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บทท่ี 3 
วิธีการด าเนินงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
3.1 การวางแผนด้านการบริหารและการจัดการ 

3.1.1. ฝ่ายบุคลากร 
1) การมีส่วนร่วมในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

1.1  ประชุมสภาก่อนเป็นสมาชิกต้องอยู่ในวาระเพ่ือพิจารณาแล้วมีมติในที่ประชุมมีมติเห็นชอบเป็น
เอกฉันท์และพร้อมด าเนินการในการสนองพระราชด าริฯ ครบทุกคน 

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

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

2) คณะท างาน  
การด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น แต่งต้ังคณะกรรมการ  3 คณะหลัก ดังนี้คณะกรรมการ

ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล และ
คณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น 

2.1  แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน  ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยระบุหน้าที่ความ

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

2.2  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล 
การแต่งต้ังคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล เพ่ือด าเนินการ

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

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

3.1.2 ฝ่ายระบบ 
1) นโยบายวิสัยทัศน์   

ให้ก าหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ 
อพ.สธ.  

2) แผนงานด้านการบริหาร 
2.1  การจัดท าแผนการด าเนินงาน 

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

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

ส่วนท่ี 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
และระยะเวลา  

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

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

3) การด าเนินงาน  
3.1  การใช้งบประมาณ  

จัดท าตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงานและหลักฐาน การเบิกจ่ายวัสดุ 
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นตลอดจนการประสานงานทั้งภายในและภายนอก
หน่วยงาน  

4) สรุปและประเมินผล 
การสรุปผลและประเมินผลการด าเนินงาน ให้จัดท าการประเมินผลทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

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

5) วิเคราะห์ผลการด าเนินงาน  
การวิเคราะห์ผลการด าเนินงานให้จัดท าตารางวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรค

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

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

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

1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

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

1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนที ่และการส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
2. ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

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

1. เพ่ือรู้ขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
2. เพ่ือรู้ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

กระบวนการด าเนินงาน 
1. ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

1.1 วิธีการด าเนินงานก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี  

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

1.2 การจัดท าแนวเขตพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
เม่ือหน่วยงานที่จะเข้าร่วมสนองงาน อพ.สธ. ได้มีการประชุมและสามารถก าหนดเป้าหมาย

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

ทรัพยากรท้องถ่ิน มีการส ารวจการใช้ประโยชน์ก่อนทุกครั้ง และจัดท าแนวเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือมีอ านาจในเอกสารสิทธิ์การถือ
ครองที่ดินเพ่ือไม่ก่อให้เกิดปัญหาการลุกล้ าที่ดิน 

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

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

 
ภาพท่ี 3.1 ป้ายพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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ภาพท่ี 3.2 ต าแหน่งการปักหมุด ขอบเขต และแสดงพิกัดพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 
2. การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

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

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

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

14°51'59.2"N  
101°34'07.4"E 
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ภาพท่ี 3.3 เส้นทางศึกษาภายในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 
1.2) พ้ืนท่ีศึกษา น าพ้ืนทีป่กปักทรัพยากรท้องถิ่นมาแบ่งเป็นพ้ืนทีศึ่กษา โดยพิจารณาเกณฑ์ในการแบ่ง
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และสังคมพืช 

 
 

  
 

 

 
ภาพท่ี 3.4 พ้ืนทีศึ่กษาภายในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 

ข้อแนะน า 

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

8 9 

3 

4 
7 

2 

6 

1 

5 

10 
11 

12 
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2.2 อุปกรณ์ในการส ารวจ 

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

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

 

 
ภาพท่ี 3.5 การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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1. ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการส ารวจทรัพยากรพืช  
 

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

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

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

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

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

ล าดับ ชื่อพ้ืนเมือง พิกัด การใช้ประโยชน์ หมายเหตุ 
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4. ตัวอย่างแบบบันทึกข้อมูลการส ารวจทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 

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

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

ล าดับ ชื่อภูมิปัญญา 
รายละเอียดวัฒนธรรม

และภูมิปัญญา 
พิกัด ชาติพันธุ ์ หมายเหตุ 

      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      

 หมายเหตุ : กรณีท่ีชุมชนมีความหลากหลายชาติพันธ์ุ 
 

3. จ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก จะแบ่งออกเป็น 3 ทรัพยากร ดังนี้ ทรัพยากรกายภาพ 

ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
1) การจัดกลุ่มของทรัพยากรชีวภาพ แบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้ 

1.1 พืช 
1.2 สัตว์ 
1.3 ชีวภาพอ่ืน ๆ 

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

  3.10 สาขาศาสนาและประเพณี 
 

ตัวอย่างการจ าแนกทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
1) การจ าแนกทรัพยากรพืชในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

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

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

2.) การจ าแนกทรัพยากรสัตว์ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

การจ าแนกข้อมูลพันธุ์สัตว์ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ านม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ปีก แมง แมลง ฯลฯ 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.7 ตัวอย่างทรัพยากรสัตวป์ระเภทแมลง 1 จักจั่น 2 ผึ้ง 3 มดแดง 
 

ภาพท่ี 3.6 ตัวอย่างลักษณะวิสัยของพืช 1 ไม้ต้น 2 ไม้พุ่ม และ 3 ไม้ล้มลุก 

1 2 3 

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

 

 
 

ภาพท่ี 3.8 ตัวอย่างตารางการจ าแนกประเภททรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ  
 

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

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

2) ตัวเลขในป้ายรหัส ใช้การตอกรหัส หรือเขียนด้วยสีที่ มีความคงทน เพ่ือป้องกันความสับสน 
เนื่องจากป้ายช ารุดและตัวเลขหลุดลอก 

 
 

ภาพท่ี 3.10 รูปแบบวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ป้ายรหัสประจ าต้น 

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

 
ภาพท่ี 3.11 วิธีการติดป้ายรหัสประจ าต้นรูปแบบต่างๆ 

 



52 

ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้วิธีการท าผังแสดงขอบเขต 
2. เพ่ือรู้วิธีการท าผังแสดงต าแหน่งของทรัพยากร  

 
กระบวนการด าเนินงาน 

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

ทรัพยากรท้องถิ่น  
2) ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ประกอบไปด้วย 

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

2.2 วิธีการด าเนินงานการท าผังแสดงต าแหน่งของทรัพยากร  
 น าข้อมูลจากการส ารวจ จ าแนกทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

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

 

 
 

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

 
 
 

ภาพท่ี 3.14 ต าแหน่งพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 

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

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

1. เพ่ือรู้ข้อมูลทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เพ่ือได้ภาพถ่ายทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 
กระบวนการด าเนินงาน   

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

 
3.2 ด าเนินการศึกษาภาพถ่ายทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  

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

 
ตัวอย่างด าเนินการศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3.15 การศึกษาพืชในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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2) ศึกษาสัตว์  
 1. ศึกษาข้อมูลพันธุ์สัตว์ที่พบในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

  2. ศึกษาประวัติ ที่มาของสัตว์  
  3. ศึกษาความส าคัญ ลักษณะเด่นของสัตว์ 

 

 

 

ภาพท่ี 3.16 การศึกษาทรัพยากรสัตว์ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 
3) ศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 

1. ศึกษาชื่อเรียกในท้องถิ่นของชีวภาพ 

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

4. ศึกษาลักษณะเด่นของชีวภาพ 

 

 
ภาพท่ี 3.17 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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4) ศึกษาภูมิปัญญา 

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

 

 
ภาพท่ี 3.18 การศึกษาทรัพยากรภูมิปัญญาในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 
3.2 การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  

1) ศึกษาการบันทึกภาพทางพฤกษศาสตร์  
1. หลักการถ่ายภาพพรรณไม้ 

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

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

ภาพท่ี 3.20 การถ่ายภาพสัตว์ 

 
3. หลักการถ่ายภาพชีวภาพอ่ืนๆ 

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

 

 
ภาพท่ี 3.21 การถ่ายภาพชีวภาพอ่ืนๆ 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 4 ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือให้มีตัวอย่างส าหรับเรียนรู้ และหลักฐานอ้างอิงแหล่งที่อยู่  
2. เพ่ือใช้จัดแสดงในสถานที่ต่าง เช่น พิพิธภัณฑ์ท้องถิ่น  

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

 
ตัวอย่างการท าพรรณไม้แห้ง 

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

แผงประกบกัน 
3. เชือกไส้ตะเกียงแบบแบนส าหรับผูกแผงอัดพันธุ์ไม้ กว้าง 2.5 เซนติเมตร ยาว 150 เซนติเมตร 

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

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

เซนติเมตร 
10. ปกตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ใช้กระดาษสีขาว 300 แกรม พับครึ่งให้ได้ขนาดกว้าง 35 เซนติเมตร 

ยาว 45 เซนติเมตร 

 
ภาพท่ี 3.22 อุปกรณ์ที่ใช้ส าหรับการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  

ชิน้ต ัวอย่างพนัธ ุไ์ม ้
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2. ขั้นตอนการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  

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

2. ผูกป้ายข้อมูลที่ชิ้นตัวอย่างพันธุ์ไม้ในต าแหน่งก่ิงที่แข็งแรงที่สุด เพ่ือป้องกันการสูญหาย  

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

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

5. อบตัวอย่างพรรณไม้ การอบพรรณไม้หรือตากตัวอย่างพรรณไม้สามารถตากไว้ในบริเวณพ้ืนที่ท่ีมี
แสงแดดส่องถึง หากในฤดูฝนหรือฤดูหนาวสามารถใช้วิธีการอบไว้ในตู้อบพรรณไม้ได้  

 

  
 

ภาพท่ี 3.23 ขั้นตอนการท าตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  
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ภาพท่ี 3.24 ตัวอย่างการตากหรืออบตัวอย่างพรรณไม้แห้ง  
 

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

7. ติดป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ ตรงมุมล่างด้านซ้ายของตัวอย่างพรรณไม้แห้งที่ท าการเย็บเสร็จแล้วโดยทา
กาวเพียง 1 เซนติเมตรทางด้านซ้าย เพ่ือให้สามารถเปิดปิดป้ายรายละเอียดข้อมูลพรรณไม้ได้ 

 

 
 

ภาพท่ี 3.25 อุปกรณ์ใช้ส าหรับในการเย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง   
 

 
ภาพท่ี 3.26 การเย็บตัวอย่างพรรณไม้ที่สมบูรณ์แล้ว  
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4. เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น 
เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น แฟ้มทะเบียนตัวอย่างและชิ้นตัวอย่าง โดยเรียงล าดับชิ้นตัวอย่างตาม
รหัสพรรณไม้ในทะเบียนพรรณไม้ 

 

 
 

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

 
ภาพท่ี 3.28 ตัวอย่างพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ ส าหรับท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง  

 

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

 
       ภาพท่ี 3.29 อุปกรณ์ส าหรับท าตัวอย่างพรรณไม้ดอง 

 

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

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

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

 เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสื บค้น แฟ้มทะเบียนตัวอย่างและตัวอย่างพรรณไม้ดอง โดย
เรียงล าดับตัวอย่างพรรณไม้ดองตามรหัสพรรณไม้ในทะเบียนพรรณไม้ 

 

 
ภาพท่ี 3.31 วิธีการและรูปแบบการจัดเก็บตัวอย่างพรรณไม้ดองในระบบคอมพิวเตอร์  

 

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

 
 

ภาพท่ี 3.33 ตัวอย่างจานเพาะเชื้อ หรือกล่องเก็บตัวอย่าง  
 

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

 
ภาพท่ี 3.35 ตัวอย่างสัตว์ (จักจั่น) 

 

 
ภาพท่ี 3.36 ตัวอย่างชีวภาพอ่ืนๆ (เห็ด)   

 
 3.4) เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น 

 เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น แฟ้มทะเบียนตัวอย่างและตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน โดย
เรียงล าดับตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วนตามรหัสพรรณไม้ในทะเบียนพรรณไม้ 

 

     
ภาพท่ี 3.37 การเก็บตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วนในตู้หรือชั้นวางตัวอย่าง 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 5 ท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือทราบชนิดและจ านวนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เพ่ือให้มีระบบการจัดเก็บและสืบค้นข้อมูลทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

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

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

 
ตัวอย่างการท าทะเบียนพรรณไม้ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
ภาพท่ี 3.38 หน้าปกทะเบียนพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

 

 
ภาพท่ี 3.39 ตัวอย่างทะเบียนพรรณไม้ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
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   5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ เป็นการน าข้อมูลทะเบียนทรัพยากร พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิ

ปัญญา แหล่งทรัพยากร โบราณคดี ในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น น ามาจัดเก็บข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 
ดังต่อไปนี้  

1) รูปแบบเอกสาร  

2) รูปแบบคอมพิวเตอร์  
 

 
ภาพท่ี 3.40 การจัดเก็บและสืบค้นทะเบียนรูปแบบเอกสาร 

 

 
ภาพท่ี 3.41 การจัดเก็บและสืบค้นทะเบียนรูปแบบคอมพิวเตอร์ 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 6 ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรักษาพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นให้อยู่ในสภาพธรรมชาติ  
2. เพ่ือให้มีส่วนร่วม สร้างความตระหนัก เห็นคุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น 

กระบวนการด าเนินงาน  
6.1 การดูแลรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

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

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

 

 
ภาพท่ี 3.42 การท าฝายชะลอน้ า 

 

 
ภาพท่ี 3.43 การท าแนวกันไฟ 

ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 

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

หลักการ 
รู้ทรัพยากร เห็นความหลาย รู้ระบบฐาน 

 

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

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

 

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

1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ด าเนินงานร่วมกับโรงเรียนอาจเป็นโรงเรียนที่อยู่ภายในสังกัดการ
ดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง หรือโรงเรียนที่ด าเนินการเรียนการสอนในเขต
พ้ืนที่ ที่มีการส ารวจการเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น 

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

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

เก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น (ภาคผนวก) 
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ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน  
การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน ชุมชน  เพ่ือให้ทราบข้อมูลทางด้านศาสนา ประชากร 

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

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

      

 
ภาพท่ี 3.44 การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  

 

ตัวอย่างตารางสรุปการส ารวจ 

 
ภาพท่ี 3.45 ตัวอย่างตารางสรุปการส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ทราบการประกอบอาชีพของบุคคลในท้องถิ่น 
2.  เพ่ือให้ทราบศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น 

 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.  ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนลงพ้ืนที่สอบถามข้อมูล 

2.  สอบถามข้อมูลจากที่ท าการผู้ใหญ่ ที่ท าการก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส านักงาน 

เกษตรอ าเภอ ส านักงานปศุสัตว์อ าเภอ ส านักงานเขต 

3.  บันทึกข้อมูล โดยการก าหนดให้ใช้ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

(ภาคผนวก) 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน  
การเก็บรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่นเพ่ือทราบข้อมูลการประกอบอาชีพ 

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

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

  
ภาพท่ี 3.46 ผลการส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม 

 

ตัวอย่าง อาชีพด้านปศุสัตว ์

  
ภาพท่ี 3.47 ผลการส ารวจข้อมูลการประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์ 
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ตัวอย่าง อาชีพด้านอุตสาหกรรม 

  
ภาพท่ี 3.48 ผลการส ารวจข้อมูลการตัดหินทราย (อุตสาหกรรมครัวเรือน) 

 
ตัวอย่าง อาชีพด้านการพาณิชย์สถานบริการ   

  
ภาพท่ี 3.49 การส ารวจข้อมูลสถานบริการ  

 
ตัวอย่าง ตารางสรุปข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 

 
ภาพท่ี 3.50 ตัวอย่างตารางสรุปข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 3 เก็บข้อมูลกายภาพในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1.  เพ่ือให้ทราบสภาพภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น 

2.  เพ่ือให้ทราบศักยภาพของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น 

3.  เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น 
 

กระบวนการด าเนินงาน 
1.  ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนสอบถามข้อมูล 

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

3.  บันทึกข้อมูล โดยการก าหนดให้ใช้ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลกายภาพในท้องถิ่น (ภาคผนวก) 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
 การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน  แหล่งน้ า  อุณหภูมิ ปริมาณแสง 
ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น 

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

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

1.  เพ่ือให้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น 
2.  เพ่ือให้ทราบศักยภาพของท้องถิ่น 
3.  เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น 

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

ท้องถิ่น (ภาคผนวก) 
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน เป็นการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน เป็นการเก็บข้อมูลที่มาการต้ังถิ่นฐาน 

ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน  
1) ประวัติหมู่บ้าน เช่น ชื่อหมู่บ้าน กลุ่มคนแรกที่เข้ามาในหมู่บ้าน การอพยพ การต้ังถิ่นฐาน การเมือง

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

อาหาร การประชุม 
3) ประเพณี วัฒนธรรม   

 

 
ภาพท่ี 3.52 ผลการเก็บข้อมูลประเพณีและวัฒนธรรม (ฮีตสิบสอง คองสิบสี่) 

 

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

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

กระบวนการด าเนินงาน 

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

(ภาคผนวก) 
 

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

 
ภาพท่ี 3.54 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลพืช  

 

 
ภาพท่ี 3.55 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลพืช 

 



77 
 

ล าดับการด าเนินงานท่ี 6. เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

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

กระบวนการด าเนินงาน 

1. ส ารวจแหล่งข้อมูล ก าหนดประเด็นค าถามก่อนสอบถามข้อมูล  

2. สอบถามข้อมูลจากที่ท าการผู้ใหญ่ ที่ท าการก านัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

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

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

2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น เช่น เพ่ือประกอบอาชีพ เพ่ือความสวยงาม เพ่ือเป็นพ่อ
พันธุ์แม่พันธุ์ เพ่ือประกอบอาหาร ฯลฯ 

 

 

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

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

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

ท้องถิ่น (ดูในภาคผนวก)  
 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ ชนิด และการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ นอกจากพืชและสัตว์ เช่น 

เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ ในท้องถิ่น 
1. ชื่อเรียกในท้องถิ่น 

2. ข้อมูลชีวภาพอ่ืน ๆ เช่น เห็ด รา สาหร่าย และไลเคน 

3. การใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ เช่น อาหาร ยารักษาโรค การประกอบอาชีพปลูกเพ่ือสร้างอาชีพ 

4. การกระจายพันธุ์  

5. ลักษณะเด่น 

 

  
ภาพท่ี 3.57 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลชีวภาพ 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น  
3. เพ่ือให้ตระหนักถึงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 

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

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม 

สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน 
สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการองค์กร สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาศาสนาและ
ประเพณี  

1) ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิตภัณฑ์และ
การแปรรูป ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร ภูมิปัญญา
ท้องถิ่นด้านประมง 

2) จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น 

3) รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

 
ภาพท่ี 3.58 ผลการศึกษาการส ารวจข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือให้ทราบข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น  
2. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น  
3. เพ่ือให้ตระหนักและอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 
 

กระบวนการด าเนินงาน 

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

 

ข้อมูลเบ้ืองต้นในการด าเนินงาน 
เป็นการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น เช่น  อุทยานฯ น้ าตก สวน

เฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า โบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ 
1) ประวัติของแหล่งทรัพยากร 

2) ความส าคัญแหล่งทรัพยากร  
3) อายุแหล่งทรัพยากร 

4) การใช้ประโยชน์ 
5) การซ่อมแซมปรับปรุง 

 

 
ภาพท่ี 3.59 ผลการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรโบราณสถาน 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 10 จัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลจากผลการเรียนรู้  

2. เพ่ือบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

3. เพ่ือจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลจากผลการเรียนรู้ 9 ใบงาน 
2. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล 

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

รายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นและจัดท า CD/DVD 
 
 
 
 

 

 
ภาพท่ี 3.60 การรวบรวมและจัดเก็บข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงระบบคอมพิวเตอร์ 

 

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

หลักการ 
รู้รักษา รู้สมดุล รู้การเปลี่ยนแปลง 

 

สาระส าคัญ  
การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น เช่น พืช สัตว์ ชีวภาพ 

ภูมิปัญญา เพ่ือน ามาปลูกและรักษา ติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง  
 

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

แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เพ่ือเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 

กระบวนการด าเนินงาน 
1. การจัดหาทรัพยากรท้องถ่ิน โดยพิจารณาพืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา ที่ทาง

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

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

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

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

 2.2 จัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์ พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเก็บข้อมูล  
2.3 จัดท าแบบบันทึกข้อมูลสภาพถิ่นอาศัย  
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ภาพท่ี 3.62 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรพืช 

 

 
ภาพท่ี 3.63  ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรสัตว์ 

 

 
ภาพท่ี 3.64 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรชีวภาพ 

 

 
ภาพท่ี 3.65 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรภูมิปัญญา  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้วิธีปลูกและการรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 
กระบวนการด าเนินงาน 

2.1  การปลูกทรัพยากรท้องถ่ิน พืช ชีวภาพ  

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

2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการปลูก พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการเก็บการปลูก  
3) การปลูกรักษา 

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

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

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

ปัญญา 
2. ก าหนดสภาพพ้ืนที่สร้างขึ้นเพ่ือรักษา เช่น ฟาร์ม โรงเรือนอนุบาล 

 2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปลูกรักษา 
 3) การรักษา 

1. การรักษาสภาพพ้ืนที่ด้ังเดิม เช่น การควบคุม การติดตามปริมาณอาหาร การทดแทน การ
คงอยู่ของทรัพยากร ฯลฯ 

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

 

 
ภาพท่ี 3.66 การปลูกรักษาทรัพยากรพืช 
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ภาพท่ี 3.67 ตารางการจดบันทึกการดูแลรักษาทรัพยากรพืช  

 

 
ภาพท่ี 3.68 การรักษาทรัพยากรสัตว์ 

 

 
ภาพท่ี 3.69 ตัวอย่างตารางการจดบันทึกการดูแลรักษาทรัพยากรสัตว์ 

 
หมายเหตุ : ในส่วนของทรัพยากรชีวภาพ สามารถด าเนินงานตามการปลูกรักษาทรัพยากร พืช และสัตว์ ส่วน
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถด าเนินการสร้างศูนย์การเรียนรู้ เพ่ือ
เป็นการเก็บรวมรวมและรักษาทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้ 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปล่ียนแปลงของทรัพยากรท้องถ่ิน   
วัตถุประสงค์ 
 1. เพ่ือรู้วิธีการติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น   
กระบวนการด าเนินงาน 
 3.1 การติดตามทรัพยากร 

1) การติดตามการเจริญเติบโต การด าเนินงาน หลังการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ศึกษาการ
เจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุ 

  1. จัดท าแบบบันทึกการเจริญเติบโต 
 2. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

2) การติดตามการเปล่ียนแปลง การด าเนินงาน หลังการปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่นศึกษาการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุ 

 1. จัดท าแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 2. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ 

 
ภาพท่ี 3.70 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรพืชจากการ ด าเนินงานปลูก

รักษา 
 

 
ภาพท่ี 3.71  การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรพืชในท้องถิ่น 
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ภาพท่ี 3.72  ตัวอย่างตารางการจดบันทึกการติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรพืช 
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3.2.4 งานท่ี 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน 
 
หลักการ 

รู้ศักยภาพ รู้คุณค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 
สาระส าคัญ  

การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์ การใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  
 
ล าดับการด าเนินงาน 

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

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

1. เพ่ือรักษาและเพ่ิมจ านวนทรัพยากรท้องถิ่น 
2. เพ่ือรู้วิธีการ สร้างนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

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

2. การบ ารุงรักษาทรัพยากรพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ทรัพยากรวัฒนธรรมและ  
ภูมิปัญญา เป็นการดูแลรักษาทรัพยากรให้คงสภาพเดิม เป็นไปตามสภาพธรรมชาติและจัดท าแบบบันทึก 

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

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

ตัวอย่างการด าเนินงานฟ้ืนฟูทรัพยากร บ ารุงรักษาพืช 

 
ภาพท่ี 3.73 การฟ้ืนฟูทรัพยากร บ ารุงรักษาพืช 
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ภาพท่ี 3.74 การขยายพันธุ์พืช  

 

 
ภาพท่ี 3.75 การปลูกรักษาพืช 

 

 
ภาพท่ี 3.76 การแจกจ่ายพันธุ์พืช 
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ภาพท่ี 3.77 ตัวอย่างตารางสรุปการฟ้ืนฟูทรัพยากรพืช  

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

1. เพ่ือรู้วิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน 
กระบวนการด าเนินงาน 

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

 
ตัวอย่างการด าเนินงานการใช้ประโยชน์ทรัพยากร กรณีทรัพยากรพืช  
 

 
ภาพท่ี 3.78 การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้การปลูกหม่อน 

 

 
ภาพท่ี 3.79 การจัดนิทรรศการแสดงการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

 
2. สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรท้องถ่ิน  เป็นการน าฐานความคิดจากทรัพยากรท้องถิ่นมาก าหนด

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

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

 
 

ภาพท่ี 3.80 การนวัตกรรมที่ตากแห้งลูกหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.81 ผลิตภัณฑ์ชาจากหม่อน 
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ยกตัวอย่าง การสร้างสรรค์การสร้างผลิตภัณฑ์จากหม่อน  
 

 

 
ภาพท่ี 3.82 กระบวนการท าชาใบหม่อน 
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3.2.5 งานท่ี 5 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

หลักการ 
รู้เชื่อมโยง รู้ระบบ รู้แบ่งปัน 

 
สาระส าคัญ  

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการรวบรวม บันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และมีระบบการ
จัดเก็บและสืบค้นได้ 

 
ล าดับการด าเนินงาน 

1. รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

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

1. เพ่ือรวบรวมข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
2. เพ่ือสืบค้นข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นจากฐานข้อมูลที่ต่อเนื่อง  
3. เพ่ือสร้างศูนย์ข้อมูลฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

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

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

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

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ภาพท่ี 3.83 ทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่นที่บันทึกโดย Microsoft excel 

 

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

1. เพ่ือรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ทั้งรูปแบบเอกสาร และคอมพิวเตอร์ 
กระบวนการด าเนินงาน   

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

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

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

 

 
ภาพท่ี 3.85 ระบบการจัดเก็บและระบบสืบค้นข้อมูลทางคอมพิวเตอร์  

 

 
ภาพท่ี 3.86 การจัดเก็บทะเบียนทรัพยากรท้องถิ่น  
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อธิบายการเรียนรู้  
1. การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

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

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

1. ทะเบียนพรรณไม้  
2. ทะเบียนพันธุ์สัตว์ 

 3. ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ 
 4. ทะเบียนภูมิปัญญา 

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

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

หลักการ 
สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน 

 

สาระส าคัญ  
การสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น โดยการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ จาก

บุคคลหรือหน่วยงาน  ในการอ านวยความสะดวก ส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ สู่การ
พัฒนาอย่างยั่งยืน 
 

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

 

แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร งานสวนพฤกษศาสตร์ 
โรงเรียน 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือรู้สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 

กระบวนการด าเนินงาน  
1. การจัดฝึกอบรม เป็นการด าเนินงานจัดฝึกอบรม จัดประชุม ให้กับครู นักเรียน บุคคลากรทางการ 

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

ตัวอย่าง การสนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 

  
 

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

1. เพ่ือรู้วิธีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ  
กระบวนการด าเนินงาน    

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

2. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็นการด าเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพ่ือสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึกษา 
และบุคคลากร ในการด าเนินงานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

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

 
ตัวอย่าง ภาพสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการอ านวยความสะดวกต่างๆ    
 

   
 

ภาพท่ี 3.88 การสนับสนุนงบประมาณการด าเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน    
 



100 
 

 
 

3.2.7 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช 
หลักการ 
 รู้พืช เห็นความหลาย ใช้ประโยชน์ 
 
สาระส าคัญ  

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

1. ศึกษาจากพืช 
2. ใช้ประโยชน์จากพืช 
3. สร้างจิตส านึก 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 การศึกษาพืช 
วัตถุประสงค์ 

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

 
กระบวนการด าเนินงาน 
1. เพ่ือรู้การเจริญเติบโต 

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

การเตรียมแปลงปลูกให้เหมาะสมและเพียงพอส าหรับการศึกษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการ
เจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุ  
 

 
ภาพท่ี 3.89 แปลงศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต  

 
2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของหม่อนในแต่ละช่วงอายุ  

 

 
 

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

 
ภาพท่ี 3.91 ตัวอย่างตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต  

 
4) ผลการศึกษาการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต 

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

 
1.2 เรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช 

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

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

   เช่น  การศึกษารูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนิ้อ ขนาด จ านวน ฯลฯ 
 

ตัวอย่างการเรียนรู้รูปลักษณ์ของพืช  

 
ภาพท่ี 3.92 หม่อนในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 
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1. เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของราก 
1.1 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.93 รากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน  
 

 
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.95 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน  
 

3) สรุปผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน 
(ให้น าผลการเรียนรู้ในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 

 

 
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.97 รากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง  
 

1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.98 ศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน  
1. เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อนด้วยกล้องสเตอริโอ

และอุปกรณ์เสริม 
2. ถ่ายภาพโครงสร้างภายในของรากหม่อนจากกล้องสเตอริโอ  
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน 
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  

 

 
 

ภาพท่ี 3.99 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน  
 

3) สรุปผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน 
 (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.100 ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

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

 
ภาพท่ี 3.101 ล าต้นหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  

 
1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  

 

 
ภาพท่ี 3.102 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  

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

(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

 
ภาพท่ี 3.103 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  

 
3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 

 

 
ภาพท่ี .3.104 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของล าต้นหม่อน  

 

ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน 
........................................................................................................................................................
............................................................................................................................. ...........................
........................................................................................................................................................ 
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2.2 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน 
 

  
 

ภาพท่ี 3.105 ล าต้นหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง  
 

1) ศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน  
 

 
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.107 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน 
 

3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.108 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของล าต้นหม่อน  
 

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



111 
 

 
 

3.  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของใบ 
3.1 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน  

 

 
 

ภาพท่ี 3.109 ใบหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

1)  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน  
 

 
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.111 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน 
 

3)  สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.112 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน  
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.113 โครงสร้างภายในใบหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

1) การศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน  
 

 
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.115 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในใบหม่อน 
 

3)  สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.116 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน  
 

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

 

 
ภาพท่ี 3.117 ดอกหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  

 

1)  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน 
 

 
ภาพท่ี 3.118 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน  

1  เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อนด้วยกล้องสเตอริโอ  
2  ดอกหม่อนที่ท าการศึกษาบนกล้องสเตอริโอ  

  

2)  ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน  
 (ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

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

 

 
 

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

5.  การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของผลหม่อน 
5.1 การเรียนรู้ ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน  

 

 
ภาพท่ี 3.121 ผลหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  

 

1.2.1 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน 

 
ภาพท่ี 3.122 การวัดขนาดของผลหม่อนเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอก 
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2)  ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน  
 (ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

 
 
ภาพท่ี 3.123 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน 

 
3)  สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.124 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน  
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.125 ผลหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง  
 

1)  การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน 

 
 

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

4. เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อนด้วยกล้องสเตอริโอ  
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2)  ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน 
 (ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)  
 

 
 
ภาพท่ี 3.127 ตัวอย่างตารางบันทึกผลเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน 

 
3)  สรุปผลการเรียนรู้ (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.128 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน  
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.129 เมล็ดหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน 
 

 
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.131 ตัวอย่างตารางบันทึกผลเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน 
 

3)  สรุปผลการศึกษา (ให้น าผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3) 
 

 
 

ภาพท่ี 3.132 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน  
 

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



122 
 

 
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.133 ผลหม่อนในระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

การเรียนรู้เรื่องความหวานของผลหม่อน 
1) อุปกรณ์การเรียน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.134 เครื่องวัดความหวาน  (Brix Refractometer) 
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2) ขั้นตอนการทดสอบความหวานของผลหม่อน 
 

 

การเตรียมผลหม่อน 
1.น าผลหม่อนล้างน้ าให้สะอาด 

 

2.ค้ันน้ าจากผลหม่อนด้วยการบีบ 

 

การวัดค่าความหวาน 
1.น า น้ าผลหม่อน หยดลงบนแผ่ น
กระจกปริซึมของเครื่องวัดความหวาน 

 

2.ปิดฝาเครื่องวัดความหวาน 

 

3.วัดค่าควา มหวานโดยน าเครื่องวั ด
ความหวานส่องเข้าหาแสง 
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4.อ่านค่าพร้อมบันทึกผล 

 

5.อ่านค่าความหวานโดยสังเกตจา ก
ระดับของแถบสีแดงด่านล่าง 

 
3) ตารางบันทึกค่าความหวานของผลหม่อน 

 

 
 

ภาพท่ี 3.135 แสดงตารางบันทึกค่าความหวานของผลหม่อน  
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.136 หม่อนในระยะเจริญเติบโตเต็มที่  
 

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

ตัวอย่าง การเรียนรู้ดิน 

 
ภาพท่ี 3.137 ตัวอย่างการเรียนรู้คุณสมบัติของดิน  

 

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

 
 

ภาพท่ี 3.139 ความสัมพันธ์ระหว่างหม่อนกับชีวภาพอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.140 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหม่อนกับชีวภาพ 
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ภาพท่ี 3.141 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างหม่อนกับชีวภาพอ่ืน ๆ  
 

 

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

ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด การขยายพันธุ์พืชโดยการปักช า การตอนก่ิง  และการติดตา  
 
ตัวอย่างการขยายพันธ์ุหม่อนด้วยวิธีการปักช า 

1) อุปกรณ์ 

 
 

ภาพท่ี 3.143อุปกรณ์ในการปักช า  
 

2) ขั้นตอนการขยายพันธุ์หม่อนด้วยวิธีการปักช า 

 

1.การเตรียมก่ิงพันธุ์หม่อน 
คัดเลือกและตัดก่ิงหม่อนที่มีความสมบูรณ์
แข็งแรง  

 

2.การเตรียมถุงเพาะช า 
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3. ตัดก่ิงหม่อนให้มีความยาว  
20 เซนติเมตร 

 

4. ป้ายปูนแดงบริเวณรอยตัดด้านบนของ 
ก่ิงหม่อน เพ่ือป้องกันความชื้นและเชื้อรา 

 

5.ปักก่ิงหม่อนลงถุงเพาะช าลึกประมาณ 1 นิ้ว 

 

6.ก่ิงหม่อนที่ท าการเพาะช าเสร็จเรียบร้อย 

 

7.ก่ิงหม่อนเริ่มแตกยอด พร้อมน าลงปลูก 
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1.3.2 การปลูก  
1) วัสดุอุปกรณ์ 

 
ภาพท่ี 3.144 วัสดุอุปกรณ์ในการปลูกหม่อน  

 
2) ขั้นตอนการปลูก 

 

1.ขุดหลุมปลูกให้มีขนาดพอเหมาะ 

 

2.ผสมดินปลูกด้วยมูลสัตว์ 

 

3.ปลูกต้นหม่อนแล้วกลบดินให้แน่น 

 

4.แปลงหม่อนที่ปลูกเสร็จเรียบร้อย 
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1.3.3 การดูแลรักษา  
 

 
 

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

1. เพ่ือรู้วิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์ 
2. เพ่ือรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

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

 
2.1 สรุปการเรียนรู้จากพืช และวิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์ 

สรุปผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและคุณสมบัติของพืชศึกษา น ามาผลการเรียนรู้ที่ได้มา
วิเคราะห์หาศักยภาพแล้วน าไปสู่การก าหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิด 
 

ตัวอย่างผังความคิดการใช้ประโยชน์จากพืช  
 

 
 

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

 

 
 

ภาพท่ี 3.147 ผังความคิดนวัตกรรมที่ได้จากการศึกษาหม่อน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.148 ผลหม่อนที่น ามาเรียนรู้คุณสมบัติ 
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ตัวอย่าง ชิ้นงาน ขั้นตอนการท าแยมหม่อน  
 

 
 

 
 

ภาพท่ี 3.149 ขั้นตอนการท าแยมหม่อน 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 3 สร้างจิตส านึก 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือเผยแพร่ประโยชน์ของพืช 
2. เพ่ือเห็นคุณค่าของพืช 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

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

พืชศึกษา น ามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการ
ประกอบการบรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท  
 

 
 

ภาพท่ี 3.150 จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ความการใช้ประโยชน์จากหม่อน  
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.151 แผ่นพับเผยแพร่ประโยชน์ของหม่อน  
 



136 
 

 
 

3) การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ พืชเพ่ือน ามาสู่การ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 

 
 

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

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

1. เรียนรู้จากสัตว์ 
2. ใช้ประโยชน์จากสัตว์ 
3. สร้างจิตส านึก 

 
แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 เรียนรู้จากสัตว์ 
วัตถุประสงค์ 

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

กระบวนการด าเนินงาน 
1.1.  การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต แสดงให้เห็นการเจริญเติบของสัตว์ ใน

แต่ละระยะการของการเจริญเติบโต  
1)  ออกแบบ แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละช่วงอายุ  
2)  เตรียมสัตว์ศึกษาให้เพียงพอต่อการเรียนรู้  
3)  การบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของสัตว์แต่ละช่วงอายุ 

ตัวอย่าง วิธีการเรียนรู้การเจริญเติบโตของไส้เดือนดินดิน 

 
ภาพท่ี 3.153 บ่อเพาะเลี้ยงไส้เดือน  

 

 



138 

 

1) การเรียนรู้การเจริญเติบของไส้เดือนดินในแต่ละช่วงอายุ 

 
 

ภาพท่ี 3.154 การเรียนรู้การเจริญเติบโตของไส้เดือนดิน ระยะที่ 1 - 6 
2)  ตัวอย่างตารางบันทึกการเรียนรู้การเจริญเติบโตของของไส้เดือนดิน 

(ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกแบบตารางบันทึกผลตามความเหมาะสมและให้ท าการศึกษา
เป็นจ านวน 5 ซ้ าต่อการศึกษา) 
 

 

 
 

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

1.2.1  การเรียนรู้รูปลักษณ์ เป็นการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของสัตว์ในอวัยวะต่าง ๆ เช่น  ส่วนหัว 
ส่วนท้อง ส่วนรยางค์ล าตัว ทั้งภายนอกและภายใน ระยะของสัตวมี์การเจริญเติบโตเต็มที่ 

 
1.2.1.1 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอก 
ตัวอย่าง การเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของไส้เดือนดิน 
 

 
ภาพท่ี 3.156 โครงสร้างภายนอกของไส้เดือนดิน 

 

  

  
ภาพท่ี 3.157 การเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของไส้เดือนดิน 
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1.2.1.2 การเรียนรู้โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน 
ตัวอย่างการเรียนรู้โครงสร้างภายของในไส้เดือนดิน 

 

 
ภาพท่ี 3.158 โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน 

 
 

  

  

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

 
การเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ 
ตัวอย่าง การเรียนรู้พฤติกรรมของไส้เดือนดิน ที่มีผลต่อปฏิกิริยาที่มีต่อแสง 
1) ขั้นตอนการเรียนรู้ 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี ภาพการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนรู้ 

1 

 

1. เตรียมจานเพาะเชื้อกับผ้าด าโดยน าผ้าสีด า
มาวางไว้บนจานเพาะเชื้อ 

2 

 

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

3 

 

    2.2 ไส้เดือนดินเคลื่อนที่โดยใช้เวลา  10 
วินาที 

4 

 

    2.2 ไส้เดือนดินเคลื่อนที่โดยใช้เวลา  16 
วินาที 
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2) ตารางบันทึกการศึกษาพฤติกรรมของไส้เดือนดิน  

(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกแบบตารางบันทึกผลตามความเหมาะสมและให้ท าการศึกษาเป็น
จ านวน 5 ซ้ าต่อการศึกษา) 

 
ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมของไส้เดือนดินท่ีมีต่อแสง 

 

 
ภาพท่ี 3.160 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการพฤติกรรมของไส้เดือนดินที่มีต่อแสง 

ภาพท่ี ภาพการเรียนรู้ ขั้นตอนการเรียนรู้ 
5 

 

    2.2 ไส้เดือนดินเคลื่อนที่โดยใช้เวลา 25 
วินาที 

6 

 

    2.2 ไส้เดือนดินเคลื่อนที่โดยใช้เวลา  32 
วินาที 

7 

 

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

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

 
1.3 การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และส่ิงแวดล้อม 

1.3.1 ไส้เดือนดินกับแสง 

 
 

ภาพท่ี 3.161 การเรียนรู้พฤติกรรมไส้เดือนดินที่มีต่อแสง 
 

1.3.2 ไส้เดือนดินกับดิน 
 

 
 

ภาพท่ี 3.162 สภาพดิน และความชื้นที่เหมาะสมกับไส้เดือนดิน 
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1.4 การขยายพันธ์ุ การดูแลรักษา 
 

 
ภาพท่ี 3.163 การขยายพันธุ์และการดูแลไส้เดือนดิน 
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ใช้ประโยชน์จากสัตว์  
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือรู้วิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์  
2.  เพ่ือรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
 

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

 
2.1 วิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์ 

 การสรุปผลการเรียนรู้เรื่องรูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ น าผลการเรียนรู้ที่ได้มาวิเคราะห์หา
ศักยภาพแล้วน าไปสู่การก าหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิด  
 
ตัวอย่าง ผังความคิดการใช้ประโยชน์จากสัตว์ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.164 ผังความคิดที่ได้จากการเรียนรู้ไส้เดือนดิน 
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2.2 กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ 
 การน าแนวคิดการใช้ประโยชน์จากพืชที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพมาพัฒนาสู่แนวทางเกิด

เป็นวิธีการใหม่ๆ หรือสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ  
 

ตัวอย่าง กระบวนการสรรค์สร้าง  ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ จากคุณสมบัติ 
 

 
 

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

วัตถุประสงค์ 
1.  เพ่ือเผยแพร่ประโยชน์ของสัตว์ 
2.  เพ่ือเห็นคุณค่าของสัตว์ 

 

กระบวนการด าเนินงาน 
3.1 การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์     

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

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

 
ภาพท่ี 3.166 เอกสารเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์จากไส้เดือนดิน  

 
3) การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้สัตว์เพ่ือน ามาสู่การ

อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 

 
ภาพท่ี 3.167 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากไส้เดือนดิน 
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3.2.9 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 

หลักการ 
 รู้ชีวภาพ เห็นความหลาย ใช้ประโยชน์ 
 
สาระส าคัญ  

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

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

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

แนวทางการด าเนินงาน 

ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 การเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืน ๆ 
วัตถุประสงค์ 

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

 
กระบวนการด าเนินงาน 

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

 
ภาพท่ี 3.168 เห็ดนางฟ้าฮังการีระยะเจริญเติบโตเต็มที่  

 
1)  การเตรียมโรงเรือนเห็ดนางฟ้าฮังการีเพ่ือศึกษา 

 

 
ภาพท่ี 3.169 โรงเรือนเห็ดนางฟ้าฮังการี  

 
2) การเรียนรู้การเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าฮังการีแต่ละช่วงอายุ 

 
ภาพท่ี 3.170 การเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
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3) ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต 

(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม) 

 
ภาพท่ี 3.171 ตัวอย่างตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต  

 
4) ผลการศึกษาการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต 

ข้อมูลการศึกษา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงผลการศึกษาที่ได้จากการศึกษาในข้อที่ 3 มาสรุป
ในข้อที่ 4) 
............................................................................................................................. ....................................
................................................................................................................................. ................................
......................................................................................................... ..................................................
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1.2  เรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน ๆ  
1.2.1  เรียนรู้รูปลักษณ์ เป็นการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของชีวภาพอ่ืน ๆ ทั้งภายนอกและภายใน 

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

 
ตัวอย่าง เรียนรู้รูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืน ๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.172 เห็ดนางฟ้าฮังการีในระยะเจริญเติบโตเต็มที่ 
 

1)  การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

 
 

ภาพท่ี 3.173 ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี  
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ภาพท่ี 3.174 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

2)  ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

 
 

ภาพท่ี 3.175 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 
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3) สรุปผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี 

 
 

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

 
ตัวอย่าง การเรียนรู้พฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 

 

 
 

ภาพท่ี 3.177 เห็ดนางฟ้าฮังการีในการเรียนรู้พฤติกรรมการบาน  
 

1) อุปกรณ์การเรียนรู้ 

 
 

ภาพท่ี 3.178 อุปกรณ์ในการเรียนรู้พฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 
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2) การศึกษาพฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

 
 
ภาพท่ี 3.179 พฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 

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

 
3) ตารางบันทึกพฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

 
 

ภาพท่ี 3.180 แสดงตารางตารางบันทึกพฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.181 ความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดนางฟ้าฮังการีกับชีวภาพอ่ืนๆ 
 

 
 

ภาพท่ี 3.182 ตารางความสัมพันธ์ระหว่างเห็ดนางฟ้าฮังการีกับชีวภาพอ่ืนๆ 
 

 
 

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

ขั้นตอนการขยายเห็ดนางฟ้าฮังการี 

 

การเตรียมก้อนเห็ด 

1. ผสมขี้เลื้อยไม้ยางพารา ดีเกลือ ยิปซ่ัม 
ร าละเอียด และปูนขาวให้เข้ากัน 

 

2.น าส่วนผสมก้อนเห็ดบรรจุใส่ถุง  
ถุงละ 0.8-1 กิโลกรัม 

 

3. ปิดจุกถุงก้อนเห็ด 

 

4. น าก้อนเห็ดนึ่งด้วยไอน้ า 3 -4 ชั่วโมง 

เพ่ือท าก้อนเห็ดปลอดเชื้อ 

 

การเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้าฮังการี 

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

 
 

ภาพท่ี 3.184 การดูแลรักษาเห็ดนางฟ้าฮังการี  
1. การเปิดจุกก้อนเชื้อเม่ือเชื้อเห็ดเจริญเต็มถุง 
2. ก้อนเห็ดนางฟ้าฮังการีก าลังออกดอก 

 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือรู้วิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์ 
2. เพ่ือรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ 
 

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

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

 
ตัวอย่าง ผังความคิดการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืน ๆ 
 

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

1. เพ่ือเผยแพร่ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืน ๆ 
2. เพ่ือเห็นคุณค่าของชีวภาพอ่ืน ๆ 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

3.1 การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์     
1) การจัดแสดง เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้

ชีวภาพอ่ืน ๆ น ามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการ
ประกอบการบรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท 
 

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

 
 

ภาพท่ี 3.186 แผ่นพับเผยแพร่สาระน่ารู้เห็ดนางฟ้าฮังการี 
 

3) การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ ชีวภาพอ่ืน ๆ เพ่ือ
น ามาสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  
 

 
 

ภาพท่ี 3.187 กลุ่มผลิตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าฮังการี 
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3.2.10 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 
หลักการ 

รู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เห็นความหลาย ใช้ประโยชน์ 
สาระส าคัญ  

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

1.  ศึกษาจากภูมิปัญญา  
2.  ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา  
3.  สร้างจิตส านึก 

แนวทางการด าเนินงาน 
ล าดับการด าเนินงานท่ี 1 การเรียนรู้จากภูมิปัญญา 
วัตถุประสงค์ 

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

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

 
ภาพท่ี 3.188 การสอบถามประวัติภูมิปัญญา เรื่องการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ  

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

 
ภาพท่ี 3.189 ขั้นตอนภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าด้วยสีธรรมชาติ  

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

 
ภาพท่ี 3.190 ตัวอย่างการบันทึกขั้นตอนภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 

 
2. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับส่ิงแวดล้อม เป็นการเรียนรู้ผลกระทบที่

อาจจะเกิดขึ้นระหว่างภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เช่น เม่ือมีการใช้ทรัพยากรมาใช้ในปริมาณที่มาก
จึงท าให้ทรัพยากรที่มีในธรรมชาติลดลง จนส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาเสียสมดุล 

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

 
ภาพท่ี 3.191 การก าจัดของเสียจากการย้อมผ้าด้วยวิธีที่กระทบต่อสิ่งแวดล้อม  
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3. การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา เป็นการรักษาภูมิปัญญาด้ังเดิมหรือภูมิปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด
แล้วน ามาพัฒนาต่อยอดให้คงอยู่ กับท้องถิ่น เช่น การบันทึกรายละเอียดภูมิปัญญา สร้างเป็นแหล่ง
เรียนรู้ การปลูกวัตถุดิบทดแทนในธรรมชาติ เป็นต้น  
 

 
 

ภาพท่ี 3.192 แปลงปลูกพืชย้อมสีทดแทนเพ่ือใช้ในการย้อมผ้า  
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ล าดับการด าเนินงานท่ี 2 การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา  
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ือรู้วิธีการก าหนดการใช้ประโยชน์  
2.  เพ่ือรู้กระบวนการสร้างสรรค์ภูมิปัญญาใหม่ ๆ 

 
กระบวนการด าเนินงาน 

2.1 การสรุปการด าเนินงานจากภูมิปัญญาและก าหนดการใช้ประโยชน์  
 การสรุปผลการเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิ

ปัญญา ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม และการจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  น ามา
ผลการเรียนรู้ที่ได้มาวิเคราะห์หาศักยภาพแล้วน าไปสู่การก าหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิด 
 

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

 
ภาพท่ี 3.194 เครื่องย้อมเส้นไหมจากแนวคิดนวัตกรรมใหม่ที่เกิดจากภูมิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ 

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

1.  เพ่ือเผยแพร่ภูมิปัญญา 
2.  เพ่ือเห็นคุณค่าของภูมิปัญญา  

 
กระบวนการด าเนินงาน 

3.1 การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์     
1) การจัดแสดง เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาน ามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการประกอบการ
บรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท  
 

 
ภาพท่ี 3.195 การจัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมย้อมจากสีธรรมชาติ 

 
2) การเผยแพร่ เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนินงาน การเรียนรู้ภูมิ

ปัญญาน ามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบการบรรยาย รูปแบบ
ศิลปะพ้ืนบ้าน 
 

 
ภาพท่ี 3.196 การเผยแพร่ข้อมูลในรูปแบบต่างๆ 

1. สื่อสิ่งพิมพ์ 
2. การสาธิตการทอผ้าจากเส้นไหมที่ย้อมจากสีธรรมชาติ  

 
3) การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  เป็นการรวมกลุ่มเพ่ือเรียนรู้ภูมิปัญญาเพ่ือน ามาสู่

กระบวนการอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน  


