๒๕……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

เพื่อรับป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
      

 
ข้อมูลทั่วไป 

องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กรอก / รายงาน 
 

   ๑.  ชื่อองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ………………………..…………………………………………………………………… 
        โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
        E-mail ............................................................................................................................................              
        ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
        สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…..... 
        …………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 
 
   ๒.   ชื่อหัวหน้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น…………………………………………………………………………………… 
 
   ๓.   งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

                  (ลงช่ือ)……….………………………………..ผู้รายงาน        
                (……………..………………………….) 

                    หัวหน้าองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
 



๑๓๖ 
 

  การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
๑. เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   ๓  ด้าน  
      (ด้านที่  ๑ - ๓  คะแนน  ๑,๐๐๐  คะแนน)          
  ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ   คะแนน  ๒๐๐  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  ๑๕๐  คะแนน 
  ด้านที่ ๒ การด่าเนินงาน                 คะแนน  ๖๐๐  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  ๓๕๐  คะแนน 
 ด้านที่ ๓ ผลการด่าเนินงาน             คะแนน  ๒๐๐  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  ๑๕๐  คะแนน 
              รวมคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ ากว่า  ๖๕๐ คะแนน 
  
๒. ผู้ร่วมปฏิบัติ  
  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
๓. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
  ๑) องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  

- สนับสนุนงบประมาณ การด่าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

๒) ผู้บริหาร 
     - รู้เป้าหมาย ... “จิตส่านึก” ... แล้วท่า    
  - รู้หน้าที่...  “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ” ...แล้วท่า  

  ๓) ผู้ปฏิบัติ   
     - ซื่อตรง  มุ่งม่ัน  พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม 

   
๔. วิธีการประเมิน   
  ๑) พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง ๒ ปี 
    ๒) สอบถามบุคลากรในท้องถิ่น สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  
ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓๗ 
 

ด้านที่ ๑  การบริหารและการจัดการ    
 

 
 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนน 
๒๐๐ 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑.๑  องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๓๐  คะแนน) 

  

        ๑) รายงานการประชุม  
             - วาระการประชุมเรื่องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๑๐  คะแนน) 

 
……. 

 

     - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  
ชุมชน  ผู้รู้ ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่ เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น (๑๐  คะแนน) 

 
 
……. 

 

๒) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
             - บันทึกการประชุม (๕ คะแนน) 

 
……. 

 

           
     - ภาพถ่าย  (๕  คะแนน) 

 
……. 

 

๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๓๐ คะแนน) 
 

  

๑) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต่าบล ต้อง
ระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด่าเนินงานให้ชัดเจน  (๑๕  คะแนน) 

 
……. 

 

       ๒) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล (๑๕  คะแนน) 
          ๑. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

๒. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
๓. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
๔. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
๕. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
๖.คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….  

๑.๓  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
(๕๐ คะแนน)    

  

       ๑) แผนการด่าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท่าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ่าปีขององค์การบริหารส่วนต่าบล  แสดงผังโครงสร้างการ
บริหาร (๕  คะแนน)  

 
 
……. 

 

        ๒) แผนการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียดงาน 
ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา ( ๔๐ คะแนน)  

 
……. 

 

        ๓)  การจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงาน (๕  คะแนน) …….  



๑๓๘ 
 

ด้านที่ ๑  การบริหารและการจัดการ   (ต่อ) 

 การให้คะแนน ไม่มี  =  ๐  คะแนน  มี  =  ๑  -  ๕๐   คะแนน                     
   มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 

 
รายการประเมิน 

 
คะแนน  

  

 
ข้อเสนอแนะ 

๑.๔  ด าเนินงานตามแผน  (๒๐ คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด่าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์อนุรักษ์
พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต่าบล   กับหน่วยงานต่างๆ   

  

           ๑) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ลง
นาม  ชื่อผู้บริหาร  หัวหน้างาน   (๑๐  คะแนน) 

๑. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
๓. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
๔. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
๕. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
๖.คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
……. 

 

          ๒) หนังสือเชิญประชุม  (๕  คะแนน) …….  

           ๓) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (๕  คะแนน) 
 

……. 
 

๑.๕  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (๒๐ คะแนน)      
ผลการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  

๑. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
๒. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
๓. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
๔. งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
๕. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
๖.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….  

๑.๖  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน  (๒๐คะแนน)    

       ๑) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  (๑๐  คะแนน) …….  

       ๒) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด่าเนินงานในปีต่อไป  (๑๐  คะแนน) …….  

๑.๗ รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง  
      (๔๐ คะแนน)    
      รายงานผลการด่าเนินงาน  การจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดง 
หลักฐานตั้งแต่ข้อ ๑.๑ – ๑.๖ 

 
 
 

……. 

 

รวมคะแนนที่ได้   ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ …….  



๑๓๙ 
 

ด้านที่ ๒   การด าเนินงาน 

 
 
 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
รายการประเมิน 

 
คะแนน  

 

 
ข้อเสนอแนะ 

๑.  การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ๑๐๐  
๑.๑  การก าหนดขอบเขตพื้นที ่และการส ารวจทรัพยากร  (๒๐  คะแนน)              
        ๑) การก่าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก (๕  คะแนน)   …….  
        ๒) การส่ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก (๕  คะแนน)  …….  
        ๓) การจ่าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก (๕  คะแนน)   …….  
        ๔) การติดรหัสประจ่าชนิด (๕  คะแนน) …….  
๑.๒  การท าผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปัก  (๑๐  คะแนน)    
๑.๓  การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก  (๒๐  คะแนน)   

  ๑) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   …….  
  ๒) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก  …….  

๑.๔  การท าตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก  (๒๐  คะแนน)   
๑.๕  การท าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก (๑๐  คะแนน)      
        ๑) การท่าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ.  (๕  คะแนน) …….  
        ๒) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)   (๕  คะแนน) …….  
๑.๖  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก (๒๐  คะแนน)         

         แบบบันทึกการดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก เช่น การท่าแนวกันไฟ  การ
ท่าฝายชะลอน้่า อาสาสมัครดูแลรักษาพ้ืนที่ปกปัก ฯลฯ 

 
……. 

 

 
รวมคะแนนการด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
……. 

 

 



๑๔๐ 
 

ด้านที่ ๒ การด าเนินงาน (ตอ่) 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 
๑๐๐ 

ข้อเสนอแนะ 

๒. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น …….  
๒.๑  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในทอ้งถิ่น (๕  คะแนน) …….  
๒.๒  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น(๕  คะแนน)     …….  
๒.๓  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น (๕ คะแนน)        …….  
๒.๔  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน(๑๐ คะแนน)     …….  
๒.๕  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน  
       (๑๐  คะแนน)   

 
……. 

 

๒.๖ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   
        (๑๐ คะแนน)        

 
……. 

 

๒.๗ การส่ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     
       (๑๐ คะแนน)         

 
……. 

 

๒.๘ การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น (๑๐ คะแนน)   …….  
๒.๙ การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี (๑๐ คะแนน)   …….  
๒.๑๐ การจัดท่ารายงานผลการส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๒๕ คะแนน)   …….  

 
รวมคะแนนการด าเนินงานการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
……. 

 

 
 
ด้านที่ ๒ การด าเนินงาน (ตอ่) 

 
 
 
 
 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนน 
๑๐๐ 

ข้อเสนอแนะ 

๓. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  …….  
๓.๑  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (๓๐ คะแนน)                       …….  
๓.๒ การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (๓๐ คะแนน)                       …….  
๓.๓ การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น แบบ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง  (๔๐ คะแนน)                       

 
……. 

 

 
รวมคะแนนการด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  

 
……. 

 



๑๔๑ 
 

ด้านที่ ๒  การด าเนินงาน   (ต่อ) 

 

 

 
 
 

 
รายการประเมิน 

 
คะแนน 
๑๐๐ 

 
ข้อเสนอแนะ 

๔. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น   

๔.๑ การฟ้ืนฟ ู บ่ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ต่าบล  
      (๖๐ คะแนน)                       

 
……. 

 

๔.๒ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ (๔๐ คะแนน)   

 
……. 

 

 
รวมคะแนนการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
……. 

 

 
รายการประเมิน 

คะแนน 
๑๐๐ 

 
ข้อเสนอแนะ 

๕. การด าเนินงานศนูย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น      

๕.๑ การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  (ทรัพยากรกายภาพ    
ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (๖๐ คะแนน) 

 
……. 

 

๕.๒ ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (๔๐ คะแนน) …….  
 

รวมคะแนนการด าเนินงานศนูย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
 

……. 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนน 
๑๐๐ 

 
ข้อเสนอแนะ 

๖.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   

๖.๑ สนับสนุนการสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (  งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน )  (๖๐ คะแนน) 

 
……. 

 

๖.๒ สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ่านวยความสะดวกต่างๆ   
 (๔๐ คะแนน) 

 
……. 

 

 
รวมคะแนนงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
……. 

 



๑๔๒ 
 

ด้านที่  ๓  ผลการด าเนินงาน 

 
 

 
รายการประเมิน 

คะแนน  
 ๒๐๐ 

 
ข้อเสนอแนะ 

๓.๑  สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่น มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น  น่าอยู่  
        (๕๐  คะแนน) 

ข้อพิจารณา :   พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

  

           ๑)  มีความสะอาด  (๒๐  คะแนน) …….  
          ๒)  มีความเป็นระเบียบ  (๑๕  คะแนน) …….  
           ๓)  มีความร่มรื่น น่าอยู่  (๑๕  คะแนน) …….  

๓.๒  บรรยากาศของท้องถิ่น (๕๐  คะแนน)    
          ๑)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (๒๐  คะแนน) …….  
         ๒)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (๑๕  คะแนน) 

 
……. 

 

           ๓)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ   
                (๑๕  คะแนน) 

 
……. 

 

๓.๓  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม  ( สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ก่านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการ
จัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น) (๗๐  คะแนน) 

  

         ๑)  มีความรับผิดชอบ  (๑๐  คะแนน) …….  
        ๒)  มีความซื่อตรง  (๑๐  คะแนน) …….  
         ๓)  มีความอดทน  (๑๐  คะแนน) …….  
         ๔)  มีความเพียร  (๑๐  คะแนน) …….  
        ๕)  มีความสามัคคี  (๑๐  คะแนน) …….  
         ๖)  มีความเอ้ืออาทร เกื้อหนุน  (๑๐  คะแนน) …….  
         ๗)  มีความเมตตา กรุณา  (๑๐  คะแนน) …….  
๓.๔  ผลการด าเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  บุคลากร  ดีเป็นที่ยอมรับ        
        (๓๐  คะแนน) 

  

        ๑) สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็น 
แหล่งเรียนรู้   (๑๐  คะแนน) 

 
 

……. 

 

         ๒)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (๕ คะแนน) …….  
          ๓) การไปให้ความรู้เกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ 
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (๑๕  คะแนน) 

 
……. 

 

 
รวมคะแนนด้านที่ ๓  ผลการด าเนินงาน 

 
……. 

 



๑๔๓ 
 

สรุปผลการประเมินทั้ง  ๓  ด้าน   คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน 
ด้านที่ ๑ การบริหารและการจัดการ   คะแนน  ๒๐๐  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ ๒ การด่าเนินงาน         คะแนน  ๖๐๐  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ ๓ ผลการด่าเนินงาน     คะแนน  ๒๐๐  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
              รวมคะแนนที่ได้ทั้ง  ๓  ด้าน ...............  คะแนน 
 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชด่าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชด่าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๔๔ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก  
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๔๕ 
 

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
 
 ๑.ขอให้ทางสถานศึกษา  จัดท าจดหมายขอสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โดยตรงถึง 
รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 

(ตัวอย่าง) 
 
เรื่อง ขอสมัครเป็นสมาชิก  “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
เรียน รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
 
 ตามที่โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ได้ด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ  ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช  ส ารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช  ปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช  อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช  ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช  วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช  สร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  โดยที่กิจกรรมสร้าง
จิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  ซึ่งสอดคล้องกับงานที่ปฏิบัติโดยตรงในการให้
ความรู้  การศึกษา  และยังสามารถน าไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน  ดังนั้นจากการประชุมครู -อาจารย์ของสถานศึกษา  
เห็นควรที่จะด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
   
  จึงเรียนมาเพ่ือขอสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน  และด าเนินการต่อไปด้วย 
 
  
  ๒.ขอให้ทางสถานศึกษา  กรอกรายละเอียดข้อมูลสถานศึกษา   ลงใน “แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพร้อม”  
และสรุปรายงานผลการประชุมคณะครู-อาจารย์ในสถานศึกษาลงมติ  “เห็นชอบและพร้อม” 
  ๒.๑ ข้อมูลสถานศึกษา 
  ๒.๒  ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
  ๒.๓  ข้อมูลบุคลากร 
  ๒.๔  ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
 ๓.ขอให้ทางสถานศึกษา  ส ารวจรายชื่อพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษาเป็นชื่อท้องถิ่น   และประโยชน์   ให้กับ
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ (ยังไม่จ าเป็นต้องมีชื่อวิทยาศาสตร์) 
 ๔.ขอให้ทางสถานศึกษา  จัดท าแผนที่ประกอบการเดินทาง 
 ๕.ขอให้ทางสถานศึกษา  ส าเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองที่ดิน 
 ๖.ขอให้ทางสถานศึกษา   ส าเนารายชื่อครู-อาจารย์  ทีเ่ข้าร่วมประชุมพิจารณา ในการสนองพระราชด าริ  
 เอกสารข้อ ๑- ๖  ขอให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ   
จะตรวจเอกสารและส่งเจ้าหน้าที่ไปท าความเข้าใจงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่สถานศึกษาของท่าน  หากเห็นควรรับ
เป็นสมาชิกได้   จึงมีหนังสือตอบรับเป็นสมาชิกต่อไป 
 
 
 
 
 



๑๔๖ 
 

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาที่จะร่วมสนองพระราชด าริ 
กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

๑.ข้อมูลสถานศึกษา 
ชื่อสถานศึกษา …………..……………………………………………สังกัด………………………….......................... 
ที่อยู่ / ที่ติดต่อ………………………………………………………………………………………………...................  
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………………............... 
โทรสาร………………………………………………………………………………………………………………… 
ชื่อ Website ของสถานศึกษา  ………………………………………………………………………………………….. 
E-mail address………………………………………………………………………………………….......................... 
ที่ตั้ง  ทางหลวงหมายเลข…..…..…อยู่ช่วงระหว่าง………….………….ถึง….…………………..กม.ที…่.…………... 
(กรุณาท าแผนที่ประกอบการเดินทาง) 
 
๒.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ 
จ านวนพื้นที่ของสถานศึกษาโดยประมาณ………………………..….จ านวนอาคารเรียน…………………………….. 
สภาพทางภูมิศาสตร์ (ลักษณะพ้ืนที่ ดิน แหล่งน้ า อื่น ๆ)……………………………………………………………….สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาติ……………………………………………………………..…………………………….. 
จ านวนพืชพรรณไม้ขนาดใหญ่ที่มีอยู่เดิม (โดยประมาณ).…………………………………………………………......         
 
๓.ข้อมูลบุคลากร 
ชื่ออธิการบดี/ผู้อ านวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ…่……………………………………………………………………. 
จ านวนครู- อาจารย์ ….…………………………………… จ านวนเจ้าหน้าที่…………………………………………. 
จ านวนเด็กนักเรียน……………………………………..………………………………………………………………. 
จ านวนชั้นเรียน ๑.  ระดับอนุบาลศึกษา…………………… ห้อง    จ านวนนักเรียน……………………….. คน 
   ๒.  ระดับประถมศึกษา…………………… ห้อง    จ านวนนักเรียน……………………….. คน 
  ๓.  ระดับมัธยมศึกษา…………………….. ห้อง    จ านวนนักเรียน….……………………. คน 
  ๔.  ระดับอุดมศึกษา……………………… ห้อง    จ านวนนักเรียน…………………..…… คน 
จ านวนสาขาวิชา / หมวดวิชา…………………ประกอบด้วย………………………………………………….............. 
รายชื่อครู - อาจารย์ผู้ที่ได้รับมอบหมายให้ประสานงานกิจกรรม………………………..…………………………….. 
 
๔.ข้อมูลคอมพิวเตอร์ 
มีคอมพิวเตอร์  (      )   มี  จ านวน ............................. เครื่อง  (      )   ไม่มี  
มี Internet  ใช้หรือไม่  (      )   มี  จ านวน ............................. เครื่อง  (      )   ไม่มี  
ความสะดวกในการใช้ Internet  (      )   สะดวก          (      )   ไม่สะดวก          (      )   อ่ืนๆ 
ระบบที่ใช้      (      )   สายโทรศัพท์          (      )   Leased  Line          (      )   จานดาวเทียม  
 
ความเร็วในการดาวโลดข้อมูล  (ช้า / เร็ว  ประการใด บอกความเร็ว  เช่น  ๒.๕ Mb ๕๘ K ๑๑ Mb)……………………... 
…………………………………………………………………………………. (      )   ธรรมดา          (      )  Hispeed  



๑๔๗ 
 

หมายเหตุ :        ได้แจ้งการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”   ให้คร-ูอาจารย์ได้ทราบกันทั่วทุก
ท่านแล้ว  มีมติดังนี้ 
  
 ๑.  (       )  เห็นชอบ      (       )  ไม่เห็นชอบ 
  ๒.  (       )  พร้อม      (       )  ยังไม่พร้อม 

๒.๑  (       )  ผู้บริหารพร้อมที่จะสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒.๒  (       )  ผู้บริหารพร้อมที่จะประสานกับชุมชนเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 ๒.๓  (       )  ผู้บริหารพร้อมที่จะเข้าประชุมในโอกาสต่างๆ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๔๘ 
 

ตัวอย่าง : แบบบันทึกข้อมูลการส ารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา 
 
วัน / เดือน / ปี   ที่ด าเนินการส ารวจพรรณไม้ ………………………………………………………………….. 
ชื่อสถานศึกษา………………………………………………..สังกัด………………………………………….. 
ที่อยู่…………………………………………………………………………………………………………….. 
ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานการส ารวจบันทึก…………………………………………………………………….. 
ได้ส่งรายชื่อพรรณไม้ที่ได้ส ารวจเบื้องต้นในสถานศึกษา  ดังนี้ 

 
 

ชนิดที ่
 

 
ชื่อท้องถิ่น 

 

 
ลักษณะ 

 
ประโยชน์พื้นบ้าน 

 
๑. มะเฟือง ไม้ต้น รับประทานผล  สมุนไพร 
๒. ตะแบก ไม้ต้น ไม้ประดับ 
๓. มะพร้าว ปาล์ม รับประทานผล, ใบท าไม้กวาด 
๔. ตาล 

Borassus  flabellifer L. 
ปาล์ม รับประทานผล, ใช้เนื้อไม้ท า 

เฟอร์นิเจอร์  เครื่องเรือน 
๕. กวาวเครือ ไม้เลื้อย สมุนไพร 
๖. ไผ่น้ าเต้า ไผ่ ไม้ประดับ 
๗. บัวหลวง ไม้น้ า สมุนไพร 
๘. ชายผ้าสีดา เฟิร์นอิงอาศัย ไม้ประดับ 
๙. กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้  

๑๐. กก กก  
๑๑.* (ยังไม่ทราบชื่อ) ไม้ล้มลุก มีดอกสีแดง มีกลิ่นหอม  

มีหัวใต้ดิน 
สมุนไพร 

๑๒.* (ยังไม่ทราบชื่อ) ไม้ต้น หมอพ้ืนบ้าน  ใบแห้งต้มท ายาแก้ไข้ 
 
หมายเหตุ    ๑.* ถ้ายังไม่ทราบชื่อ   ให้ท าการส ารวจและบันทึกบอกลักษณะเด่น  เช่น  สีของดอก 
     การมีหนาม   มียาง   หรือมีการใช้ประโยชน์ลงในแบบส ารวจมาด้วย 

๒. ถ้าทราบประโยชน์ให้ใส่มาด้วย   ถ้ายังไม่ทราบให้ว่างไว้ 
๓. ถ้าทราบชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช   กรุณาใส่เพ่ิมมาด้วย 

 
 
 
 
 
 
 



๑๔๙ 
 

แบบบันทึกข้อมูลการส ารวจพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษา 
 

วัน / เดือน / ปี   ที่ด าเนินการส ารวจพรรณไม้ ………………………………………………………….............. 
ชื่อสถานศึกษา……………………………………………….สังกัด…………………………………………… 
ที่อยู่……………………………………………………………………………………………………………... 
ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานการส ารวจบันทึก…………………………………………………………………….. 
ได้ส่งรายชื่อพรรณไม้ที่ได้ส ารวจเบื้องต้นในสถานศึกษา   ดังนี้ 
 

ชนิดที่ ชื่อท้องถิ่น ลักษณะ ประโยชน์พื้นบ้าน 
๑.    
๒.    
๓.    
๔.    
๕.    
๖.    
๗.    
๘.    
๙.    

๑๐.    
๑๑.    
๑๒.    
๑๓.    
๑๔.    
๑๕.    
๑๖.    
๑๗.    
๑๘.    
๑๙.    
๒๐.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๕๐ 
 

การส่งหนังสือหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ  กรุณาส่ง 
 
ถึง รองผู้อ านวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
ที่อยู ่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
  สวนจิตรลดา  เขตดุสิต  กรุงเทพฯ  ๑๐๓๐๓ 
 
ติดต่อผู้ประสานงาน 
 โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริฯ 
  กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช  “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” 
  นายมรกต  วัชรมุสิก         เจ้าหน้าที่กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
  นางสาวปัทมาวรรณ  ราศรี     เจ้าหน้าที่กิจกรรมสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช   
 
โทรศัพท ์ ๐-๒๒๘๐-๘๗๑๐, ๐-๒๒๘๑-๗๙๙๙, ๐-๒๒๘๑-๘๔๒๒  ต่อ  ๒๒๑๙, ๒๒๒๐-๒๒ 
  มือถือ  ๐-๑๖๒๗-๗๖๐๑, ๐-๑๙๐๗-๘๐๕๐ 
โทรสาร  ต่อ  ๒๒๒๑ 
 
http://www.rspg.or.th 
E-mail : adreport_school@hotmail.com 
   adschool.a๗@hotmail.com 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๑ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



๑๕๒ 
 

 
 



๑๕๓ 
 

 

 

 

 

 

 



๑๕๔ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



๑๕๕ 
 

 



๑๕๖ 
 

 


