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ใบสมัครสมาชิก“ฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น” 
 

ขั้นตอนการสมัครสมาชิก  
 

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

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

3. จัดส่งใบสมัครสมาชิก “ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน” ทางไปรษณีย์  หรือส่งโดยตรง   จ่าหน้าซองเอกสาร 
 ถึง  รองผู้อ ำนวยกำรโครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ  
 ท่ีอยู่ โครงกำรอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมำจำกพระรำชด ำริฯ พระรำชวังดุสิต  สวนจิตรลดำ เขตดุสิต 
   กรุงเทพมหำนคร 10303 
 โทรศัพท์   0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422 ต่อ 2219, 2220-22 
      มือถือ 081-6277601, 081-9078050 
 โทรสาร     0-2280-8710, 0-2281-7999, 0-2281-8422  ต่อ 2221 
 Website http://www.rspg.or.th  E-mail : adreport_school@hotmail.com , n.rspg555@gmail.com 
 ติดตามเพ่ือตรวจสอบสถานะการสมัครสมาชิก ได้ท่ี   
 Website http://www.rspg.or.th/domestic/index.html 
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1. จัดประชุมผู้ ท่ีเก่ียวข้องกับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 1.1  ก าหนดระเบียบวาระการประชุม  เรื่อง การสมัครสมาชิกฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก ำหนดวำระกำรประชุม และเชิญประชุมผู้ที่ เก่ียวข้องกับสถำนศึกษำ เพ่ือรับทรำบ
และพิจำรณำ เรื่องกำรสมัครสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  โดยประธำนในที่ประชุมน ำเสนอ เพ่ือรับทรำบและพิจำรณำ 
ตำมตัวอย่ำงวำระกำรประชุม 

(ตัวอย่าง)   วาระการประชุม 
 

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

  1.3 สรุปแนวทำงกำรด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  

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



ตัวอย่าง  รายงานการประชุมองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

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

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

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



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

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



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



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

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

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

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



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



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

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

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



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

  3.1 สภำพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีควำมสะอำด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่ำอยู่  

  3.2 บรรยำกำศของท้องถิ่น  
  3.3 บุคลำกร มีคุณธรรม  จริยธรรม  

  3.4 ผลกำรด ำเนินงำนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลำกร ดีเป็นที่ยอมรับ  
 

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



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

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

  ตัวอย่าง  แบบบันทึกรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม 

ท่ี ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ลายมือชื่อ 

    

    

    

 
 
 
 



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



  2. จัดเอกสารประกอบการสมัคร 
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1. หนังสือราชการขอสมัครเป็นสมาชิก  “ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน”  

ตัวอย่าง 

 

 

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

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

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

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

 

  จึงเรียนมำเพ่ือขอสมัครเป็นสมำชิกฐำนทรัพยำกรท้องถิ่น  และด ำเนินกำรต่อไปด้วย 
 

ขอแสดงควำมนับถือ 
 

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

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

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



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

(จัดท ำแผนที่ประกอบกำรเดินทำง จำกตัวอ ำเภอไปยังส ำนักงำนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  โดยระบุระยะทำง และจุด

สังเกตที่ชัดเจนประกอบกำรเดินทำง ) 
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4. แผนท่ีแสดงขอบเขตการปกครอง  ประกอบด้วย 

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

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



 

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

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

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

 

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


โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

แบบบันทึกการศึกษา เห็ด 
 

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

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

ก.๗-๐๑๐ 



๑ 

ข�อมูลทั่วไป  

- ถ่ินอาศัย/ ลักษณะของการข้ึน 

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

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

- รูปแบบการเจริญ � ข้ึนเป9นดอกเด่ียว  � ข้ึนเป9นกระจุก � ข้ึนเป9นกลุ)ม 

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

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

 

หมวกเห็ด 

 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ลักษณะหมวกเห็ด 

 - ลักษณะรูปร)างหมวกเห็ดเมื่อมองจากด&านบน 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราส่วน.......................... 



๒ 

 - ลักษณะหมวกเห็ดเมื่อมองจากด&านข&าง 

 

 

 - ลักษณะตรงกลางของหมวกเห็ด 

 

 

 - ลักษณะขอบหมวกเห็ด 

 

 

 

 



๓ 

 - ลักษณะพื้นผิวด&านบน 

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

 

 - ลักษณะขอบหมวก 

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

 

 

 
๒. ขนาดของหมวกเห็ด 

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

๓.สีของหมวกเห็ด 

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

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



๔ 

๔.กล่ิน/ รส 

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

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

 

ลักษณะด�านล"างของหมวกเห็ด  

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

 

 

๑. ครีบ (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฎครีบ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

๑.๑ ครีบ ๑.๒ ร ู ๑.๔ ฟKน ๑.๓ สันนูน 



๕ 

๑.๑ ลักษณะของครีบ 

 - ลักษณะการติดของครีบบริเวณก&าน 

 

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

 

 - ความถ่ีของครีบ   Distant  Subdistant  Close Crowded 

 

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

๑.๒. สีของครีบเห็ด 

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

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

๑.๓.กล่ิน/ รส ของครีบเห็ด 

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

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

 



๖ 

๒. รู (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฎรู) 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

 

๒.๑. ลักษณะของรู 

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

๒.๒. รูปร"างของรู 

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

๒.๓.จํานวนของรู 

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

๒.๔. สีของรู 

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

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



๗ 

๓. สันนูน (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฏสันนูน) 

 

 

 

 

 

มาตราสว่น.......................... 

 

๓.๑. ลักษณะของสัน 

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

๓.๒. .สีของสัน 

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

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

 
๔. ฟ8น (สําหรับเห็ดที่ด�านล"างปรากฎฟ8น) 

 

 

 
 
 

มาตราส)วน.......................... 

 



๘ 

๔.๑. ขนาดของฟ8น 

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

๔.๒. .สีของฟ8น 

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

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

 

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

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

 

ก�าน  

 � ไม)มี (ข&ามไปวงแหวน) 

  � มี 

๑. ลักษณะของก�าน 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 

 



๙ 

๒. รูปร"างก�าน 

 - ก&านด&านนอก 

 

 

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

 - ก&านด&านใน 

 

 

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

 
 - โคนก&าน 

 

 
 

มาตราส)วน.......................... 

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

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

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

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

 

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

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

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

 

 



๑๐ 

๕. ผิวก�าน 
 - ลักษณะพื้นผิวด&านบน 

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

 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 

 
วงแหวน 

 � ไม)มี  � มี 

 

 

 

 

 

 

 

๑. ลักษณะของวงแหวน    

 � ปลอกช้ันเดียวห&อยลง  �  ขอบสองช้ัน  

 �  ปลอกต้ังข้ึน    � เน้ือเย่ือบางๆ หุ&มปbดครีบหรือรูสีวงแหวน 

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

 

 

 

 

 

มาตราส)วน.......................... 



๑๑ 

 

 
 
 

 
 

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

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

ข�อมูลพ้ืนบ�าน 
 

ผู�ให�ข�อมูล 
 



๑๒ 

 

 

 

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

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

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

  สรุปลักษณะและข�อมูล   



๑๓ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ดัดแปลงเอกสารรูปภาพมาจาก 

ดร.ประภาพรรณ ซอหะซัน สาขาวิชาวิทยาศาสตร�การเกษตร มหาวิทยาลัยมหิดล วิทยาเขตกาญจนบุรี 

 

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

            การสืบค�นข�อมูลเอกสาร    



รอยพิมพ�สปอร� 

 

 

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

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

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

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

 

รอยพิมพ�สปอร� 

 

 

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

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

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

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



 
 

 

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 

 

เอกสารประกอบการศึกษาเรื่อง เห็ด 

 

 

 

 

กรอบการสร&างจติสํานึก 

 

ก.๗-๐๑๐ 



๑ 

เห็ด (Mushroom) 
 

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

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงโครงสร5างส�วนประกอบของเห็ด 
 

เกล็ด (scales) 
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 1. ดอกเห็ด (Fruiting body) รูปร�างของเห็ดแบ�งเป	น 
  - เยื่อนุ�มแบบวุ5น เช�น เห็ดหูหนู 
  - ทรงร�ม เช�น เห็ดฟาง เห็ดโคน 
  - เป	นก5อนค�อนข5างกลม เช�น เห็ดจาวมะพร5าว เห็ดเผาะหรือเห็ดถอบ 
 2. หมวกดอก (Cap) เป	นส�วนประกอบปลายสุดของดอก ท่ีเจริญเติบโตข้ึนไปในอากาศ เม่ือดอกเจริญเต็มท่ีจะ
กางออกและมีลักษณะรูปร�างคล5ายร�ม ขอบงุ5มลง แบนราบ หรือกลางหมวกเว5าลงเป	นแอ�ง มีรูปเหมือนกรวยปากกว5าง 
ผิวหมวก ด5านบนของเห็ดบางชนิดอาจจะเรียบ บางชนิดขรุขระ บางชนิดมีลักษณะเป	นเกล็ด (scales) หรือมีขน 
แตกต�างกันไปแล5วแต�ชนิดของเห็ด เนื้อของดอกเห็ดมีความหนาบางต�างกัน อาจเหนียว หรือฉีกขาดได5ง�าย สีของเนื้อ
เห็ดภายในและภายนอก อาจเป	นสีเดียวหรือแตกต�างกัน ส�วนขอบของหมวกดอกอาจมีลักษณะเรียบหรือย�นก็ได5 หมวก
ดอกของเห็ดบางชนิดอาจติดแน�นอยู�ด5านนอก แต�บางชนิดหลุดจากก5านดอกได5ง�าย 
 3. ครีบ (Gills) หมายถึงส�วนท่ีอยู�ด5านล�างหรือส�วนท่ีอยู�ใต5หมวกดอก มีลักษณะเป	นครีบ ซ่ี หรือเป	นแผ�นบางๆ
เรียงติดกันเป	นรัศมีรอบก5านดอก ห5อยแขวนลงมาจากเนื้อของหมวกเห็ดท่ีอยู�ตอนบน เห็ดบางชนิดมีครีบหมวกด5านใน
ยึดติด หรือไม�ยึดติดกับก5านดอก ด5านนอกเชื่อมติดกับขอบหมวกสองข5างของครีบหมวกเป	นท่ีเกิดสปอร1ของดอกเห็ด แต�
ละชนิดมีจํานวนครีบหมวกแตกต�างกัน และความหนาบางไม�เท�ากัน จํานวนครีบหมวกจึงใช5เป	นลักษณะประกอบการ
จําแนกเห็ดด5วย สีของครีบหมวกส�วนมากเป	นสีเดียวกับสปอร1ของเห็ด ซ่ึงจัดเป	นลักษณะแตกต�างของเห็ดแต�ละชนิด
โดยปกติมีสีขาว เหลือง ชมพู ม�วง น้ําตาลและดํา เห็ดบางสกุลไม�มีครีบแต�จะมีรู (pore หรือ tube) หรืออาจมีลักษณะ
คล5ายหนาม(spine) แทนครีบท่ีจะมีสปอร1อยู�ภายใน บางชนิดสปอร1จะถูกฝ[งอยู�ในเนื้อเยื่อก5อนวุ5น หรือมีสปอร1เกิดอยู�ใน
เปลือกหุ5มท่ีเป	นก5อนกลม ซ่ึงลักษณะความแตกต�างของครีบดอกจะสามารถนํามาใช5ในการจําแนกชนิดของดอกเห็ดได5 
 4. ก5าน (Stalk) ก5านดอกของเห็ดแต�ละชนิดมีขนาดและความยาวท่ีแตกต�างกัน ตามปกติส�วนมากก5านขอก
ดอกเห็ดจะเป	นรูปทรงกระบอก บางชนิดมีโคน หรือปลายเรียวเล็ก ตอนบนยึดติดกับหมวกเห็ดหรือครีบหมวกด5านใน 
ตอนล�างของเห็ดบางชนิดอาจมีเส5นใยหยาบรวมกันเป	นก5อนหรือเปลือกหุ5มโคน (volva) ซ่ึงมีลักษณะคล5ายถ5วยชาหงาย
รองรับอยู� เช�น เปลือกหุ5มโคนในเห็ดฟาง ฯลฯ บนก5านดอกตอนบนของเห็ดบางชนิดมีวงแหวน (ring) หรือเยื่อบาง 
(ม�าน หรือ annulus) หุ5มอยู�โดยรอบ ก5านดอกเห็ดมีผิวเรียบ ขรุขระ หรือมีขน หรือมีเกล็ด เม่ือถูกสัมผัสด5วยมือหรือ
อากาศอาจเปลี่ยนสีได5 ในเห็ดบางชนิดเนื้อเยื่อภายในก5านดอกอาจจะสานกันแน�นทึบ นิ่ม แข็งหรือกรอบ หรือเป	นเส5น
หยาบ หรืออาจสานกันเป	นเส5นใยหลวมคล5ายฟองน้ํา บางชนิดอาจมีรูกลวงยาวตลอด หรือเกิดข้ึนเป	นบางส�วน เนื้อเยื่อ
ก5านดอกเห็ดบางชนิดจะมีรสหวานกรอบและแมลงจะเข5าไปอาศัยกินอยู�ภายในจนเป	นรูพรุน และเน�าเสียอยู�ภายในได5 
เช�น ก5านดอกเห็ดหล�ม เห็ดร�างแห (Stinkhorn) มีร�างแหสีขาวเป	นรูโปร�งคล5ายลูกไม5ห5อยแขวนลงจากเนื้อเยื่อใต5หมวก
เห็ดคลุมอยู�รอบก5านดอก ซ่ึงเป	นลักษณะพิเศษของเห็ดชนิดนี้ 
 5. เยื่อหรือปลอกหุ5มโคน (Volva) เป	นเนื้อเยื่อชั้นนอกสุดท่ีห�อหุ5มดอกเห็ดท้ังดอกไว5ในระยะท่ีเป	นดอกอ�อน ซ่ึง
มีในเห็ดบางชนิด เช�น เห็ดฟาง และในเห็ดพิษหลายชนิดในสกุล เม่ือดอกเห็ดขยายใหญ�ข้ึนเปลือกหุ5มตอนบนจะแตก
ออก เพ่ือให5หมวกเห็ดและก5านดอกยืดตัวชูสูงข้ึนมาในอากาศ ท้ิงให5เปลือกหุ5มอยู�ท่ีโคนก5าน มองดูเหมือนก5านดอกเห็ด
อยู�ในถ5วยเปลือกหุ5มอาจมีเนื้อเยื่อหรือสีคล5ายคลึงหรือแตกต�างกับหมวกเห็ดแต�ส�วนมากมีสีขาวในเห็ดบางชนิดอาจ
มองเห็นไม�ชัดเจนเหมือนเห็ดฟางเพราะมีเนื้อเยื่อบางกว�า เห็ดบางชนิดในสกุล Amanita ซ่ึงอาจจะเป	นเห็ดพิษจึงเป	น
การเสี่ยงท่ีจะเก็บเห็ดตูมมารับประทาน เพราะยังไม�เห็นเปลือกหุ5มชัดเจน 
 6. วงแหวน (Ring) มีลักษณะเป	นเนื้อเยื่อบางๆ ยึดติดก5านดอกใต5หมวกเห็ดลงมาเล็กน5อยเป	นส�วนของเนื้อเยื่อ
ห�อหุ5มครีบเม่ือดอกเห็ดยังอ�อน วงแหวนนี้อาจเลื่อนข้ึนลงได5 ไม�ยึดติดกับก5านดอกในเห็ดบางชนิด 
 



๓ 

 7. กลุ�มเส5นใย (Mycelium) ก�อนท่ีจะเป	นดอกเห็ดเราจะเห็นบริเวณนั้นมีเส5นใยราสีขาว หรือ hypha คือเซลล1
หลายเซลล1มาต�อกันเป	นเส5นใย แต�หากเส5นใยเหล�านี้ก�อตัวหรือรวมตัวกันเป	นก5อนใหญ�ข้ึน เรียกเส5นใยรวมตัวกันอยู�นี้ว�า 
กลุ�มเส5นใย เห็ดบางชนิดจะมีเส5นใยรวมตัวเป	นก5อนแข็งอยู�ท่ีโคนก5านดอกหรือเป	นเส5นหยาบมองเห็นด5วยตาเปล�า แต�
บางชนิดมีเส5นใยละเอียดเล็กมาก มองไม�เห็นลักษณะดังกล�าว โดยปกติเส5นใยของเห็ดจะมีสีขาวนวลแทรกซึมอยู�ตามท่ี
มันอาศัยอยู� 
 8. สปอร1 (Spore) กลุ�มเซลล1จะถูกสร5างข้ึนด5วยอวัยวะท่ีสร5างสปอร1แบบเบสิดิโอสปอร1 (Basidiospore) ซ่ึง
สปอร1พวกนี้จะถูกสร5างบริเวณครีบดอก และใช5ในการขยายพันธุ1ของเห็ดรา เห็ดดอกหนึ่งสามารถสร5างสปอร1ได5จํานวน
มากนับล5านๆ สปอร1 มีขนาดเล็กมากมีหน�วยวัดเป	นไมครอนสปอร1จะปลิวหรือลอยไปในอากาศ เม่ือตกอยู�ในท่ีท่ีมี
สภาพแวดล5อมเหมาะสม เช�น มีอาหาร ความชื้น อุณหภูมิ ความเป	นกรด-ด�างท่ีเห็ดชนิดนั้นต5องการ และสปอร1จะงอก
ออกมาเป	นเส5นใยต�อไป 
 
การศึกษาและการเก็บตัวอย:างเห็ด 
 1. อุปกรณ�เก็บตัวอย:างภาคสนาม 
   1. ท่ีใส�เห็ด ควรเป	นอุปกรณ1ท่ีมีโครงสร5างโปiงและแข็ง เช�น ตะกร5า หรือเปjสะพาย เพ่ือไม�ให5ตัวอย�างเห็ด
ชํารุดขณะทําการเก็บตัวอย�าง 
   2. ถุงใส�เห็ด ควรใช5ถุงกระดาษหรือกระดาษไข สําหรับเห็ดครีบหรือเห็ดท่ีมีลักษณะอ�อนนุ�ม ชุ�มน้ํา เพ่ือ
ปjองกันการสูญเสียของดอกเห็ดอันจะทําให5ดอกเห็ดเสียรูปทรง แต�บางครั้งอนุโลมให5ใช5กระดาษหนังสือพิมพ1เก�าได5 เพ่ือ
ความสะดวกและประหยัดตามงบประมาณท่ีจํากัด สําหรับเห็ดท่ีมีโครงสร5างแข็ง เช�น เห็ดหิ้งหรือเห็ดกระด5าง อาจ
ประยุกต1ใช5อุปกรณ1อ่ืนๆ ตามสมควรได5 
   3. มีด และพลั่วสนาม ควรใช5ขนาดกลางๆ ให5สะดวกต�อการพกพา แต�หากมีสมาชิกในทีมหลายคนอาจพกได5
หลายขนาด แต�ต5องมีความแข็งแรง ทนทาน สามารถใช5ในการถากไม5 ตัดไม5หรือแม5กระท่ังขุดดินได5 
   4. อุปกรณ1บันทึกข5อมูล เช�น สมุด ปากกา ดินสอดํา แบบฟอร1มต�างๆ ท่ีเก่ียวข5อง เป	นต5น โดยการบันทึกจะ
บันทึกรายละเอียดของขนาด จํานวน สี และลักษณะต�างๆ ท่ีสําคัญของดอกเห็ด 
   5. แว�นขยาย เพ่ือใช5ตรวจสอบลักษณะบางประการ เช�น ลักษณะการติดกันของครีบกับก5าน เป	นต5น 
   6. เครื่องมือบันทึกภาพ เช�น กล5องถ�ายรูป เลนส1ชนิดต�างๆ เช�น macrolens wideangle lens เป	นต5น 
   7. อุปกรณ1อ่ืนๆ เช�น ไม5เท5า ไม5เข่ียพ้ืนปiา ยากันแมลงและสัตว1มีพิษต�างๆ อุปกรณ1ปฐมพยาบาล เป	นต5น 
 
 2. การเก็บตัวอย:างและการบันทึกข&อมูล 
   ข5อควรปฏิบัติในการเก็บตัวอย�าง 
  1. ควรเก็บดอกเห็ดในหลายๆ ข้ันตอนต้ังแต�ดอกอ�อนจนถึงดอกแก� 
  2. ควรเก็บแต�ละชนิด ห�อแยกกัน เพ่ือไม�ให5เกิดการปะปนกันของสปอร1 
  3. ต5องสังเกตและจดบันทึกลักษณะของดอกเห็ดท่ีอยู�ไม�คงทน เช�น วงแหวน สะเก็ดบนหมวก หยด

ของเหลวบนครีบ หรือการเปลี่ยนสีของดอกเห็ดเม่ือช้ํา 
  4. บันทึกสิ่งท่ีเห็ดข้ึนอยู� เช�น อยู�บนขอนไม5หรือก่ิงไม5 อยู�บนดินบริเวณใกล5ต5นไม5 ซ่ึงควรรู5ชื่อต5นไม5ด5วย 
  5. ดูลักษณะการข้ึนของเห็ดว�า อยู�เด่ียวๆ ข้ึนกระจายใกล5ๆ กัน เป	นกระจุกหรือข้ึนเป	นแบบวงแหวน 
  
 



๔ 

 ในการบันทึกข5อมูลจะต5องบันทึกลักษณะภายนอกของดอกเห็ดอย�างคร�าวๆ ในขณะท่ีดอกเห็ดยังสดอยู� เพ่ือใช5
ประกอบการวินิจฉัยชนิด ดังนี้ 
   1. ขนาด วัดความกว5าง-ยาวของหมวกเห็ด ก5านดอก ปลอกก5านดอก ห�วง และลักษณะสําคัญๆ 
   2. สี ควรมีตารางเทียบสีมาตรฐาน จะบันทึกสีได5ถูกต5อง 
   3. การทํารอยพิมพ1สปอร1 (spore print) ดังภาพท่ี 2 ทําเฉพาะเห็ดนิ่ม (Agarics) เพ่ือดูสีของสปอร1 หลังเก็บ
ดอกเห็ดจากในปiาแล5วควรตัดดอกเห็ดเอาเฉพาะหมวกเห็ด (cap) วางคว่ําลงบนกระดาษสีขาว หรือกระดาษซับ (อาจใช5
กระดาษหนังสือพิมพ1) หรือกระทําเม่ือกลับถึงท่ีพักให5รีบทํารอยพิมพ1สปอร1ทันที หาภาชนะครอบเห็ดท้ิงไว5ระยะหนึ่ง
ประมาณ 2-3 ชั่วโมงถึง 1 คืน แล5วแต�ชนิดเห็ด เม่ือเป0ดภาชนะครอบออกย5ายหมวกเห็ดออกจากกระดาษพิมพ1สปอร1 
จะเห็นสีของสปอร1ท่ีหล�นติดกับกระดาษพิมพ1 เก็บพิมพ1สปอร1ไว5บันทึกเลขท่ีให5ตรงกับตัวอย�างดอกเห็ดท่ีเก็บ เพ่ือ
นําไปใช5เป	นข5อมูลตรวจพิสูจน1ชนิดเห็ด (taxonomy) ต�อไป  
 

 
ดังภาพท่ี 2 การทํารอยพิมพ1สปอร1 (spore print) 

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

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

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

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

 

 
ภาพท่ี 3 ฉลากแสดงข5อมูลการเก็บตัวอย�าง 

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

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

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

  3 ทําฉลากติดกํากับท่ีภาชนะให5ชัดเจน เนื้อ หาของฉลาก ดังภาพท่ี 3 

โครงการอนุรักษ�พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
ฐานทรัพยากรท&องถิ่น 

สนองพระราชดําริ โดย.............................................................. 
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 วิธีการทําให5แห5ง ข5อดี คือ สามารถเก็บตัวอย�างไว5ได5นานหากมีการปjองกันแมลงศัตรูท่ีดี สามารถนําตัวอย�างมา
ทดสอบปฏิกิริยากับสารเคมีได5ตลอดเวลา และประหยัดเนื้อท่ีในการจัดเก็บ ข5อเสียคือ ดอกเห็ดเสียสภาพไปเล็กน5อย สี
ซีด ขนาดเล็กลงอย�างชัดเจน  
 
การวินิจฉัยชนิดเห็ด 
 การวินิจฉัยชนิดเห็ดต5องใช5ลักษณะของดอกเห็ดท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�า (macroscopic features) และ
ลักษณะท่ีมองเห็นด5วยกล5องจุลทรรศน1 (microscopic features) ประกอบกัน ซ่ึงในท่ีนี้ จะกล�าวถึงแต�วิธีการวินิจฉัย
ลักษณะของดอกเห็ดท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�าเท�านั้น การวินิจฉัยชนิดของเห็ดนั้น ทําได5 3 ระดับ คือ 
 ระดับท่ี 1 การแบ�งกลุ�มเห็ด โดยแบ�งออกเป	น 2 ชั้น คือ เห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส และเห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส 
ซ่ึงจะกล�าวถึงในหัวข5อต�อไป 
 ระดับท่ี 2 การบอกชื่อสกุลเห็ด (genus) โดยใช5ลักษณะท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�าเปรียบเทียบกับคู�มือเห็ดแบบ
ง�ายๆ และคู�มือเห็ดภาคสนาม 
 ระดับท่ี 3 การบอกชื่อชนิดเห็ด (species) ต5องใช5ลักษณะท่ีมองเห็นด5วยตาเปล�าและลักษณะท่ีมองเห็นด5วย
กล5องจุลทรรศน1ร�วมกัน นําไปเปรียบเทียบกับคู�มือท่ีซับซ5อนมากข้ึน และตําราท่ีเฉพาะเจาะจง 
 สําหรับการวินิจฉัยเห็ดระดับท่ี 2 และ 3 มีรายละเอียดปลีกย�อยมากมาย ไม�สามารถกล�าวถึงได5หมดในเอกสาร
ฉบับนี้ขอกล�าวถึงแค�ระดับท่ี 1 เท�านั้น 
 
การแบ:งกลุ:มเห็ด 
 เห็ดแบ�งออกเป	น 2 กลุ�มใหญ�ๆ โดยใช5ลักษณะการเกิดของสปอร1เป	นหลักในการแบ�งดังนี้ 
  1. เห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส 
  2. เห็ดในชั้นแอสโคไมซิติส 
 ซ่ึงเห็ดท้ัง 2 กลุ�มนี้ถูกแบ�งออกเป	นกลุ�มย�อยหลายกลุ�ม โดยใช5รูปร�างลักษณะของดอกเห็ดและรูปร�างของส�วนท่ี
เป	นท่ีอยู�ของเบสิเดียมและแอสคัสเป	นหลัก การแบ�งกลุ�มย�อยของเห็ดมีรายละเอียดดังต�อไปนี้ 
 
 กลุ:มเห็ดในช้ันเบสิดิโอไมซิติส 
 1. กลุ�มเห็ดมีครีบ (agarics or gilled mushrooms) 
  ดอกเห็ดมีหมวกท่ีอาจมีก5านหรือไม�มีก5าน ด5านล�างของหมวกมีลักษณะเป	นครีบและเป	นท่ีเกิดของ
สปอร1 ดอกเห็ดข้ึน อยู�บนดิน บนท�อนไม5 บนใบไม5ผุ หรือบนมูลสัตว1 
 2. กลุ�มเห็ดมันปู (chanterelles) 
  ดอกเห็ดมีหมวกและก5าน รูปร�างคล5ายแตรหรือแจกันปากบาน ผนังด5านนอกของกรวยอาจเรียบหรือ
หยักย�น หรือเป	นร�องต้ืนๆ สปอร1เกิดอยู�บนผนังด5านนี้ดอกเห็ดข้ึนบนดิน 
 3. กลุ�มเห็ดตับเต�า (boletes) 
  ดอกเห็ดมีหมวกและก5าน มีเนื้อ อ�อนนิ่ม ด5านล�างของหมวกเป	นรูพรุนคล5ายฟองน้ํา ชั้นท่ีเป	นรูถูกดึง
แยกออกจากหมวกได5โดยง�าย สปอร1เกิดอยู�ภายในรู ตามปกติดอกเห็ดข้ึนอยู�บนดิน 
 4. กลุ�มเห็ดหิ้ง (polypores and bracket fungi) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายชั้นหรือหิ้งวางของ หรือคล5ายเครื่องหมายวงเล็บ หรือคล5ายพัด ไม�มีก5านหรือมี
ก5านท่ีเยื้องไปทางด5านใดด5านหนึ่งของหมวก หรือติดอยู�ท่ีด5านข5างของหมวก มีเนื้อเหนียวและแข็งคล5ายจุกไม5คอร1ก 
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หรือคล5ายเนื้อไม5 ด5านล�างหรือด5านหลังของหมวกมีรูขนาดเล็กเรียงชิดกันแน�น ภายในรูเป	นท่ีเกิดของสปอร1 ชั้นท่ีเป	นรู
ไม�สามารถแยกออกมาจากส�วนหมวกได5 ตามปกติข้ึนอยู�บนไม5 แต�อาจพบข้ึนบนดินได5 
 5. กลุ�มเห็ดแผ�นหนัง (leather-bracket fungi) 
  ดอกเห็ดรูปร�างคล5ายเครื่องหมายวงเล็บหรือคล5ายพัด ไม�มีก5าน มีลักษณะเป	นแผ�นบางและเหนียว 
ดอกเห็ดมักข้ึนอยู�ชิดๆ กัน ด5านบนของหมวกมีสีอ�อนแก�สลับกันเป	นวง และผิวหมวกอาจมีขนสั้น ด5านตรงข5ามกับหมวก
เป	นท่ีเกิดของสปอร1ท่ีมีลักษณะเรียบ หรือเป	นรอยนูนข้ึนลงบางชนิดข้ึนอยู�บนดิน บางชนิดข้ึน ยู�บนไม5 
 6. กลุ�มเห็ดหูหนู/เห็ดวุ5น (jelly fungi) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างหลายแบบ อาจคล5ายใบหู เนื้อบางคล5ายแผ�นยางนิ่มเป	นเมือก สปอร1เกิดอยู�ทางด5าน
ท่ีมีรอยย�นหรือมีรอยเส5นแตกแขนงข้ึนบนไม5ผุท่ีมีความชื้นสูง 
 7. กลุ�มเห็ดท่ีเป	นแผ�นแบนราบไปกับท�อนไม5 (crust and parchment fungi) 
  ดอกเห็ดเป	นแผ�นแข็งแนบติดอยู�บนท�อนไม5 หรืออาจมีขอบดอกโค5งงอออกจากท�อนไม5เล็กน5อยคล5าย
หิ้ง เนื้อ เหนียวและไม�เป	นเมือก ด5านท่ีไม�ติดกับท�อนไม5คือด5านท่ีเกิดของสปอร1 อาจมีลักษณะเรียบ ย�น เป	นเส5นคดเค้ียว
หรือนูนเป	นปุiม 
 8. กลุ�มเห็ดฟ[นเลื่อย (teeth fungi) 
  ดอกเห็ดอาจมีหมวกและก5าน หรือไม�มีก5าน ด5านล�างของหมวกมีลักษณะคล5ายซ่ีเลื่อย ฟ[น หรือหนาม 
ท่ิมลงหาพ้ืน ดิน สปอร1เกิดอยู�ท่ีซ่ีเลื่อยหรือหนามนี้ดอกเห็ดอาจข้ึนจากดินหรือข้ึนบนไม5 
 9. กลุ�มเห็ดปะการัง และเห็ดกระบอง (coral and club fungi) 
  ดอกเห็ดต้ังตรงและแตกแขนงเป	นก่ิงก5านเล็กๆ คล5ายปะการัง หรือต้ังตรงและมีส�วนบนพองออกคล5าย
รูปกระบอง อยู�เด่ียวๆ หรือเป	นกลุ�ม สปอร1เกิดบนผนังด5านนอกส�วนบนของกระบองและก่ิงแขนง ข้ึนบนดินหรือบนไม5 
 10. กลุ�มเห็ดรูปร�มหุบ (gastroid agarics) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างคล5ายร�มหุบ กางออกไม�ได5 เนื่องจากขอบหมวกติดอยู�กับก5าน ภายใต5หมวกมีแผ�น
เนื้อเยื่อท่ีแตกเป	นร�องแยกออกหลายแขนง มองดูคล5ายกับครีบท่ีบิดเบ้ียว เนื้อเยื่อส�วนนี้คืออท่ีเกิดของสปอร1 ซ่ึงจะ
เปลี่ยนไปเป	นฝุiนผงเม่ือดอกเห็ดแก� สปอร1จะออกสู�ภายนอกเม่ือหมวกฉีกขาด มักพบบนดินในท่ีร5อนและแห5งแล5ง ใน
ทะเลทรายและบนภูเขา 
 11. กลุ�มเห็ดลูกฝุiนและเห็ดดาวดิน (puffballs and earthstars) 
  ดอกเห็ดเป	นรูปทรงกลม รูปคล5ายไข�หรือรูปคล5ายผลสาลี่ (pear) หัวกลับ บางชนิดเม่ือดอกแก�ผนัง
ชั้นนอกแตกและบานออกคล5ายกลีบดอกไม5 สปอร1เกิดอยู�ภายในส�วนท่ีเป	นทรงกลม เม่ืออ�อนผ�าดูเนื้อข5างในมีสีขาว
ลักษณะหยุ�นและอ�อนนุ�ม เม่ือแก�มีลักษณะเป	นฝุiนผงสีเข5ม ดอกเห็ดอาจเกิดบนดินหรือบนไม5 
 12. กลุ�มเห็ดลูกฝุiนก5านยาว (stalked puffballs) 
  ดอกเห็ดเป	นรูปทรงกลมคล5ายกับกลุ�มเห็ดลูกฝุiนแต�มีก5านยาวชัดเจน ปลายก5านสิ้นสุดท่ีฐานของ
รูปทรงกลม สปอร1เกิดอยู�ภายในรูปทรงกลมเป	นฝุiงผง มักพบในทะเลทราย บนทราย หรือดินในท่ีรกร5าง 
 13. กลุ�มเห็ดรังนก (bird’s nest fungi) 
  ดอกเห็ดมีขนาดเล็ก ตามปกติมีเส5นผ�านศูนย1กลางน5อยกว�า 1 ซ.ม. รูปร�างคล5ายรังนก และมีสิ่งท่ีคล5าย
ไข� รูปร�างกลมและแบนวางอยู�ท่ีก5นรัง ภายในไข�เต็มไปด5วยสปอร1 ดอกเห็ดเม่ืออ�อนด5านบนของรังมีเนื้อเยื่อป0ด พบข้ึน
บนไม5ผุ 
 14. กลุ�มเห็ดเขาเหม็น (stinkhorns) 
  ดอกเห็ดเม่ืออ�อนรูปร�างคล5ายไข� ต�อมาส�วนของก5านค�อย ๆ โผล�ดันเปลือกหุ5มจนแตก เปลือกไข�
ส�วนล�าง กลายเป	นถ5วยหุ5มโคนก5าน ส�วนปลายก5านด5านบนอาจมีหรือไม�มีหมวก และมีสปอร1เป	นเมือกสีเข5มฉาบอยู� ก5าน
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มีลักษณะพรุนและนิ่มมาก อาจมีร�างแหปกคลุมก5าน บางชนิดมีก5านท่ีโผล�ออกมาจากเปลือกแตกคล5ายหนวดปลาหมึก 
หรือพองเป	นช�องโปร�งคล5ายลูกตะกร5อ ดอกเห็ดมีกลิ่นเหม็นมาก ข้ึนอยู�บนดินท่ีชื้นแฉะและมีซากพืชทับถมหนา 
 15. กลุ�มเห็ดทรัพเฟ0ลปลอม (false truffles) 
  ดอกเห็ดมีรูปร�างเป	นก5อนกลมจนถึงรูปไข� หรือเป	นปุiมปม ภายในก5อนมีเนื้อแน�น จนถึงคล5าย ฟองน้ํา
หรือเป	นเมือกแต�ไม�เป	นฝุiนผง และมีห5องหรือช�องเล็ก ๆ กระจายอยู�ในเนื้อโดยท่ัวไป สปอร1เกิดอยู�ท่ีผนังภายในช�องนี้
อาจเห็นรอยของก5านขนาดเล็กในเนื้อเห็ดด5วย ดอกเห็ดตามปกติเกิดอยู�ใต5ดิน 
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ตารางที่ 1 แสดงกลุ�มเห็ดในชั้นเบสิดิโอไมซิติส 
 

กลุ�มชนิดของเห็ด ตัวอย�าง อื่นๆ 

กลุ�มเห็ดมีครีบ 
 

เห็ดระโงกเหลือง 
Amanita calyptroderma G.F. Atk. 

& V.G. Ballen 

 
เห็ดหล�มขาว 

Russula Delica Fr. 

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

กลุ�มเห็ดมันปู 

 
เห็ดมันปูใหญ� 

Craterellus odoratus (Schwein.) Fr. 

 
เห็ดขมิ้นน5อย 

 Cantharellus minor Pk 

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

 
เห็ดตับเต�า  
Boletus sp 

 
เห็ดตับเต�าเกล็ดแดงคล้ํา  

Boletellus emodensis (Berk.) Sing 

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

กลุ�มเห็ดหิ้ง 
 

เห็ดหางไก�งวง  
Coriolus versicolor (L.) Quél 

 
เห็ดรังมิ้ม 

Hexagonia apiaria (Pers.) Fr 

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

กลุ�มเห็ดแผ�นผนัง 
 

เห็ดหางไก�งวงปลอม 
 Stereum ostrea (Blume & T. 

Nees) Fr. 

 
เห็ด Steriopsis sp. 

- 
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กลุ�มเห็ดหูหนู 
 

เห็ดหนูหนูเสวย 
Auricularia fuscosuccinea (Mont.) 

Henn 

 
เห็ดพายทอง 

Dacryopinax spathularia (Schw.) 
Martin 

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

กลุ�มเห็ดฟ[นเลื่อย 

 
Irpex spp. 

 
เห็ดสมองลิง 

Hericium erinaceus (Bull.) Pers. 

เห็ดไม5แคะหู (Auriscalpium vulgare Gray) 

กลุ�มเห็ดปะการัง 

 
เห็ดเขากวางอ�อน 

Ramaria cyanocephala 

 
เห็ดซังขนุน 

Clavaria fusiformis Sowerby 

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

 
เห็ดดาวดิน 

Geastrum saccatum Fr. 

 
เห็ดลูกฝุiนหนาม 

Lycoperdon echinatum Pers. 

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

กลุ�มเห็ดรังนก 

 
เห็ดรังนกขอบจีบ 

Cyathus striatus (Huds.) Willd. 

 
เห็ดรังนกกระจิบ 

Cyathus olla (Batsch) Pers 

- 

กลุ�มเห็ดเขา
เหม็น 

 
เห็ดเยื่อไผ�/เห็ดร�างแห 

Dictyophora indusiata (Vent.) 
Desv. 

 
เห็ดเขาเหม็น 

Mutinus bambusinus (Z0ll.) E.Fisch 

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

กลุ�มชนิดของเห็ด ตัวอย�าง อื่นๆ 

กลุ�มคอร1ไดเซป 
 

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

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

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

กลุ�มไซลาเรีย/ 
เห็ดนิ้วมือคนตาย 

 
Xylaria polymorpha (Pers.) Grev. 

 
Xylaria sp.1 

เห็ด Xylaria sp.2 

กลุ�มดัลดิเนีย/ 
เห็ดดันหมี 

 
เห็ดที	ขึ�นอยูต่ามธรรมชาติ 

 
ดอกเห็ดเมื	อผา่ตามยาวเพื	อดู zoned 

Daldinia concentrica (Bolton) Cs. & De Not. 
 



15 

กลุ�มเห็ดอานม5า 

 
Helvella sp. 

 
เห็ดอานม5าอีแปะ 

Leptopodia atra (Konig ex Fr.) Boud 

- 

กลุ�มเห็ดรูปแก5ว
แชมเปญ รูปถ5วย 

หรือรูปจาน 
 

เห็ดจมูกหมู 
Galiella celebica (P.Henn.) Nannf 

 
เห็ดถ5วยแดงอมชมพู 

 Cookeina sulcipes (Bk.) Kuntz. 

เห็ด Sarcoscypha sp.  
เห็ด Microstoma sp. 

กลุ�มเห็ดลิ้นพสุธา 

 
  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
บทบาทต:อระบบนิเวศของเห็ดในปdา 
 เห็ดท่ีเกิดข้ึนท้ังในระบบนิเวศปiาธรรมชาติและสวนปiา ผู5ท่ีให5ความสนใจท่ีจะศึกษาสามารถสํารวจเก็บตัวอย�าง
ได5จากสิ่งต�างๆ เช�น ดิน ส�วนต�างๆ ของพืชท่ีตายแล5ว ต5นไม5ท่ียืนต5นอยู� มูลสัตว1และอินทรียวัตถุต�างๆ ท่ีมีอยู�ในบริเวณ
นั้นๆ เห็ดปiาไม5จะอยู�ใน 3 สภาพตามวัตถุท่ีอาศัย (substrates) คือ: 
 1. เห็ดผู5ย�อยสลายอินทรียวัตถุ (saprophytic mushroom): เห็ดกลุ�มนี้จะพบได5ตามซากอินทรียวัตถุท่ีตาย
แล5ว (dead organic matters) เช�น ใบไม5 หญ5า ก่ิงก5าน ไม5ซุง ตอไม5 ผลไม5 เมล็ดไม5หรือ มูลสัตว1 เป	นต5น เห็ดกลุ�มนี้ทํา
หน5าท่ีย�อยสลายซากเท�านั้นโดยอาศัยการปล�อยน้ําย�อยออกไปเพ่ือย�อยสลายโครงสร5างท่ีแข็งแรงของสิ่งท่ีดอกเห็ดข้ึน 
อยู� ทําให5ซากอินทรียวัตถุนั้นๆ ค�อยๆ ผุพัง และกลายเป	นแร�ธาตุ ส�วนหนึ่งกลับคืนสู�ดินเพ่ือเป	นวัฏจักรการหมุนเวียน
ธาตุอาหาร และอีกส�วนหนึ่งจะถูกเส5นใยของดอกเห็ดดูดและนําไปใช5ประโยชน1ต�อไป สําหรับเห็ดกลุ�มนี้สามารถสํารวจ
พบได5บ�อยเพราะมีเป	นจํานวนมาก อาจจะพบดอกเห็ดท้ังท่ีอ�อนนุ�ม เหนียว แข็ง และพบได5เกือบทุกฤดูกาลโดยเฉพาะ
บริเวณท่ีมีความชื้นสูง  
 2. เห็ดท่ีเป	นสาเหตุของโรค (parasitic mushroom): เห็ดกลุ�มนี้เป	นกลุ�มท่ีเข5าทําลายต5นไม5ขณะยืนต5นและยัง
มีชีวิตอยู� หรือเข5าทําลายสัตว1ขนาดเล็กจําพวกแมลงและแมงมุม โดยเชื้อเห็ดจะเข5าไปแย�งน้ําและอาหาร ทําให5เซลล1
และเนื้อเยื่อของสิ่งมีชีวิตท่ีดอกเห็ดข้ึนอยู�ค�อยๆ ทรุดโทรมและตายลงไปในท่ีสุด 
 3. เห็ดท่ีมีความสัมพันธ1กับสิ่งมีชีวิตชนิดอ่ืน (symbiosis mushroom): เห็ดกลุ�มนี้ สามารถแบ�งตามชนิดของ
สิ่งมีชีวิตท่ีมีความสัมพันธ1ด5วยได5 2 กลุ�มคือ 
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  3.1 เห็ดเอคโตไมคอร1ไรซา (ectomycorrhizal mushroom) เห็ดกลุ�มนี้เป	นเห็ดท่ีสร5างดอกเห็ดอยู�
ตามบริเวณใต5ร�มไม5 เพราะเป	นเห็ดท่ีอาศัยอยู�กับรากของต5นไม5 โดยเฉพาะไม5ในวงศ1ยาง (Dipterocapaceae) วงศ1ก�อ 
(Fagaceae) และวงศ1สนเขา (Pinaceae) จะพบได5มากท่ีสุด เส5นใยของราจะเจริญอยู�ต้ังแต�ระดับผิวดินจนกระท่ังชั้นใต5
ดินท่ีระดับลึกประมาณ 10-20 ซ.ม. แล5วสร5างดอกเห็ดโผล�ข้ึนมาเหนือดิน มักจะพบเห็ดกลุ�มนี้มากในฤดูฝน หรือฤดู
ท่ีดินมีความชื้นสูงเท�านั้นในฤดูแล5งมักจะไม�พบเห็ดกลุ�มนี้ปiาท่ีพบเห็ดกลุ�มนี้มากได5แก� ปiาเต็งรัง ปiาสนเขา ปiาก�อ ปiายาง 
และปiามะค�าโมง เป	นต5น ส�วนปiาเบญจพรรณหรือปiาผสมผลัดใบท่ีมีไม5สักพบเห็ดกลุ�มนี้ไม�มาก 
  3.2 เห็ดโคนปลวก (termite mushroom หรือ Termitomyces spp.) เห็ดในกลุ�มนี้การเจริญของ
เส5นใยท่ีรวมตัวเกิดเป	นดอกเห็ดจําเป	นต5องมีสารบางชนิดท่ีปลวกสร5างข้ึนจึงจะเกิดเป	นโครงสร5างดอกเห็ดอย�างท่ีเราพบ
เห็นได5 ดอกเห็ดจะข้ึนโดยตรงจากดิน และเม่ือขุดดูจะพบว�ามีโครงสร5างคล5ายๆ รากของดอกเห็ด หรือท่ีเรียกว�า ราก
เทียม (pseudorhiza) ปรากฏอยู� ท่ีปลายสุดของรากเทียมนี้จะข้ึนตรงจากรังของปลวก (termite nest) ชนิดของปลวก
และชนิดของเห็ดมักจะมีความสัมพันธ1กันในระดับหนึ่ง 
 
เห็ดพิษ 
 สารพิษของเห็ดสามารถแบ�งเป	นกลุ�มตามผลทางสรีรวิทยาออกเป	น 4 กลุ�มใหญ�ๆ คือ 
 1. Protoplasmic poisons เป	นกลุ�มของสารพิษท่ีเข5าทําลายเซลล1และการล5มเหลวของการทํางานของอวัยวะ 
แบ�งออกเป	น 3 กลุ�ม ดังนี้ 
  1.1 กลุ�ม Cyclopeptide แบ�งเป	น 2 ชนิด คือ amatoxin (amanitin) และ phallotoxin 
(phalloidins) เป	นสารพิษทําลายเซลล1ของตับ ไต ระบบทางเดินอาหาร ระบบเลือด ระบบหายใจ และระบบสมอง ทํา
ให5ถึงแก�ความตาย เม่ือได5รับสารพิษกลุ�มนี้เข5าไปจะมีอาการท5องร�วง เป	นตะคริวท่ีท5อง คลื่นเหียน และอาเจียน โดย
อาการจะแสดงหลังจากรับประทานเห็ดพิษเข5าไป 6-24 ชั่วโมง ระยะเวลาแสดงอาการประมาณ 1 วัน หลังจากนั้นจะมี
อาการตับและไตวาย และอาจถึงแก�ชีวิตได5 
 

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

 

Amanita virosa Secr 
เห็ดระโงกหิน เห็ดไข�ตายซาก 

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

 
 Gyromitra esculenta (Pat. Et Bak.) Boedism.  

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

 
Amanita muscaria 

 
Amanita pantherina 

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

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

เห็ดข้ีควาย บางท่ีเรียกเห็ดโอสถลวงจิต 

Gymanopilus Aeruginosus (Peck) Sing. 
เห็ดขอนสีทองเกล็ดแดง 

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

 
Chlorophyllum molybdites 

(Meyer. ex. Fr.) Mass. 
เห็ดหัวกรวดครีบเขียว 

 
Russula emetia 

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

 

Gomphus floccosus (Schw.) Sing 
เห็ดกรวยเกล็ดทอง 

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

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

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

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

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

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

หลากหลายทางชีวภาพในปiาพ้ืนท่ีปiาอนุรักษ1. 2553 
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บทปฏบิัติการที่ 1 การวิเคราะห์วิธีการด าเนินงานฐานทรพัยากรท้องถิ่น  

 งานมอบที่ 1                                                                     



งานมอบท่ี 1                                                                      
งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 

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

1.1การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร 
1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
 
 
 

 

 

2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
 
 
 

 

3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรใน
พ้ืนที่ปกปัก 
 
 
 

 

4) การติดรหัสประจ าชนิด  
 
 
 
 
 
 
 
 



งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
1.งานปกปักทรัพยากร

ท้องถิ่น (ต่อ) 
1.2 การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปก
ปัก 

 

1.3 การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก 
1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
 
 

 

 2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปก

ปัก 

 

 

 

1.4 การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่
ปกปัก 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 

1.งานปกปักทรัพยากร
ท้องถ่ิน (ต่อ) 

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

 

 

2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้
(เอกสารและคอมพิวเตอร์) 

 

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

 

 

 

 



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

2.1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น 
 

 

 

 
 

2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพ
ในท้องถิ่น 

 

2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพใน
ท้องถิ่น 

 

2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี
ชุมชน 

 

 



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

 

2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของ
พืชในท้องถิ่น  ทะเบียนพรรณไม้ใน
ชุมชน 
 
 
 
 

 

 2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์
ใน ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในท้องถิ่น  
 
 
 
 
 

 

 2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้
ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน  
 
 
 
 
 

 

 



 

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

 

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

 

2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่ง
ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี 
 
 
 
 
 

 

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจ
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
 
 
 
 
 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
3. งานการด าเนินงานปลูก

รักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
3.1 การจัดหาและรวบรวมทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

 3.2 การปลูก และการรักษา ทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 
 
 
 
 

 

 3.4 การติดตามการเจริญเติบโตและ
การเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น 
เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 
 
 
 
 

 

 



 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด(งานย่อย) วิธีการ 
4.งานการด าเนินงาน

อนุรักษ์และใช้ประโยชน์
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

4.1 การฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา  ขยายพันธุ์
เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน  
ต าบล 

 

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
อย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยว
เชิงนิเวศน์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จาก
ทรัพยากรในท้องถิ่น  แหล่งเรียนรู้ 
ฯลฯ 

 

5.งานการด าเนินงานศูนย์
ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน 

5.1 การรวบรวมและบันทึกข้อมูล
ทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ  
ทรัพยากรชีวภาพและทรัพยากร
วัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

 

 5.2 ระบบจัดเก็บและสืบค้นได้
(เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 

6.งานสนับสนุนในการ
อนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์พันธุกรรมพืช (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) 

 

 



 ใบงานที่ 3 การเขียนผังมโนทัศน์แผนการด าเนนิงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

งานมอบที่ 3.1 ส าหรับ อบต./ทต./ทม.   

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

  

งานมอบที่ 3.2  ส าหรับโรงเรียน   

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

 



งานมอบท่ี 3.1 ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนการด าเนินงาน  6 งาน กับภารกิจ/แผนยุทธศาสตร์การด าเนินงานของแต่องค์กร  

                ปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส าหรับ องคก์รปกครองส่วนทอ้งถิ่น 

งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 



 
 

งานมอบท่ี 3.2 ให้เขียนผังมโนทัศน์ จากการวิเคราะห์ความสอดคล้องแผนการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน งานท่ี 2 ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน กับ

กลุ่มสาระการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ ตามหลักสูตรแกนกลาง ปี 2551 
 

  
 

ส าหรับ โรงเรียน 

งานที่ 2 งานส ารวจ
รวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  



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

 

งานท่ีจะต้องด าเนินการ รายละเอียด (งานย่อย) ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 

 
ระยะเวลา 

2.งานส ารวจเก็บรวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถิ่น 

2.1 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น      

2.2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น         

2.3 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น             

2.4 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน         

2.5 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชใน  
      ท้องถิ่นทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

    

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น  
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

    

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพ 
     อ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

    

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น        

2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

    

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐาน  
        ทรัพยากรท้องถิ่น    
 

    

ส าหรับโรงเรียน 



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

 

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 
ระยะเวลา 

ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

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

    

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก   
 

    

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 
 

    

1.4  การท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
 

    

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

    

1.6  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก 
 

    

2.งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น      
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น         

ส าหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 
ระยะเวลา 

2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น             
2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน         
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   
 

    

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

    

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

    

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น    
 

    

2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

    

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
        ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

    

3.งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น   
 

    

3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น  
 

    

3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของ
ทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง  
 

    

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร    
   ท้องถ่ิน 
 

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่าย
ให้กับชุมชน ต าบล 
 

    



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ 
 
ระยะเวลา 

 
  

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

    

5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน    5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   
      (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  และ 
       ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

    

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

    

6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม 
     พืช (  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )   

    

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  
     ความสะดวกต่างๆ   

    

 



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

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

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง  

ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

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

 
 
 
 
 
 

  

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก      

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

 
 

  

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

 
 
 
 
 

  

1.6  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก    

2.งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น     
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น        



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง  

2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น            
2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน        
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

 
 

  

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

 
 

  

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

 
 

  

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น       
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

 
 

  

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
        ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

   

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

   

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร    
   ท้องถ่ิน 
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร    
   ท้องถ่ิน  

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและ
แจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล 

 
 

  

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

 
 
 
 

  



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย 
งบประมาณ (บาท) 

หมายเหตุ 
งบประมาณท่ีต้ังไว้ งบประมาณท่ีใช้จริง  

5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน    5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น   
      (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ  และ 
       ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 
 

  

6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์พันธุกรรม 
     พืช (  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )   

   

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  
     ความสะดวกต่างๆ   

   

 



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

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

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย แผนการด าเนินงาน สรุปงานตามแผน 
การประเมินผล 

ปริมาณ คุณภาพ 
ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

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

 
 
 
 
 
 

   

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก       

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

 
 

   

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

 
 
 
 
 

   

1.6  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก     

2.งานส ารวจเก็บรวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น      
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น         



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย แผนการด าเนินงาน สรุปงานตามแผน 
การประเมินผล 

ปริมาณ คุณภาพ 
2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น             
2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน         
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

 
 

   

2.6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

 
 

   

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

 
 

   

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น        
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติ 
      และโบราณคดี    

 
 

   

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
        ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

    

3.งานปลูกรักษาทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน 

3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น       
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น      
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

    

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์    
   ทรัพยากรท้องถ่ิน  

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและ   
      แจกจา่ยให้กับชุมชน ต าบล 

 
 

   

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

 
 
 

   



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย แผนการด าเนินงาน สรุปงานตามแผน 
การประเมินผล 

ปริมาณ คุณภาพ 
5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน    

5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
     ท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ   
     และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

    

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 
 

   

6.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
      พันธุกรรมพืช (งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)   

    

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย 
     ความสะดวกต่างๆ   

    

 



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

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

งานหลัก รายละเอียดงานย่อย การวิเคราะห์ผล การปรับปรุงพัฒนางาน 

ด้านท่ี 2  
1.งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

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

 
 
 
 
 
 

 

1.2  การท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก     

1.3  การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   
       1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
      2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก 

 
 

 

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

 
 
 
 
 

 

1.7  การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก   

2.งานส ารวจเก็บรวบรวม 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 

2.1  การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น    
2.2  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น       
2.3  การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น           



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย การวิเคราะห์ผล การปรับปรุงพัฒนางาน 

2.4  การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน       
2.5  การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น  
       ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน   

 
 

 

2.7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น      
      ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน   

 
 

 

2.7 การส ารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ   
     ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน     

 
 

 

2.8 การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถิ่น      
2.9 การรวบรวมข้อมูลแหล่งทรัพยากร  
      และโบราณคดี    

 
 

 

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท า 
       ฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

  

3.งานปลูกรักษาทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน 

3.1  การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น     
3.2 การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น    
3.3 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลง
ของทรัพยากรท้องถิ่น เช่น แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง 

  

4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ 
   ทรัพยากรท้องถ่ิน 
4.งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์    
   ทรัพยากรท้องถ่ิน  

4.1 การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและ   
      แจกจา่ยให้กับชุมชน ต าบล 

 
 

 

4.2 การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น  
     การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์  การพัฒนา   
     ผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้  

 
 
 

 

5.งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากร 
   ท้องถ่ิน    

5.1 การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากร 
     ท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ   ทรัพยากรชีวภาพ   
     และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) 

  



งานหลัก รายละเอียดงานย่อย การวิเคราะห์ผล การปรับปรุงพัฒนางาน 

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้  
      (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) 

 
 

 

7.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์
และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

7.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ 
      พันธุกรรมพืช (  งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน )   

  

7.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวย  
     ความสะดวกต่างๆ   

  

 



บทปฏิบัติการ งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

แบบบันทึกพิกัด และความกว้างของทรงพุ่มในการด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

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

ประจ าชนิด 
ชื่อพรรณไม้ 

ต าแหน่งพิกัดพรรณไม้ (เมตร) 

ค่า X  ค่า Y 
        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        

        



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N สัญลักษณ์ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

  ผังพิกัดพรรณไม้ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 

มาตราส่วน………….….. 



 

 

ค ำชี้แจง  
ใบงำนท่ี 1 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนในท้องถ่ิน 

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

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



 

 

ใบงำนท่ี 1 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลพ้ืนฐำนในท้องถ่ิน 

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

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

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

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

แผนท่ีหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง โดยสังเขป 
 
 
 
 

เหนือ 

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



 

 

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

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

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

                    
 หมำยเหตุ : หากมีสถานศึกษามากกว่า 2 แห่ง สามารถเพ่ิมข้อมูลของสถานศึกษาได้ตามจริง 

 
6. ข้อมูลกำรบริหำรขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
   สถานที่ต้ังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น       O เทศบาล              O องค์การบริหารส่วนต าบล     

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

 
 
 

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



 

 

ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 2 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถ่ิน  

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



 

 

ใบงำนท่ี 2 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรประกอบอำชีพในท้องถ่ิน  

 
9. กำรประกอบอำชีพ 
9.1 ด้ำนเกษตรกรรม 

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

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

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

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

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

 



 

 

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

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

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

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

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

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

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

 

 

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



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 3 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพในท้องถ่ิน 

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

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

 
 

 
 
 
 



ใบงำนท่ี 3 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลด้ำนกำยภำพในท้องถ่ิน 

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

คุณภำพของน้ ำ 
   ปนเปื้อนโลหะหนัก 
   ปนเปื้อนจุลินทรีย์ 
   น ้าสะอาดไม่มีปัญหาการปนเปื้อน  
 

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

 
 

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



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 4 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน วิถีชุมชน  

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

 
 
 
 
 
 



ใบงำนท่ี 4 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน วิถีชุมชน 

  

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



แบบบันทึกประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง 
 

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

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



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



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

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



แบบบันทึกวิถีชีวิตของหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง 
 

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

 
 
 

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



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 5 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน  

 

 กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน การเก็บข้อมูลพืชที่มีความส าคัญ และมีลักษณะ
พิเศษ สามารถน ามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ  
 

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

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



ใบงำนท่ี 5 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน  

 
20. ข้อมูลพืช  

พืชที่มีความส าคัญ หรือมีลักษณะพิเศษ  เช่น พืชที่เป็นไม้ผล ผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร พืชใช้เนื้อไม้  
พืชเศรษฐกิจ ฯลฯ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

หมำยเหตุ : กรณีมีข้อมูลพืชที่ส าคัญมากกว่า 1 ชนิด ขอให้เพ่ิมเติมแบบฟอร์ม  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ผังแสดงต ำแหน่งพรรณไม้  
 
 
 
 

เหนือ 

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



วำดภำพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                
  

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

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



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 6 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน  

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

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



ใบงำนท่ี 6 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน  

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

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

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

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

 

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



วำดภำพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

 



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 7 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของชีวภำพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน 

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

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

 
 
 
 
 
 



 ใบงำนท่ี 7 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลกำรใช้ประโยชน์ของชีวภำพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน 

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



วำดภำพประกอบ: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

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

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



 

ค ำชี้แจง  
ใบงำนท่ี 8 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลภูมิปัญญำในท้องถ่ิน 

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

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



 

ใบงำนท่ี 8 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลภูมิปัญญำในท้องถ่ิน 

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

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

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

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

  

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



 

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



 

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

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

 
7. ลักษณะของภูมิปัญญำท้องถ่ิน 

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

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

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

 
หมำยเหตุ : กรณีภูมิปัญญา ในแต่ละสาขา มีข้อมูล / ผู้รู้มากกว่า 1คน ขอให้เพ่ิมเติมแบบฟอร์ม 

 



 

วำดภำพประกอบ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

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

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



ค ำชี้แจง 
ใบงำนท่ี 9 เรื่อง กำรเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยำกรและโบรำณคดีในท้องถ่ิน  

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

 
 
 
 
 



ใบงำนท่ี 9 
เรื่อง กำรเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยำกรและโบรำณคดีในท้องถ่ิน  

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



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

                          
 

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



วำดภำพประกอบ        โบรำณสถำน              โบรำณวัตถุ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                       

มำตรำส่วน……….……………………………….…...  



 

 

ใบความรู้ ใบงานท่ี 1 
เรื่อง การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถ่ิน  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



 

 

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

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

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

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

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

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบความรู้ใบงานท่ี 2 

เรื่อง  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถ่ิน  
 

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

  (มีคนงาน  50 - 200 คนหรือมีทรัพย์สินต้ังแต่ 20 - 200 ล้านบาท) 



 

 

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

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

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

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

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

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

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



ใบความรู้ใบงานท่ี 3 
ใบงานท่ี 3 เรื่องการเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถ่ิน 

 
สภาพ น. ความเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติ  เช่น  สภาพความเป็นอยู่  สภาพดินฟ้าอากาศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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


ใบความรู้ ใบงานท่ี 4 
การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 

 
 
ประวัติ   น.  เรื่องราวว่าด้วยความเป็นของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง    

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

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

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

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

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

 
 



ใบความรู้ ใบงานท่ี 5 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน  

 
ไม้ผล คือ พืชที่ออกลูกออกผลให้เรารับประทานเราเรียกลูกหรือผลของมันว่า "ลูกไม้" หรือ "ผลไม้"  

ส าหรับไม้ผลนั้น มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก ซ่ึงไม้ผลยืนต้นมีต้ังแต่ล าต้นขนาดเล็กไปจน 

ถึงล าต้นขนาดใหญ่ มีทั้งที่รับประทานผลสุกและรับประทานผลดิบ  

ผักพ้ืนเมือง คือ พืชผักพ้ืนบ้าน หรือพืชผักพ้ืนเมืองที่ชาวบ้านน ามาบริโภค เป็นผักตามวัฒนธรรม 

การบริโภคของชาวท้องถิ่น ขึ้นในแหล่งธรรมชาติหรือน ามาปลูกไว้ริมบ้าน น ามาใช้ประโยชน์ 

ได้หลายอย่าง เช่น ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค หรือด้านเศรษฐกิจ 

พืชสมุนไพร คือ พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การใช้สมุนไพรส าหรับ 

รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นี้ จะต้องน าเอาสมุนไพรต้ังแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสม 

รวมกันซ่ึงจะเรียกว่า ยา ในต ารับยา 

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

และประกอบเป็นอาชีพ 

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

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ คือ การถ่ายทอดข้อมูลพันธุ์ไม้ออกมาเป็นภาพ โดยใช้มาตราส่วนที่ก าหนด 

จากต้นจริง ในการเน้นรายละเอียดของอวัยวะที่ทับซ้อนกัน หรือประกอบชิ้นส่วนที่ 

ไม่สมบูรณ์แตกหักลงบนกระดาษ 

ลักษณะวิสัย คือ รูปร่างลักษณะพันธุ์ไม้ที่มองเห็นในสภาพธรรมชาติ เช่น ไม้ต้น เป็นพืชที่มีล าต้นแข็งแรง  

มีเนื้อไม้ ส่วนล าต้นต้ังตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกก่ิงก้านสาขามาก เป็นต้น  

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

ไม้ต้น  เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ มีล าต้นหลัก ต้ังตรง โตเต็มที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุหลายปี  

ไม้พุ่ม  เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ มักแตกก่ิงก้านใกล้ๆ โคนต้น ลักษณะเป็นพุ่ม สูงไม่เกิน 5 เมตร มีอายุ
หลายปี  

ไม้ล้มลุก เป็นพืชที่ไม่มีเนื้อไม้ หรือมีเนื้อไม้เล็กน้อยที่บริเวณโคนต้น 

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



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

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

ปาล์ม  เป็นพืชใบเลี้ยงเด่ียว ล าต้นเป็นข้อ มีใบบนยอดเพียงที่เดียว ไม่แตกก่ิงก้าน แต่แตกกอได้  

มีก้านใบที่ยาวและใหญ่ ลักษณะใบแตกต่างกัน แต่ก็ไปรวมกลุ่มกันที่ปลายก้านที่เดียว  

อย่างไรก็ตาม ยังมีปาล์มอีกหลายชนิด ที่ไม่ได้มีล าต้นสูงพ้นดิน แต่ก็มีลักษณะใบแบบปาล์ม  

ท าให้สังเกตได้ไม่ยากนัก 

หญ้า  เป็นพืชล้มลุกหลายชนิด หลายสกุล ในชั้น Liliopsida วงศ์ Poaceae พืชในวงศ์นี้ 

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

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

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

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

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


ใบความรู้ ใบงานท่ี 6 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน  

 

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

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

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



พยาธิ   สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ คอยแย่งอาหาร หรือดูดเลือดและ 
  มักจะ ท าให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่มันอาศัยอยู่   

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

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



ใบความรู้ใบงานท่ี 7 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน  

 
 

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

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

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

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

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

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

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

  คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงจากเห็ดรา นอกจากนี้ไลเคนยังสามารถใช้
  เป็นดัชนีวัดมลพิษทางอากาศได้ ไลเคนมีรูปแบบที่ส่าคัญ 4 แบบ 

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

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

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


 

ใบความรู้ ใบงานท่ี 8 
เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถ่ิน 

 
 

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

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

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

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

 ความสามารถเก่ียวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์ การ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 



 

 5.สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  
  ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชนทั้งที่
 เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 
 6.สาขาสวัสดิการ  

 ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความม่ันคงทาง
 เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
 7.สาขาศิลปกรรม  

 ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ศิลปะมวยไทย เป็นต้น 

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

 ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาความเชื่อและประเพณีด้ังเดิม
ที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 

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



ใบความรู้ ใบงานที่ 9 
เรื่อง  การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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


บทปฏิบัติการ งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

ตารางแสดงแนวคิดในการเลือกทรัพยากร  

ตารางแสดงแนวคิดในการเลือก พืช 

แนวคิดในการเลือกพืช ชื่อพืช การใช้ประโยชน์  สภาพธรรมชาติ 

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 



ตารางแสดงแนวคิดในการเลือก สัตว์  

แนวคิดในการเลือกสัตว์  ชื่อสัตว์  การใช้ประโยชน์  สภาพธรรมชาติ 

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

ตารางแสดงแนวคิดในการเลือก ชีวภาพอ่ืนๆ 



แนวคิดในการเลือก
ชีวภาพอ่ืนๆ 

ชื่อชีวภาพอ่ืนๆ การใช้ประโยชน์  สภาพธรรมชาติ 

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

ตารางแสดงแนวคิดในการเลือก ภูมิปัญญา  

แนวคิดในการเลือกภูมิ
ปัญญา 

ชื่อภูมิปัญญา  การใช้ประโยชน์  สภาพธรรมชาติ 



    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

    

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

กระบวนการติดตามทรัพยากร  

ทรัพยากร แนวทางการติดตาม วิธีการติดตาม 
 
 
 

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

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



ทรัพยากรพืช  
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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

 
 
 
 
 ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ 
 
 
 

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

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

ผังภูมิศาสตร์ ดิน และ น้้า N 

สัญลักษณ์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผังภูมิศาสตร์ แสง และ ลม  N 

สัญลักษณ์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผังภูมิศาสตร์ มุมมอง N 

สัญลักษณ์ 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผังการก้าหนดใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี 

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

N ผังก้าหนดการใช้ประโยชน์พ้ืนท่ี 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางส ารวจสภาพแวดล้อมของพรรณไม้ที่มอียู่  จากผังพรรณไม้เดิม  

 

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

ผังภูมิทัศน์ N 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผังภูมิศาสตร์ ดิน และ น้้า N 

สัญลักษณ์ 
 

สภาพภูมิศาสตร์และลักษณะดิน 

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

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

ความช่ืนของดิน ณ จุดต่างๆ 

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

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

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

ใบงานหมายเลข 1 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผังภูมิศาสตร์ แสง และ ลม N 

สัญลักษณ์ 
 

ทิศทางลม 

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

ลักษณะการพัดของลม (ความเร็ว/ช้าของลม) 

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

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

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

ใบงานหมายเลข 2 

ใบงานหมายเลข 3  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผังการก้าหนดใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี N 

สัญลักษณ์ 
 

ใบงานหมายเลข  4 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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

ผังภูมิทัศน์ N 

สัญลักษณ์ 
 



บทปฏิบัติการ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านกึ 
ทรัพยากรท้องถิน่ : พืช 

 
ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของพืช 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของพืช  (ลักษณะวิสัย) และอธิบายโครงสร้างภายนอกของพืช  

 
ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

             (รูปร่าง  รูปทรง  ส ี ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
 

2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

   (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  
 

ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของพืช 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของพืช 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากพืช  
3.2.2 ผังความคิด 

3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
 

ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของพืช     
4.1 การเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติของพืช 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากพืช  
4.2.2 ผังความคิด 

 
4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 



 

 

 

 

 

 

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสรา้งจิตส านึก 

ทรัพยากรท้องถิ่น : พืช 
 



ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของพืช 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือทราบส่วนประกอบภายนอกของพืช  
 2. เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของพืชได้ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของพืช  (ลักษณะวิสัย) และอธิบายโครงสร้างภายนอกของพืช  
ภาพวาดแสดงส่วนประกอบภายนอกของ  (ระบุชื่อพืช) .......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายโครงสร้างภายนอกของพืช 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 การก าหนดเรือ่งที่จะเรียนรู ้
 

2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนท่ีศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  

   และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ (รูปร่าง  รูปทรง  สี  ผิว  เน้ือ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
 
2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนท่ีศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  
            และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ (รส กล่ิน เสียง ความแข็ง ความน่ิม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  

 



ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนที่ศึกษาได้ 
2.  เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

             (รูปร่าง  รูปทรง  ส ี ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน....................................................................................... 
 
อธิบายโครงสร้างภายนอกของส่วนท่ีศึกษา  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12...................................................................................... 
  3......................................................................................... 13................................................ ...................................... 
  4......................................................................................... 14................................................ ...................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16................................................ ...................................... 
  7......................................................................................... 17................................................ ...................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9......................................................................................... 19....................................... ............................................... 
  10........................................................................................ 20................................................ ...................................... 



2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้อธิบายคุณสมบัติในส่วนที่ศึกษาของพืชได้ 
2.เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของพืชส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

   (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ส่วน....................................................................................... 
 

อธิบายโครงสร้างภายนอกของส่วนท่ีศึกษา  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12................................................ ...................................... 
  3......................................................................................... 13................................................ ...................................... 
  4......................................................................................... 14................................................ ...................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16...................................................................................... 
  7......................................................................................... 17................................................ ...................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9......................................................................................... 19................................................ ...................................... 
  10........................................................................................ 20................................................ ...................................... 



 
 
 
 
 
                           

ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของพืช 
 
3.1 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของพืช 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อท่ี 2.1  

  เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากพืช  
3.2.2 ผังความคิด 

 
3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 3.2 มาสรรค์สรา้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 
 



ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของพืช 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของพืช  
วัตถุประสงค์ 
       1.เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของพืช 
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม  
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
ชื่อพืช  ................................................................................................................................................................ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ............................................... ...................................................................................................... .. 
วันท่ี  ....................................................................  เวลา………….…….……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ ................................................................................................................................................... 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.......................................................................  6.................................................................................  
 2.......................................................................  7.................................................................................  
 3.......................................................................  8.................................................................................  
 4.......................................................................  9.................................................................................  
 5.......................................................................  10...............................................................................  
อุปกรณ์ 
 1..................................................................................................................... ......................................................  
 2...........................................................................................................................................................................  
 3...........................................................................................................................................................................  
 4...........................................................................................................................................................................  
 5...........................................................................................................................................................................  
 
วิธีการเรียนรู้ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….….....................................................................................................................................................  
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…........................................................................................ ............................................................. 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…..................................................................................................................................................... 
………………..…………….…......................................................................................................... ............................................ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….….....................................................................................................................................................  



                          ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….................................................................................................. .....
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
………............................................................................................................................................................. ........……….....
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
.......................................................................................................................................... ........……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..................................................... .....................................……….........................................................................................
............................................................................………................................................ .......................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......………........................................................................................................................................... .................................. 
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................  
............................................................................………....................................................................................................... 



3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ได้ 
 2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 

 
3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากพืช  

ผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

ผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



3.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................................... ................................................................ 
แนวทาง  1. …........................................................................................................................................................  

2. …................................................................................................................ ........................................ 
  3. …........................................................................................................................................................  
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
................................................................................................................ ...........................................................................  
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................. ...............................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
............................................ ............................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......………......................................... ............................................................................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................................……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป…..................................................................................................................................................... ................………....
............................................................................................................ .....................................................………..................
............................................................................................................................. ......................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.......................................................................................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



 
 
 
 
 

 
ใบงานที่ 4 การเรียนรู้ด้านคณุสมบัติของพืช 

 
4.1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของพืช 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติข้อท่ี 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติจากพืช 
4.2.2 ผังความคิด 

 
4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 4.2 มาสรรค์สรา้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 



ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของพืช     
4.1 การเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติของพืช 
วัตถุประสงค์ 
        1.เพ่ือได้ข้อมูลด้านคุณสมบัติ (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม 
 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ...................................................... ............................................................................................................... 
วันท่ี  ............................................................................ เวลา……………………….….……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ ................................................................................................................................................................. 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.................................................................................  6.....................................................................................  
 2.................................................................................  7.....................................................................................  
 3.................................................................................  8.....................................................................................  
 4.................................................................................  9.....................................................................................  
 5.................................................................................  10....................................................................................  
อุปกรณ์ 
 1...........................................................................................................................................................................  
 2............................................................................................................................................................................  
 3............................................................................................................................................................................  
 4..................................................................................................... .......................................................................  
 5................................................................................................................... .........................................................  
วิธีการเรียนรู้ 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…........................................................................................ ...........................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................. ..................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….….......................................................................... .........................................................................................  



ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
………................................................................................................................................................................... ..……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
................................................................ ..................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………................................................................................................ .................................................
....................………...............................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................... .............................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......……….....................................................................................................................................................................……
…................................................ .....................................................................................................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................. ...............……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………...................................................................
..................................................................................................……….................................................................................
....................................................................................………...............................................................................................
......................................................... .............……….............................................................................................................  
......................................................................………............................................................................................................. 



4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติได้ 
           2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 
4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติจากพืช  

 
ผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



4.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................. ................................................................................................ 
แนวทาง  1. …........................................................................................................................................................ 

2. …........................................................................................................................................................  
  3. …........................................................................................................................................................  
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
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ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุป
................................................................................................................................................ .................………..................
...................................................................................................................................................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.......................................................................................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



บทปฏิบัติการ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านกึ 
ทรัพยากรท้องถิน่ : สัตว์ 

 
ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของสัตว์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของสัตว์และอธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตว์  
 
ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของสัตว์ส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

             (รูปร่าง  รูปทรง  ส ี ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพพฤติกรรมของสัตว์ที่ศึกษา อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

   (การเดิน การกิน การนอน การต่อสู้ การหาอาหาร ฯลฯ)  
 
ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของสัตว์ 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของสัตว์  
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 บันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากสัตว์ 
3.2.2 ผังความคิด 

3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  
 
ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
4.1 การเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านพฤติกรรมข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  
           บันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึก 
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมจากสัตว์ 
4.2.2 ผังความคิด 

4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  



 

 

 

 

 

 

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสรา้งจิตส านึก 

ทรัพยากรท้องถิ่น : สัตว์ 
 



ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของสัตว์ 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือทราบส่วนประกอบภายนอกของสัตว์ 
 2. เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตว์ได้ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของสัตวแ์ละอธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตว์ 
ภาพวาดแสดงส่วนประกอบภายนอกของ  (ระบุชื่อสัตว์) .......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
อธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตว์ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
 



 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 การก าหนดเรือ่งที่จะเรียนรู ้
 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของสัตว์ส่วนท่ีศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก 

            และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ (รูปร่าง  รูปทรง สี ผิว เน้ือ ขนาด ลักษณะ จ านวน ฯลฯ)  
 
2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพพฤติกรรมของสัตว์ท่ีศึกษา อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้     

   (การเดิน การกิน การนอน การต่อสู้ การหาอาหาร ฯลฯ)  



ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตวส์่วนที่ศึกษาได้ 
2.  เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของสัตว์ส่วนที่ ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     
             (รูปร่าง  รูปทรง  ส ี ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน....................................................................................... 
 
อธิบายโครงสร้างภายนอกของสัตว์ส่วนท่ีศึกษา  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12........................................... ........................................... 
  3......................................................................................... 13................................................ ...................................... 
  4......................................................................................... 14................................................ ...................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16................................................ ...................................... 
  7......................................................................................... 17................................................ ...................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9......................................................................................... 19................................................ ...................................... 
  10........................................................................................ 20................................................ ...................................... 



2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ืออธิบายพฤติกรรมของสัตว์ได้ 
2.เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านพฤติกรรม 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพพฤติกรรมของสัตว์ที่ศึกษา อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้     

   (การเดิน การกิน การนอน การต่อสู้ การหาอาหาร ฯลฯ)  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
อธิบายพฤติกรรมของสัตว์ท่ีศึกษา 
…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านพฤติกรรม 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12................................................ ...................................... 
  3......................................................................................... 13................................................ ...................................... 
  4......................................................................................... 14...................................................................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16................................................ ...................................... 
  7......................................................................................... 17................................................ ...................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9......................................................................................... 19................................................ ...................................... 
  10........................................................................................ 20................................................ ...................................... 



 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 3 การเรียนรู้ด้านรูปลกัษณ์ของสัตว์ 
 

3.1 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของสัตว์ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อท่ี 2.1  

  เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า บันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากพืช  
3.2.2 ผังความคิด 
 

3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 3.2 มาสรรค์สรา้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 
 



ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของสัตว์ 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของสัตว์ 
วัตถุประสงค์ 
       1.เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของสัตว์ 
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม  
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
ชื่อสัตว ์ ......................................................... .................................................................................................................... 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ............................................... ....................................................................................................................... 
วันท่ี  ..........................................................................  เวลา………….…………...……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ ................................................................................................................................................................. 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.................................................................................  6......................................................................................  
 2.................................................................................  7......................................................................................  
 3.................................................................................  8......................................................................................  
 4.................................................................................  9......................................................................................  
 5.................................................................................  10....................................................................................  
อุปกรณ์ 
 1...........................................................................................................................................................................  
 2...........................................................................................................................................................................  
 3...........................................................................................................................................................................  
 4...........................................................................................................................................................................  
 5...........................................................................................................................................................................  
 
วิธีการเรียนรู้ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................ .........................................................................................  
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................................. ........................................................................  
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…................................................................................................................................ ..................... 
………………..…………….….............................................................................................. ....................................................... 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…................................................................................................................................................. .... 



                          ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….................................................................................................. .....
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
………............................................................................................................................................................. ........……….....
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
.......................................................................................................................................... ........……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..................................................... .....................................……….........................................................................................
............................................................................………................................................ .......................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......………........................................................................................................................................... .................................. 
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................  
............................................................................………....................................................................................................... 



3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ได้ 
          2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 

 
3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากสัตว์ 

ผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



3.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง : สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................................... ................................................................ 
แนวทาง  1. ….......................................................................................................................................... .............. 

2. …........................................................................................................................................................  
  3. …........................................................................................................................................................  
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
................................................................................................................ ...........................................................................  
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................. ...............................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
............................................ ............................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......………......................................... ............................................................................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................................……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุป…................................................................................................................................................ .....................………....
....................................................................................................... ..........................................................………..................
............................................................................................................................. ......................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.......................................................................................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



 
 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 4 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
 

4.1 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมข้อท่ี 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  
           บันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึก 
 
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมจากสัตว์ 
4.2.2 ผังความคิด 

 
4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 4.2 มาสรรค์สรา้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 



ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 
4.1 การเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมของสัตว์ 

วัตถุประสงค์ 
        1.เพ่ือได้ข้อมูลด้านพฤติกรรมของสัตว์    (การเดิน การกิน การนอน การต่อสู้ การหาอาหาร ฯลฯ)  
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม 
 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านพฤติกรรมข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  
           บันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึก 
 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ...................................................... ............................................................................................................... 
วันท่ี  ............................................................................ เวลา……………………….….……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ ................................................................................................................................................................. 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.................................................................................  6.....................................................................................  
 2.................................................................................  7.....................................................................................  
 3.................................................................................  8.....................................................................................  
 4.................................................................................  9.....................................................................................  
 5.................................................................................  10....................................................................................  
อุปกรณ์ 
 1...........................................................................................................................................................................  
 2............................................................................................................................................................................  
 3....................................................................................... .....................................................................................  
 4..................................................................................................... .......................................................................  
 5................................................................................................................... .........................................................  
วิธีการเรียนรู้ 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................... ................ 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  



ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
………................................................................................................................................................................... ..……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
................................................................ ..................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………................................................................................................ .................................................
....................………...............................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................... .............................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......……….....................................................................................................................................................................……
…................................................ .....................................................................................................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................. ...............……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………...................................................................
..................................................................................................……….................................................................................
....................................................................................………...............................................................................................
......................................................... .............……….............................................................................................................  
......................................................................………............................................................................................................. 



4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถสรุปผลการเรียนรู้ด้านพฤติกรรมได้ 
           2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 
4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมจากสัตว์ 

ผลการเรียนรู้ด้านพฤติกรรม แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



4.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง : สรุปผลการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................................................................................................................. 
แนวทาง  1. …........................................................................................................................................................ 

2. …........................................................................................................................................................  
  3. …........................................................................................................................................................  
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................... ...................................................................... ............. 
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................ ................................………...................
............................................................................. .....................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………........................................................................................................................ .........................
....................………...............................................................................................................................................................
......……….....................................................................................................................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................................……….......................................
................................................................................................. .............................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุป…............................................................................................................................................... ......................………....
.................................................................................................................................................................………..................
............................................................................................................................. ......................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.................................................................... ...................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



บทปฏิบัติการ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านกึ 
ทรัพยากรท้องถิน่ : ชีวภาพอื่นๆ 

 
ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของชีวภาพอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ (ลักษณะวิสัย) และอธิบายโครงสร้างภายนอก 
             ของชีวภาพอ่ืนๆ 

 
ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนที่ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  

  และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง  รูปทรง  สี  ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนที่ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก และก าหนด 

  เรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  
 

ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากชีวภาพอ่ืนๆ 
3.2.2 ผังความคิด 

ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้าง แนวทาง และวิธีการ  
 

ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ 
4.1 การเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติจากชีวภาพอ่ืนๆ 
4.2.2 ผังความคิด 

4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้าง แนวทาง และวิธีการ  



 

 

 

 

 

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสรา้งจิตส านึก 

ทรัพยากรท้องถิ่น : ชีวภาพอื่นๆ 
 



ใบงานท่ี 1 การวิเคราะห์ลักษณะของชีวภาพอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์  
 1. เพ่ือทราบส่วนประกอบภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ  
 2. เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ได้ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพแสดงส่วนประกอบภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ  และอธิบายโครงสร้างภายนอก 
ภาพวาดแสดงส่วนประกอบภายนอกของ  (ระบุชื่อชีวภาพอ่ืนๆ) .......................................................................... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

อธิบายโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



 
 
 
 
 
 

ใบงานที่ 2 การก าหนดเรือ่งที่จะเรียนรู ้
 

2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนท่ีศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  

   และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ (รูปร่าง  รูปทรง  สี  ผิว  เน้ือ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 
 
2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 
ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนท่ีศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก 
            และก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ (รส กล่ิน เสียง ความแข็ง ความน่ิม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  

 



ใบงานท่ี 2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ 
2.1 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ 
วัตถุประสงค์ 

1.  เพ่ืออธิบายโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนที่ศึกษาได้ 
2.  เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนที่ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  
  และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ (รูปร่าง  รูปทรง  สี  ผิว  เนื้อ  ขนาด   ลักษณะ  จ านวน  ฯลฯ) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน............................................................................... ........ 
 
อธิบายโครงสร้างภายนอกของส่วนท่ีศึกษา  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12................................................ ...................................... 
  3......................................................................................... 13...................................................................................... 
  4......................................................................................... 14................................................ ...................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16................................................ ...................................... 
  7......................................................................................... 17................................................ ...................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9............................................... .......................................... 19................................................ ...................................... 
  10........................................................................................ 20...................................................................................... 



2.2 การก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
วัตถุประสงค์ 

1.เพ่ือให้อธิบายคุณสมบัติในส่วนที่ศึกษาของชีวภาพอ่ืนๆ ได้ 
2.เพ่ือก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ 

ค าชี้แจง  ให้วาดภาพโครงสร้างภายนอกของชีวภาพอ่ืนๆ ส่วนที่ศึกษา อธิบายโครงสร้างภายนอก  
  และก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ส่วน....................................................................................... 
 
อธิบายโครงสร้างภายนอกของส่วนท่ีศึกษา  

…………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………..………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
…………………………………………………….……………………………………………………………………………………………………..…………. 
…………………………………………………….…………………………………………………………………………………………………………..……. 
 
ก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติ 
  1......................................................................................... 11................................................ ...................................... 
  2......................................................................................... 12................................................ ...................................... 
  3......................................................................................... 13................................................ ...................................... 
  4......................................................................................... 14...................................................................................... 
  5......................................................................................... 15................................................ ...................................... 
  6......................................................................................... 16................................................ ...................................... 
  7......................................................................................... 17...................................................................................... 
  8......................................................................................... 18................................................ ...................................... 
  9......................................................................................... 19................................................ ...................................... 
  10........................................................................................ 20................................................ ...................................... 



 
 
 
 
 
                           

ใบงานที่ 3 การเรียนรู้ด้านรูปลกัษณ์ของชีวภาพอืน่ๆ 
 
3.1 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อท่ี 2.1  

  เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง  สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากชีวภาพอ่ืนๆ 
3.2.2 ผังความคิด 
 

3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 3.2 มาสรรค์สรา้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 
 



ใบงานท่ี 3 การเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ 
3.1 การเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์ของชีวภาพอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์ 
       1.เพ่ือให้ได้ข้อมูลด้านรูปลักษณ์ (รูปร่าง รูปทรง ขนาด สี ผิว เนื้อ ฯลฯ) ของชีวภาพอ่ืนๆ 
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม  
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ข้อที่ 2.1 เก็บข้อมูลอย่างน้อย 5 ซ้ า  

 แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
ชื่อชีวภาพอ่ืนๆ  ................................................................................................................................................................ 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ............................................... ...................................................................................................... .. 
วันท่ี  ....................................................................  เวลา………….…….……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ .................................................................................................. ................................................. 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
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 4.......................................................................  9.................................................................................  
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วิธีการเรียนรู้ 
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………………..…………….…..................................................................................................................................................... 
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………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….….....................................................................................................................................................  
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….…............................................................................................................................. ........................ 
………………..…………….….....................................................................................................................................................  



                          ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
………........................................................ .............................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………........................................................................ ...
..........................................................................................……….........................................................................................
....................................................................... .....……….......................................................................................................
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..................................………............................................................................................................................. ....................
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....................................................... ...............................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………............................................................................................................................. ....................
....................………...............................................................................................................................................................
......……….............................................................................................................................. ............................................... 
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................................................………...................
.......................................................................................................... ........................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
........................................................................................................………...........................................................................
..........................................................................................………..................................................... ....................................
............................................................................……….......................................................................................................  
............................................................................……….......................................................................................................  



3.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ได้ 
           2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 

3.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านรูปลักษณ์จากชีวภาพอ่ืนๆ 

ผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



3.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง : สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 3.2 มาสรรค์สร้าง แนวทาง และวิธีการ  
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................................... ................................................................ 
แนวทาง  1. …........................................................................................................................................................  

2. …........................................................................................................................................................ 
  3. …........................................................................................................................................................  
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
............................................................................................................................. ...................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
................................................................................................................ ...........................................................................  
……….....................................................................................................................................................................……….....
................................................................................................................................. ...............................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
............................................ ............................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................……….................................................................................................................................................
....................………...............................................................................................................................................................
......………......................................... ............................................................................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................................……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป…................................................................................................................................................ .....................………....
....................................................................................................... ..........................................................………..................
............................................................................................................................. ......................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.......................................................................................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



 
 
 
 
 

 
ใบงานที่ 4 การเรียนรู้ด้านคณุสมบัติของชีวภาพอืน่ๆ 

 
4.1 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ  
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องท่ีจะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องท่ีจะเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติข้อท่ี 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

  แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 

4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมจากชีวภาพอ่ืนๆ  
4.2.2 ผังความคิด 

 
4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานท่ี 4.2 มาสรรค์สรา้ง แนวทาง และวิธีการ 



ใบงานท่ี 4 การเรียนรู้ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ     
4.1 การเรียนรู้ ด้านคุณสมบัติของชีวภาพอ่ืนๆ 
วัตถุประสงค์ 
        1.เพ่ือได้ข้อมูลด้านคุณสมบัติ (รส กลิ่น เสียง ความแข็ง ความนิ่ม ความเหนียว การลอยน้ า ฯลฯ)  
        2.เพ่ือน าข้อมูลที่ได้ไปเป็นฐานในการคิดนวัตกรรม 
 
ค าชี้แจง ให้เลือกเรื่องที่จะเรียนรู้จากการก าหนดเรื่องที่จะเรียนรู้ด้านคุณสมบัติข้อที่ 2.2 เก็บข้อมูล 3 ซ้ า  

แล้วบันทึกผลการเรียนรู้ โดยออกแบบตารางการบันทึกผล  
 
เรื่องท่ีเรียนรู้ ...................................................... ............................................................................................................... 
วันท่ี  ............................................................................ เวลา……………………….….……………...………................................. 
สถานท่ีท่ีเรียนรู้ ................................................................................................................................................................. 
ผู้ร่วมเรียนรู้  
 1.................................................................................  6.....................................................................................  
 2.................................................................................  7.....................................................................................  
 3.................................................................................  8.....................................................................................  
 4.................................................................................  9.....................................................................................  
 5.................................................................................  10....................................................................................  
อุปกรณ์ 
 1...........................................................................................................................................................................  
 2............................................................................................................................................................................  
 3....................................................................................... .....................................................................................  
 4............................................................................................................................................................................  
 5................................................................................................................... .........................................................  
วิธีการเรียนรู้ 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….…...................................................................................................................................................................  
………………….…............................................................................................................................... .................................... 
………………….…................................................................................................................................................................... 
………………….….................................................................................................................................................................. . 



ผลการเรียนรู้ (ออกแบบตารางการบันทึก) 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



สรุปผลการเรียนรู้ 
………................................................................................................................................................................ .....……….....
................................................................................................................................................................………...................
............................................................................................................................. .....................……….................................
....................................................................................................................................………...............................................
.................................................................................... ..................................……….............................................................
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..........................................................................................………........................................................................................ .
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..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………............................................................................................................................. ....................
....................………............................................................................................................................................. ..................
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……….....................................................................................................................................................................……….....
........................................................................................................................................ ........................………...................
..................................................................................................................................................……….................................
............................................................................................................................. .......………...............................................
......................................................................................................................……….............................................................
................................................... .....................................................………...........................................................................
..........................................................................................……….........................................................................................
............................................................................……….......................................................................................................
..............................................................……….....................................................................................................................
................................................………...................................................................................................................................
..................................………............................................................................................................................. ....................
....................………...............................................................................................................................................................
......………................................................ .....................................................................................................................……
…............................................................................................................................. ........................................………...........
............................................................................................................................. .............................……….........................
............................................................................................................................................……….......................................
..............................................................................................................................……….....................................................
................................................................................................................………................................................................ ...
..................................................................................................……….................................................................................
....................................................................... .............………...............................................................................................
......................................................................………............................................................................................................. 
......................................................................……….............................................................................................................  



4.2 สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติได้ 
           2.สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 
4.2.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ ด้านพฤติกรรมจากชีวภาพอ่ืนๆ  

ผลการเรียนรู้ด้านคุณสมบัติ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



4.2.2 ผังความคิด 
ค าชี้แจง สรุปผลการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



4.3 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และส่ิงใหม่ๆ  
วัตถุประสงค์ 
 1.สามารถน าความคิดมาสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆได้ 
 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิด จากใบงานที่ 4.2 มาสรรค์สร้าง แนวทาง และวิธีการ  
 

แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................. ................................................................................................ 
แนวทาง  1. …........................................................................................................................................................  

2. …........................................................................................................................................................  
  3. ….................................................................................................................................. ...................... 
 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ........................................................................................................................................  
………............................................................... ......................................................................................................……….....
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............................................................................................................................. .....................……….................................
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....................………...............................................................................................................................................................
......……….....................................................................................................................................................................……
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ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป…............................................................................................................................................... ......................………....
.................................................................................................................................................................………..................
............................................................................................................................. ......................………................................
............................................................................................................................. ........………..............................................
.................................................................... ...................................................………............................................................ 
……….....................................................................................................................................................................………..... 



บทปฏิบัติการ : การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสร้างจิตส านกึ 
ทรัพยากรท้องถิน่ : ภูมิปัญญา 

 
ใบงานท่ี 1.1 การวาดภาพลักษณะของภูมิปัญญา 
ค าชี้แจง ให้ภาพวาดแสดงรายละเอียดของภูมิปัญญา  
 
ใบงานท่ี 1.2 ประวัติและการพัฒนาภูมิปัญญา 
ค าชี้แจง ให้เขียนประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของภูมิปัญญา  
 
ใบงานท่ี 1.3 ขั้นตอนภูมิปัญญา วาดภาพประกอบค าอธิบาย 
ค าชี้แจง ให้วาดภาพขั้นตอนการท าภูมิปัญญา ประกอบค าอธิบาย  
 
ใบงานท่ี 1.4  สรุปผลการเรียนรู้ แสดงผังความคิด 
ค าชี้แจง ให้น าขั้นตอนของภูมิปัญญา น ามาก าหนดเป็นผังความคิดการใช้ประโยชน์  
 1.4.1 ตารางสรุปผลการเรียนรู้ แสดงผังความคิด  
 1.4.2 สรุปผลการเรียนรู้ แสดงผังความคิด 
 
ใบงานท่ี 1.5 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิดจากข้อที่ 1.4 มาสรรสร้งแนวคิด แนวทาง และวิธีการ 
 



 

 

 

 

 

งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

การเรียนรู้ การใช้ประโยชน์และการสรา้งจิตส านึก 

ทรัพยากรท้องถิ่น : ภูมิปัญญา



การเรียนรู้ภูมิปัญญา 
วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือให้ทราบข้อมูลภูมิปัญญา  
 2.เพ่ือให้ทราบศักยภาพของภูมิปัญญา  
 3.เพ่ือให้ตระหนักถึงการสืบสาน ภูมิปัญญา 
 
ใบงานท่ี 1.1 วาดภาพลักษณะของภูมิปัญญา 
ค าชี้แจง ให้วาดภาพแสดงรายละเอียดของภูมิปัญญา  
 
ชื่อภูมิปัญญา……………………..……………….………………………   สาขา…………………………….……..….……………....... 
เจ้าของภูมิปัญญา ................................................................................................................................................. 
 

       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

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

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

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

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

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

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

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



ใบงานท่ี 1.2 ประวัติและการพัฒนาภูมิปัญญา 
ค าชี้แจง ให้เขียนประวัติความเป็นมาและการพัฒนาของภูมิปัญญา 
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……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  
……………………………………………………………………………………………………..……………………………………………………  



ใบงานท่ี 1.3 ขั้นตอนภูมิปัญญา วาดภาพประกอบค าอธิบาย 
ค าชี้แจง ให้วาดภาพขั้นตอนการท าภูมิปัญญา ประกอบค าอธิบาย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ค าอธิบาย 
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............................................................................. 

ค าอธิบาย 
.............................................................................
..................................................... ........................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
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ค าอธิบาย 
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ค าอธิบาย 
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............................................................................. 



ค าชี้แจง ให้วาดภาพขั้นตอนการท าภูมิปัญญา ประกอบค าอธิบาย  (ต่อ)

ค าอธิบาย 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 

ค าอธิบาย 
.............................................................................
.............................................................................
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.............................................................................
............................................................................. 

ค าอธิบาย 
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.............................................................................
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.............................................................................
............................................................................. 

ค าอธิบาย 
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
.............................................................................
............................................................................. 



ใบงานท่ี 1.4. สรุปผลการเรียนรู้ แนวคิด 
 วัตถุประสงค์ 

1. สามารถสรุปองค์ความรู้ลักษณะ ด้านการพัฒนาและขั้นตอน 
2. สามารถน าข้อมูลก าหนดเป็นผังความคิดในการใช้ประโยชน์ได้ 

1.4.1. ตารางสรุปผลการเรียนรู้ แสดงผังความคิด  

ผลการเรียนรู้ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



 
 

ผลการเรียนรู้ แนวความคิด (นวัตกรรม) เหตุผลของแนวความคิด 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



1.4.2 สรุปผลการเรียนรู้ แสดงผังความคิด 
ค าชี้แจง ให้น าภูมิปัญญาทั้งหมด มาก าหนดเป็นผังความคิดการใช้ประโยชน์  

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1.5 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
การสร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิดจากข้อที่ 1.4 มาสรรค์สร้างแนวคิด  แนวทาง และวิธีการ 
 

แนวคิดท่ีเลือก  ...................................................................................................................................................  
แนวทาง  1. …............................................................................................................................. ............. 

2. …..........................................................................................................................................  
  3. …............................................................................................................................. ............. 
 

 



ใบงานท่ี 1.5 กระบวนการสรรค์สร้างผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ 
การสร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  
ค าชี้แจง ให้เลือก 1 แนวคิดจากข้อท่ี 1.4 มาสรรค์สร้างแนวคิด แนวทาง และวิธีการ  
 
แนวคิดท่ีเลือก  ................................................................................................................................................... 
แนวทาง 1. .......................................................................................................................................................... 

2. ........................................................................................................................................................... 
3. ............................................................................................................... ............................................ 

 
เลือก 1 แนวทางเพ่ือก าหนดวิธีการ 
วิธีการของแนวทางท่ี  ............................................................................................................................. ........... 
………............................................................... ......................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
………....................................................................... ..............................................................................................
………..................................................................................................................................................................... 
……….....................................................................................................................................................................
……….............................................................................. .......................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
………........................................................................................................................................... ..........................
………...................................................................................................... ...............................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
………..................................................................................................................................................................... 
………..................................................................................................................................................................... 



ชิ้นงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สรุป............................................................................................................................. .......................................... 
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
……….....................................................................................................................................................................
………...................................................... ...............................................................................................................
………..................................................................................................................................................................... 
……….................................................................................................................................................................... 
………....................................................................................................................................................................  



 
 

 
 
 
 

 
ทะเบียนพรรณไมใ้นพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น.......................................................................................  

หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
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ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด...................................  

 

รหัสพรรณไม ้ ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ลักษณะวิสัย 
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เล้ือย 

ไม้รอเล้ือย ฯลฯ) 

ลักษณะเด่นของพืช 
(เช่น สี  กล่ิน ยาง มีหนาม 

ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพรรณไม้ในปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.รหัสพรรณไม้ คือ การระบุรหัสของพรรณไม้ที่พบในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสพรรณไม้ที่พบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร 
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดพรรณไม้ 
 /3  คือ รหัสพรรณไม้ที่ ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง  คือ ชื่อที่เรียกพรรณไม้ที่พบในแต่ละท้องถิ่นอาจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลายชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพรรณไม้ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ  
3.ลักษณะวิสัย คือ เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากพืชนั้นๆ เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ไม้ล้มลุก ถ้าเป็นพืชวงศ์หญ้า เช่น ข้าว ข้าวโพด ลักษณะวิสัยเป็น  
  หญ้า พืชกลุ่มไม้ไผ่ จะมีลักษณะวิสัยเป็น ไม้ไผ่ กลุ่มปาล์ม เช่น มะพร้าว หมาก หวาย จะมีลักษณะวิสัยเป็น ปาล์ม และพืชกลุ่มเฟิร์น จะมีลักษณะวิสัยเป็นเฟิร์น 

 4.ลักษณะเด่นของพืช คือ ความแตกต่างของพรรณไม้ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืนๆ เช่น สีของดอกและผล สีน้ ายาง ซ่ึงการบันทึกลักษณะเด่นของพรรณไม้ จะช่วยในการ 
            ระบุชนิด โดยเฉพาะพรรณไม้ชนิดต่างกันแต่ชื่อเหมือนกัน ควรระวังการสับสนระหว่างลักษณะเด่นกับประโยชน์ของพืช เช่น ใช้เป็นไม้ประดับ ใช้เป็นไม้คลุมดิน ใช้ 
            รักษาโรค ฯลฯ ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะเด่นของพืช แต่เป็นประโยชน์ของพืชนั้นๆ 
 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญาเพ่ือการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับการท ามาหากิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ จับสัตว์ หา 
            ของป่า ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับที่อยู่อาศัย ใช้ในการสร้างบ้านเรือน ภูมิปัญญาเก่ียวกับวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร ภูมิ 
            ปัญญาเก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม หรือยารักษาโรค เช่นการน าสมุนไพร มาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบพรรณไม้ในชุมชน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการท าแผนผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ 
 7.หมายเหตุ คือ การบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น ผู้ให้ข้อมูล จ านวนพรรณไม้ที่ส ารวจพบทั้งหมด เป็นต้น 

 

รหัสพรรณไม้ ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ลักษณะวิสัย 
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เล้ือย 

ไม้รอเล้ือย) 

ลักษณะเด่นของพืช
(เช่น สี  กล่ิน ยาง หนาม) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
( เช่น จ านวน

ทรัพยากรท้ังหมด) 
8-6302007-03-001/3 มะเว่อ ไม้พุ่ม ทั้งต้นมีกลิ่นน้ ามันหอม

ระเหย ผลขนาดใหญ่ 
ผลสุกมีรสเปรี้ยว 

ผล น าน้ าผลสุกมาประกอบ
อาหาร เช่น ลาบ ก้อย ต้ม
ย า ใบ น ามาหั่นใส่ก้อย 

หมู่ 3 บ้านหนองขอน  
ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว  
จ.นครราชสีมา  

 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนพันธ์ุสัตว์ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น.......................................................................................  
หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
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ทะเบียนพนัธุ์สตัว์ในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิน่ 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด................................... 
 

รหัสพันธ์ุสัตว์ ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เล้ียงลูกด้วย

น้้ำนม สัตว์เล้ือยคลำน สัตว์สะเทิน
น้้ำสะเทินบก สัตว์ปีก ฯลฯ)  

ลักษณะเด่นของสัตว์ 
(เช่น ขนำด สี รูปร่ำง

ล้ำตัว ฯลฯ)  

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ท่ี ต้ำบล อ้ำเภอ 

จังหวัด) 
หมายเหตุ 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

 
 
 
 

      
 

 
 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพันธ์ุสัตว์ในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.รหัสพันธ์ุสัตว์ คือ กำรระบุรหัสของพันธุ์สัตว์ท่ีพบในชุมชน โดยมีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค้ำอธิบำยรหัสดังนี้  
 ตัวอย่ำง : รหัสพันธุ์สัตว์ท่ีพบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
 6302007 คือ รหัสหมำยเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้ำน 
 001  คือ รหัสชนิดพันธุ์สัตว์ 
 /3  คือ รหัสพันธุ์สัตว์ที่ศึกษำทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง คือ ชื่อที่เรียกพันธุ์สัตว์ท่ีพบในแต่ละท้องถิ่นอำจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลำยชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพันธุ์สัตว์ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ 
3.ประเภท คือ เป็นลักษณะที่สังเกตได้จำกสัตว์นั้นๆ เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้ำนม สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์สะเทินน้้ำสะเทินบก สัตว์ปีก เป็นต้น 
4.ลักษณะเด่นของสัตว์ คือ ควำมแตกต่ำงของสัตว์ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืนๆ เช่น ขนำด สี รูปร่ำง ล้ำตัว เป็นต้น 

 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญำเพ่ือกำรด้ำรงชีพ เช่น ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับกำรท้ำมำหำกิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรล่ำสัตว์ จับสัตว์  
    หำของป่ำ ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับที่อยู่อำศัย ใช้ในกำรสร้ำงบ้ำนเรือน ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับด้ำนวัฒนธรรมด้ำนโภชนำกำร ด้ำนอำหำร วิธีกำรปรุง หรือกำรถนอม 
   อำหำร  ภูมิปัญญำเก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม  หรือยำรักษำโรค เช่นกำรน้ำสมุนไพร มำใช้เป็นตัวยำ กำรผสมยำ วิธีปรุงยำ กำรใช้ยำรักษำโรคในคน หรือโรคในสัตว์  
 6.บริเวณท่ีพบ คือ กำรบันทึกบริเวณที่พบพันธุ์สัตว์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรสืบค้นข้อมูล และกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ต่อไป  
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น ผู้ให้ข้อมูล จ้ำนวนทรัพยำกรทั้งหมดเป็นต้น 

 

รหัสพันธ์ุสัตว์ ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เล้ียงลูกด้วย
น้้ำนม สัตว์เล้ือยคลำน สัตว์
สะเทินน้้ำสะเทินบก สัตว์ปีก) 

ลักษณะเด่นของสัตว์ 
(เช่น ขนำด,สี,รูปร่ำง 

ล้ำตัว ฯลฯ)  

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ที ่ต้ำบล อ้ำเภอ 

จังหวัด) 
หมายเหตุ 

8-6302007-03-001/3 โคนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเต้ำนมขนำดใหญ่ ให้
น้้ำนมมำก  

น้้ำนมน้ำไปผลิตเป็นนมโค
สดแท้ 

หมู่ที ่3  
บ้ำนหนองขอน ต.คลองไผ่  
อ.สีค้ิว จ .นครรำชสีมำ  

 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น................................................................... หมู่ที่ ....................  

หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
 
 
 
 
 

 
การส ารวจครั้งท่ี................/  25………. 



ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในพื้นท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ....................................ต าบล....................................... อ าเภอ ........................................... จังหวัด..........................................  

 
รหัสชีวภาพอ่ืนๆ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) 
ประเภท 

(เช่น เห็ด รา สาหร่าย 
ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น สี ความหนาแน่น ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ที่ ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

 
 

      
 
 
 

 
 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนชีวภาพอ่ืน ๆ ในปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.รหัสชีวภาพอ่ืนๆ คือ การระบุรหัสของชีวภาพอ่ืนๆ ที่พบในชุมชน โดยมีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสชีวภาพอ่ืนๆ ที่พบในชุมชน เช่น  8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดชีวภาพอ่ืน ๆ 
 /3  คือ รหัสพันธุ์ชีวภาพอ่ืน ๆ ที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง  คือ ชื่อที่เรียกชีวภาพอ่ืน ๆ ในแต่ละท้องถิ่น  ซ่ึงอาจบันทึกเพียงชื่อเดียว หรือหลายชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ  
3.ประเภท คือ ลักษณะที่สังเกตได้จากชีวภาพอ่ืนๆ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน เป็นต้น 
4.ลักษณะเด่น คือ ความแตกต่างของชีวภาพอ่ืนๆ ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืน ๆ เช่น สี ความหนาแน่น เป็นต้น 

 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญาเพ่ือการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอม     
             อาหาร หรือภูมิปัญญาการท ายารักษาโรค เช่น การน ามาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ เป็นต้น 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ พ้ืนทีท่ี่พบชีวภาพอ่ืน ๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการท าแผนผังแสดงต าแหน่ง เช่น ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น จ านวนทรัพยากรทั้งหมดเป็นต้น 

 

รหัสชีวภาพอ่ืนๆ 
 

ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด รา สาหร่าย 

ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น สี,ความหนาแน่น ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ที่ ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

8-6302007-03-001/3 เห็ดโคนเล็ก 
เห็ดโคนหมู่  

เห็ด ทุกส่วนมีสีขาว มีสปอร์ ทุกส่วนน ามาเป็นอาหาร  
รสหวาน 

หมู่ที ่3  บ้านหนองขอน  
ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว  จ.นครราชสีมา  
(ป่าชุมชน โคกป่าช้าเก่าทางทิศใต้
ของหมู่บ้านห่างจากบ้านประมาณ 
800 เมตร)  

 

 



 
 
 
 
 
 

 
ทะเบียนภูมิปัญญาในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น................................................................... หมู่ที่ ....................  

หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
 
 
 
 

การส ารวจครั้งท่ี................/  25………. 



ทะเบียนภูมิปัญญาในพื้นท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด...................................  

 

 
รหัสภูมิปัญญา 

 
ชื่อภูมิปัญญา 

 
สาขา 

 

 
เจ้าของภูมิปัญญา 

 

 
จุดเด่นของภูมิปัญญา 

 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ หมู่ที่ ต ำบล 
อ ำเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

        
 

        
 

        

        



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนภูมิปัญญาในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
1.รหัสภูมิปัญญา คือ กำรระบุรหัสภูมิปัญญำที่พบในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001 โดยมีค ำอธิบำยรหัสดังนี้  
 ตัวอย่ำง : รหัสภูมิปัญญำที่พบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
 6302007 คือ รหัสหมำยเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้ำน 
 001  คือ รหัสภูมิปัญญำที่ศึกษำทั้งหมด    

2.ชื่อภูมิปัญญา คือ ชือ่ที่เรียกภูมิปัญญำที่พบในแต่ละท้องถิ่น อำจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลำยชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพรรณไม้ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่น  
3.สาขา คือ ประเภทของภูมิปัญญำท้องถิ่นมำสำรถแบ่งได้ 10 สำขำ  ได้แก่  สำขำเกษตรกรรม  สำขำอุตสำหกรรมและหัตถกรรม  สำขำกำรแพทย์แผนไทย   
  สำขำกำรจัดกำรทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม  สำขำกองทุนและธุรกิจชุมชน  สำขำสวัสดิกำร  สำขำศิลปกรรม  สำขำกำรจัดกำรองค์กร  สำขำภำษำและ 
  วรรณกรรม  และสำขำศำสนำและประเพณี 
4.เจ้าของภูมิปัญญา คือ เจ้ำของภูมิปัญญำ ผู้สรรค์สร้ำงภูมิปัญญำ ผู้รับกำรถ่ำยทอดภูมิปัญญำ  

 5.จุดเด่นของภูมิปัญญา คือ ลักษณะเด่นของภูมิปัญญำนั้นๆ ที่แตกต่ำงจำกภูมิปัญญำอ่ืน และสำมำรถจ ำแนกสำขำของภูมิปัญญำนั้นๆได้ 
 6.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ รำยละเอียดของภูมิปัญญำ องค์ควำมรู้ ควำมสำมำรถ  โดยผ่ำนกระบวนกำรศึกษำสังเกต  คิดวิเครำะห์  จนเกิดปัญญำ  

7.บริเวณท่ีพบ คือ กำรบันทึกข้อมูลแหล่งที่พบภูมิปัญญำนั้นๆ ซ่ึงน ำไปสู่กำรสืบค้น และน ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ต่อไป 
 8.หมายเหตุ คือ กำรบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม  

 

รหัสภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
บริเวณท่ีพบ 

(ระบุ หมู่ที่ ต ำบล 
อ ำเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

8-6302007-03-001 หมองู แพทย์แผนไทย นำยสง่ำ จุฬำรมย ์ ใช้เข็มสักตำมง่ำมมือ ง่ำม
เท้ำ สำมำรถรักษำได้ใช้
เวลำ 5 นำท ี

ใช้สมุนไพรในกำรรักษำ  
โดยวิธีกำรใช้เข็มสักหรือ
สมุนไพรทำ  

หมู่ที่ 3 ต. ห้วยแถลง  
อ. ห้วยแถลง  
จ. นครรำชสีมำ 

 
 

 



 
 
 
 
 
 

 
ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น................................................................... หมู่ที่ ....................  

หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
 
 
 
 

 
การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนแหลง่ทรัพยากรในพืน้ที่ปกปักทรัพยากรท้องถิน่ 
 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................  
 

รหัสแหล่งทรัพยากร ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลแหล่งทรัพยากร 
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานท่ี พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

  
 
 
 

     



วิธีการบันทึกทะเบียนแหล่งทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
 1.รหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชน คือ การระบุรหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 – 6302007– 03 – 001 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้       
    ตัวอย่าง รหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชนที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น 8 – 6302007 – 03 - 001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดแหล่งทรัพยากร 
 /3  คือ รหัสแหล่งทรัพยากรที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อแหล่งทรัพยากร คือ ชื่อที่เรียกแหล่งทรัพยากรในชุมชนนั้น 
 3.ประวัติ คือ ข้อมูลประวัติ ที่มา ความส าคัญและอายุ ของแหล่งทรัพยากรในชุมชนซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่การจ าแนกชนิดของแหล่งทรัพยากร  
 4.ลักษณะเด่น คือ ข้อมูลรูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ รวมทั้งลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะของแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 5.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบ สถานที่บันทึก และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  
 

รหัสแหล่งทรัพยากร ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

 (เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลแหล่งทรัพยากร
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานที่ พิกัด

ทางภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

8–6302007–03-001 น้ าผะหยอะ ต้ังอยู่เขตพ้ืนที่ อุทยานเข้า
ช้างเผือก ต าบลหนองลู 
อ าเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

ธารน้ าไหลออกจากถ้ าน้ าไหล
ตลอดทั้งปี เป็นแหล่งต้นน้ า
ล าธาร ทางเดินเป็นถนน ที่
เป็นเส้นทางธรรมชาติ 

เป็นแหล่งหาสัตว์น้ า พืช
น้ า และเป็นแหล่งที่ใช้
น้ าประปาภูเขา 

หมู่ที่ 5 บ้านเวียคะด้ี  
ต าบลหนองลู 
อ าเภอสังขละบุรี  
จังหวัดกาญจนบุรี 

 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
ทะเบียนโบราณคดีในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นที่ป่าปกปกัทรพัยากรทอ้งถิ่น................................................................... ..................................  

หมู่ที่........ ต าบล/แขวง.......................................... อ าเภอ/เขต.......................................... จงัหวัด.......................................... 
 
 
 
 
 

 
การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................  
 

รหัสโบราณคด ี ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานท่ี พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

  
 
 
 

     



วิธีการบันทึกทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
 1.รหัสโบราณคดีในชุมชน คือ การระบุรหัสโบราณคดีในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 – 6302007– 03 – 001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้     
             ตัวอย่าง รหัสโบราณคดีในชุมชนที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น 8 – 6302007 – 03 - 001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดโบราณคดีในชุมชน  
 /3  คือ รหัสโบราณคดีในชุมชนที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อโบราณคดี คือ ชื่อที่เรียกโบราณคดีในชุมชนนั้น 
 3.ประวัติ คือ ข้อมูลประวัติ ที่มา ความส าคัญและอายุ ของโบราณคดีในชุมชน ซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่การจ าแนกชนิดของโบราณคดีในชุมชน 
 4.ลักษณะเด่น คือ ข้อมูลรูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ รวมทั้งลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 
 5.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบ สถานที่บันทึก และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี  
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  
 

รหัสโบราณคดี ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ 

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 

ลักษณะเด่น 

(เช่น รูปร่าง รูปทรง 
ขนาด) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานที่ พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 

หมายเหตุ 
 

  8–6302007–03-001 ศาลปู่อินทร์ อา ยุ หลา ยร้ อยปี  ซ่ึ งอยู่ คู่ กั บ
ห มู่บ้ า นม า แ ต่ ด้ั ง เ ดิ ม โ ดย มี
ต้น ม ะ ข า ม ใ ห ญ่ เ ป็ น ร่ ม เ ง า 
ชาวบ้านเชื่อว่าตาปู่เป็นผู้คุ้มครอง
ภัยอันตรายเม่ือเดินทางออกจาก
หมู่บ้าน ถ้าผ่านศาลตาปู่ทุกคนจะ
ยกมือไหว้แล้วอธิษฐานบอกดังๆ 
ว่ า  "ต า ปู่ เ อย  ปกปั ก  รั กษ า 
คุ้มครองลูกหลานเด้อ" 

ศาลสี่เหล่า หลังคาจั่ว 
ยกสูงจากพ้ืน  

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ในหมู่บ้านละลมหม้อ  

หมู่ที่ 4 บ้านละลมหม้อ  
ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง     
จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนพรรณไมใ้นชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 
 
 

การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด...................................  

 
รหัสพรรณไม ้

 
ชื่อพ้ืนเมือง 

(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 
ลักษณะวิสัย 

(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เล้ือย 
ไม้รอเล้ือย ฯลฯ) 

ลักษณะเด่นของพืช 
(เช่น สี  กล่ิน ยาง มีหนาม 

ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 

 
 
วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 

1.รหัสพรรณไม้ คือ การระบุรหัสของพรรณไม้ที่พบในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสพรรณไม้ที่พบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  



 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดพรรณไม้ 
 /3  คือ รหัสพรรณไม้ที่ ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง  คือ ชื่อที่เรียกพรรณไม้ที่พบในแต่ละท้องถิ่นอาจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลายชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพรรณไม้ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ  
3.ลักษณะวิสัย คือ เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากพืชนั้นๆ เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ไม้ล้มลุก ถ้าเป็นพืชวงศ์หญ้า เช่น ข้าว ข้าวโพด ลักษณะวิสัยเป็น  
  หญ้า พืชกลุ่มไม้ไผ่ จะมีลักษณะวิสัยเป็น ไม้ไผ่ กลุ่มปาล์ม เช่น มะพร้าว หมาก หวาย จะมีลักษณะวิสัยเป็น ปาล์ม และพืชกลุ่มเฟิร์น จะมีลักษณะวิสัยเป็นเฟิร์น 

 4.ลักษณะเด่นของพืช คือ ความแตกต่างของพรรณไม้ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืนๆ เช่น สีของดอกและผล สีน้ ายาง ซ่ึงการบันทึกลักษณะเด่นของพรรณไม้ จะช่วยในการ 
            ระบุชนิด โดยเฉพาะพรรณไม้ชนิดต่างกันแต่ชื่อเหมือนกัน ควรระวังการสับสนระหว่างลักษณะเด่นกับประโยชน์ของพืช เช่น ใช้เป็นไม้ประดับ ใช้เป็นไม้คลุมดิน ใช้ 
            รักษาโรค ฯลฯ ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะเด่นของพืช แต่เป็นประโยชน์ของพืชนั้นๆ 
 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญาเพ่ือการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับการท ามาหากิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ จับสัตว์ หา 
            ของป่า ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับที่อยู่อาศัย ใช้ในการสร้างบ้านเรือน ภูมิปัญญาเก่ียวกับวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร ภูมิ 
            ปัญญาเก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม หรือยารักษาโรค เช่นการน าสมุนไพร มาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบพรรณไม้ในชุมชน ซ่ึงเป็นประโยชน์ในการท าแผนผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ 
 7.หมายเหตุ คือ การบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น ผู้ให้ข้อมูล จ านวนพรรณไม้ที่ส ารวจพบทั้งหมด เป็นต้น 

รหัสพรรณไม้ 
 

ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ิน

นั้นเรียก) 

ลักษณะวิสัย 
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เล้ือย ไม้รอเล้ือย) 

ลักษณะเด่นของพืช
(เช่น สี  กล่ิน ยาง หนาม) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้ ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

8-6302007-03-001/3 มะเว่อ ไม้พุ่ม ทั้งต้นมีกลิ่นน้ ามันหอม
ระเหย ผลขนาดใหญ่ 
ผลสุกมีรสเปรี้ยว 

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

บ้านเลขที่ 42 หมู่ 3  
บ้านหนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว  
จ.นครราชสีมา  

 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนพันธ์ุสัตว์ในชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 

 
 

การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนพนัธุ์สตัว์ในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต..................................... จังหวัด................................... 
 

รหัสพันธ์ุสัตว์ 
 

ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เล้ียงลูกด้วย
น้้ำนม สัตว์เล้ือยคลำน สัตว์
คร่ึงบกคร่ึงน้้ำ สัตว์ปีก ฯลฯ)  

ลักษณะเด่นของสัตว์ 
(เช่น ขนำด สี รูปร่ำง

ล้ำตัว ฯลฯ)  

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้ำน ต้ำบล 

อ้ำเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

 
 
 
 

      
 

 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพันธ์ุสัตว์ในชุมชน 
1.รหัสพันธ์ุสัตว์ คือ กำรระบุรหัสของพันธุ์สัตว์ท่ีพบในชุมชน โดยมีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค้ำอธิบำยรหัสดังนี้  
 ตัวอย่ำง : รหัสพันธุ์สัตว์ท่ีพบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรักษ์ทรัพยำกร  
 6302007 คือ รหัสหมำยเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้ำน 
 001  คือ รหัสชนิดพันธุ์สัตว์ 
 /3  คือ รหัสพันธุ์สัตว์ที่ศึกษำทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง คือ ชื่อที่เรียกพันธุ์สัตว์ท่ีพบในแต่ละท้องถิ่นอำจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลำยชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพันธุ์สัตว์ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ 
3.ประเภท คือ เป็นลักษณะที่สังเกตได้จำกสัตว์นั้นๆ เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้้ำนม สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้ำ สัตว์ปีก เป็นต้น 
4.ลักษณะเด่นของสัตว์ คือ ควำมแตกต่ำงของสัตว์ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืนๆ เช่น ขนำด สี รูปร่ำง ล้ำตัว เป็นต้น 

 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญำเพ่ือกำรด้ำรงชีพ เช่น ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับกำรท้ำมำหำกิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรล่ำสัตว์ จับสัตว์  
    หำของป่ำ ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับที่อยู่อำศัย ใช้ในกำรสร้ำงบ้ำนเรือน ภูมิปัญญำที่เก่ียวกับด้ำนวัฒนธรรมด้ำนโภชนำกำร ด้ำนอำหำร วิธีกำรปรุง หรือกำรถนอม 
   อำหำร  ภูมิปัญญำเก่ียวกับเครื่องนุ่งห่ม  หรือยำรักษำโรค เช่นกำรน้ำสมุนไพร มำใช้เป็นตัวยำ กำรผสมยำ วิธีปรุงยำ กำรใช้ยำรักษำโรคในคน หรือโรคในสัตว์  
 6.บริเวณท่ีพบ คือ กำรบันทึกบริเวณที่พบพืชพันธุ์สัตว์ เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรสืบค้นข้อมูล และกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ต่อไป  
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น ผู้ให้ข้อมูล จ้ำนวนทรัพยำกรทั้งหมดเป็นต้น 

 
รหัสพันธ์ุสัตว์ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 
(ช่ือท่ีท้องถ่ิน
นั้นเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เล้ียงลูก
ด้วยน้้ำนม สัตว์เล้ือยคลำน 
สัตว์คร่ึงบกคร่ึงน้้ำ สัตว์ปีก)  

ลักษณะเด่นของสัตว์ 
(เช่น ขนำด,สี,รูปร่ำง

ล้ำตัว ฯลฯ)  

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เคร่ืองมือเคร่ืองใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ 

จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

8-6302007-03-001/3 โคนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเต้ำนมขนำดใหญ่ ให้
น้้ำนมมำก  

น้้ำนมน้ำไปผลิตเป็นนมโค
สดแท้ 

บ้ำนเลขที่ 206/5 หมู่ 3  
บ้ำนหนองขอน ต.คลองไผ่  
อ.สีค้ิว จ .นครรำชสีมำ  

 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 
 

 
 

การส ารวจครั้งท่ี................/  25………. 



ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ....................................ต าบล....................................... อ าเภอ ........................................... จังหวัด..........................................  

 
รหัสชีวภาพอ่ืนๆ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น
เรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด รา สาหร่าย 

ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น สี ความหนาแน่น ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

  
 

     
 
 
 

       
 
 
 

       
 
 
 

 
 

      
 
 
 

 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน 
1.รหัสชีวภาพอ่ืนๆ คือ การระบุรหัสของชีวภาพอ่ืนๆ ที่พบในชุมชน โดยมีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสชีวภาพอ่ืนๆ ที่พบในชุมชน เช่น  8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดชีวภาพอ่ืนๆ 
 /3  คือ รหัสพันธุ์ชีวภาพอ่ืนๆ ที่ ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง  คือ ชื่อที่เรียกชีวภาพอ่ืนๆ ในแต่ละท้องถิ่น  ซ่ึงอาจบันทึกเพียงชื่อเดียว หรือหลายชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่นนั้นๆ  
3.ประเภท คือ ลักษณะที่สังเกตได้จากชีวภาพอ่ืนๆ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน เป็นต้น 
4.ลักษณะเด่น คือ ความแตกต่างของชีวภาพอ่ืนๆ ชนิดนั้นกับชนิดอ่ืนๆ เช่น สี ความหนาแน่น เป็นต้น 

 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ ข้อมูลภูมิปัญญาเพ่ือการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เก่ียวกับด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอม     
             อาหาร หรือภูมิปัญญาการท ายารักษาโรค เช่น การน ามาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ เป็นต้น 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ พ้ืนทีท่ี่พบชีวภาพอ่ืนๆ ซ่ึงมีความสัมพันธ์กับการท าแผนผังแสดงต าแหน่ง เช่น ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม เช่น จ านวนทรัพยากรทั้งหมดเป็นต้น 

 
รหัสชีวภาพอ่ืนๆ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 

(ช่ือท่ีท้องถ่ินนั้น
เรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด รา สาหร่าย 

ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น สี,ความหนาแน่น ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน 
 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

8-6302007-03-001/3 เห็ดโคนเล็ก 
เห็ดโคนหมู่  

เห็ด ทุกส่วนมีสีขาว มีสปอร์ ทุกส่วนน ามาเป็นอาหาร  
รสหวาน 

หมู่ 3 บ้านหนองขอน  
ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว  จ.นครราชสีมา  
(ป่าชุมชน โคกป่าช้าเก่าทางทิศใต้
ของหมู่บ้านห่างจากบ้านประมาณ 
800 เมตร)  

 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 

 
 

การส ารวจครั้งท่ี................/  25………. 



 
ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง................................... อ าเภอ/เขต...................................... จังหวัด...................................  
 

รหัสภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถ่ิน 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน 

ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

        
 

        
 

        

        



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
1.รหัสภูมิปัญญา คือ การระบุรหัสภูมิปัญญาที่พบในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสภูมิปัญญาที่พบในชุมชน  เช่น 8-6302007-03-001 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสภูมิปัญญาที่ศึกษาทั้งหมด    

2.ชื่อภูมิปัญญา คือ ชื่อที่เรียกภูมิปัญญาที่พบในแต่ละท้องถิ่น อาจบันทึกเพียงชื่อเดียวหรือหลายชื่อ ซ่ึงชื่อแรกในทะเบียนพรรณไม้ควรเป็นชื่อเรียกของท้องถิ่น  
3.สาขา คือ ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสารถแบ่งได้ 10 สาขา  ได้แก่  สาขาเกษตรกรรม  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  สาขาการแพทย์แผนไทย   
  สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  สาขาสวัสดิการ  สาขาศิลปกรรม  สาขาการจัดการองค์กร  สาขาภาษาและ 
  วรรณกรรม  และสาขาศาสนาและประเพณี 
4.เจ้าของภูมิปัญญา คือ เจ้าของภูมิปัญญา ผู้สรรค์สร้างภูมิปัญญา ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา  

 5.จุดเด่นของภูมิปัญญา คือ ลักษณะเด่นของภูมิปัญญานั้นๆ ที่แตกต่างจากภูมิปัญญาอ่ืน และสามารถจ าแนกสาขาของภูมิปัญญานั้นๆได้ 
 6.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน คือ รายละเอียดของภูมิปัญญา องค์ความรู้ ความสามารถ  โดยผ่านกระบวนการศึกษาสังเกต  คิดวิเคราะห์  จนเกิดปัญญา  

7.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกข้อมูลแหล่งที่พบภูมิปัญญานั้นๆ ซ่ึงน าไปสู่การสืบค้น และน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป 
 8.หมายเหตุ คือ การบันทึกข้อมูลอ่ืนๆ ที่พบเพ่ิมเติม  

รหัสภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน 

ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 

8-6302007-03-001 หมองู แพทย์แผนไทย นายสง่า  จุฬารมย์ ใช้เข็มสักตามง่ามมือ  
ง่ามเท้า  สามารถรักษา
ได้ใช้เวลา 5 นาท ี

ใช้สมุนไพรในการรักษา  
โดยวิธีการใช้เข็มสักหรือ
สมุนไพรทา  

14 หมู่ที่ 3   
ต. ห้วยแถลง  
อ. ห้วยแถลง  
จ. นครราชสีมา 

 
 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 

 
 

การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนแหลง่ทรัพยากรในชุมชน 
 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................  
 

รหัส 
แหล่งทรัพยากร 

ชื่อพ้ืนเมือง ประวัติ  
(เช่น ความส าคัญ อายุ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานท่ี พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

 



วิธีการบันทึกทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 1.รหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชน คือ การระบุรหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 – 6302007– 03 – 001 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้       
    ตัวอย่าง รหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชนที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น 8 – 6302007 – 03 - 001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดแหล่งทรัพยากร 
 /3  คือ รหัสแหล่งทรัพยากรที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อแหล่งทรัพยากร คือ ชื่อที่เรียกแหล่งทรัพยากรในชุมชนนั้น 
 3.ประวัติ คือ ข้อมูลประวัติ ที่มา ความส าคัญและอายุ ของแหล่งทรัพยากรในชุมชนซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่การจ าแนกชนิดของแหล่งทรัพยากร  
 4.ลักษณะเด่น คือ ข้อมูลรูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ รวมทั้งลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะของแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 5.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบ สถานที่บันทึก และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  
 

รหัสแหล่งทรัพยากร ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

 (เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานที่ พิกัด

ทางภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

8–6302007–03-001 น าตกผานาง
อิง 

น้ า ตกผา นาง อิ ง  ต้ั งอยู่
ต าบลพญาแก้ว เป็นน้ าตก
ที่มีขนาดกลาง ไม่สูงชั น 
ปริมาณน้ าไหลตลอดทั้งปี 
มี พืชพร รณ ไ ม้  สั ตว์ น้ า
จ านวนมาก 

- เกิดตามธรรมชาติ 
- มีโขดหินจ านวนมาก 
- น้ าใส ไม่ลึกสามารถลงเล่น

น้ าได้ 
- แหล่งประวัติศาสตร์เรื่อง

ลูกพญาแก้ว 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญใน
การใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน 

หมู่ที่ 4 บ้านพญาแก้ว  
ต าบลพญาแก้ว 
อ าเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน 

 
 
 

 



 
 
 
 
 

 
ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 

 
(ช่ือ หมู่บ้าน ชุมชน แขวง).......................................................................................  

ต าบล/แขวง..................................................อ าเภอ/เขต........................................จงัหวัด............................................................ 
 
 
 

 
 

การส ารวจครัง้ที.่.............../  25………. 



ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
 

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ..................................ต าบล/แขวง..................................... อ าเภอ/เขต....................................... จังหวัด.................................  
 

รหัสโบราณคด ี ชื่อพ้ืนเมือง ประวัติ  
(เช่น ความส าคัญ อายุ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานท่ี พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

 



วิธีการบันทึกทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
 1.รหัสโบราณคดีในชุมชน คือ การระบุรหัสโบราณคดีในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 – 6302007– 03 – 001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี้     
             ตัวอย่าง รหัสโบราณคดีในชุมชนที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น 8 – 6302007 – 03 - 001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์ทรัพยากร  
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
 03  คือ รหัสหมู่บ้าน 
 001  คือ รหัสชนิดโบราณคดีในชุมชน  
 /3  คือ รหัสโบราณคดีในชุมชนที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อโบราณคดี คือ ชื่อที่เรียกโบราณคดีในชุมชนนั้น 
 3.ประวัติ คือ ข้อมูลประวัติ ที่มา ความส าคัญและอายุ ของโบราณคดีในชุมชน ซ่ึงถือเป็นข้อมูลพ้ืนฐานที่น าไปสู่การจ าแนกชนิดของโบราณคดีในชุมชน 
 4.ลักษณะเด่น คือ ข้อมูลรูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ รวมทั้งลักษณะเด่น ลักษณะเฉพาะของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น 
 5.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบ สถานที่บันทึก และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี  
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลเพ่ิมเติมอ่ืนๆ เช่น ผู้ให้ข้อมูล เป็นต้น  
 

รหัสโบราณคดี ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ 

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานที่ พิกัด

ทางภูมิศาสตร์) 

หมายเหตุ 
 

  8–6302007–03-001 ศาลปู่อินทร์ อายุหลายร้อยปี ซ่ึงอยู่ คู่กับ
หมู่บ้านมาแต่ด้ังเดิม โดยมี
ต้นมะขามใหญ่เป็นร่ มเงา 
ชาวบ้า นเชื่อ ว่าตา ปู่ เป็น ผู้
คุ้มครองภัย อันตร าย เ ม่ือ
เดินทางออกจากหมู่บ้าน ถ้า
ผ่านศาลตาปู่ทุกคนจะยกมือ
ไหว้แล้วอธิษฐานบอกดัง ๆ 
ว่า "ตาปู่ เอย ปกปัก รักษา 
คุ้มครองลูกหลานเด้อ" 

ศาลสี่เหล่า หลังคาจั่ว ยกสูง
จากพ้ืน 

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ในหมู่บ้านละลมหม้อ  

หมู่ที่ 4  
บ้านละลมหม้อ  
ต าบลโคกกรวด 
อ าเภอเมือง     
จังหวัดนครราชสีมา  

 
 
 



 



 
 
 
 

 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

 

 
 
 

 
ป้ำยสนองพระรำชด ำริในงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

 
 

 

 
 



 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปี  25……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กรอก / รายงาน 
 

    1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
        โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
        อีเมล   ............................................................................................................................. ...............              
        ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
        สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…..... 
        …………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 
 
    2.  ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน …………………………………………………………………………………… 
 
    3.  งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

                  (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน        
                (……………..………………………….) 

                    หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
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องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 

การประเมิน ป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 
1. เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน  
      (ด้านที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน  200  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่่ากว่า   150  คะแนน 
  ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน  600  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่่ากว่า   350  คะแนน 
 ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน       คะแนน  200  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่่ากว่า   150  คะแนน 
        รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  650  คะแนน 
  
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 

3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- สนับสนุนงบประมาณ การด่าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
- มีจิตส่านึกในการอนุรักษ์และพัฒนา 

2) ผู้บริหาร 
     - รู้เป้าหมาย ... “จิตส่านึก” ... แล้วท่า    
  -  รู้หน้าที่...  “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ” ...แล้วท่า 
 - ปกครองโดยธรรม 

 3) ผู้ปฏิบัติ   
     -  ซ่ือตรง  มุ่งม่ัน  พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม 
 -  อนุรักษ์และพัฒนาบนฐานปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง 
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4. วิธีการประเมิน   
 1) พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
 2) สอบถามบุคลากรในท้องถิ่น  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน ผู้รู้ใน 
     ท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (30  คะแนน) 

   

        1) รายงานการประชุม  
            - วาระการประชุมเร่ืองเกีย่วกบัการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
             (10  คะแนน) 

  
 

 

    - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และ    
     ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 

   

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
           - บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 

   

    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน)    
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     (30 คะแนน) 

   

1) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ .สธ.-
ต่าบล ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด่าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

   

       2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  
            (15 คะแนน) 
           1. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

2. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
5. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

   

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น          
(40 คะแนน)    

   

       1) แผนการด่าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท่าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดง
ผังโครงสร้างการบริหาร (5  คะแนน)  

   

        2) แผนการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียด
งาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา ( 30 คะแนน)  

   

        3)  การจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน)    
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

  การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน 
  มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.4  ด าเนินงานตามแผน  (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด่าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต่าบลกับหน่วยงานต่างๆ   

   

           1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
ลงนาม  ชื่อผูบ้ริหาร  หวัหน้างาน   (10  คะแนน) 

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากร     
       ท้องถิ่น 

   

          2) หนังสือเชิญประชุม  (5  คะแนน)    
            3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน)    
1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
ผลการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

   

1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน  (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  (10 คะแนน)    

       2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด่าเนินงานในปีต่อไป  (10 คะแนน)    

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(40 คะแนน)    
      รายงานผลการด่าเนินงาน  การจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดงหลักฐาน
ตั้งแต่ขอ้ 1.1 – 1.6 

   

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน)               
        1) การก่าหนดขอบเขตพื้นที่ปกปัก (5  คะแนน)      
        2) การส่ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก (5  คะแนน)     
        3) การจ่าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก (5  คะแนน)      
        4)  การติดรหัสประจ่าชนิด (5  คะแนน)    
1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)     
1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น    (20  คะแนน)    

  1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น    (10  คะแนน)    
  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)    

1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น    (20  คะแนน)    

1.5  ท าทะเบยีนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)       

1) การท่าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตามแบบ  
อพ.สธ. (5  คะแนน) 

   

         2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5  คะแนน)    
1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (20  คะแนน)       

         แบบบันทกึการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปกั เช่น การท่าแนวกันไฟ   
         การท่าฝายชะลอน่้า อาสาสมคัรดแูลรักษา พื้นทีป่กปกั ฯลฯ 

   

คะแนนท่ีได้ ด้านการด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  (5  คะแนน)        
    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  (5 คะแนน)           
    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่้าน ชุมชน วิถีชุมชน (10 คะแนน)        
    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในทอ้งถิ่น ทะเบยีนพรรณไมใ้นชุมชน      
         (10 คะแนน)   

   

    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สตัว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุส์ัตว์ในชุมชน    
         (10 คะแนน)        

   

    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชวีภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน 
         (10 คะแนน)         

   

     2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
          (10 คะแนน)   
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  (ต่อ) 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

     2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี ทะเบียนแหล่ง
ทรัพยากรชุมชนและทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   

   

     2.10 จัดท่ารายงานผลการส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          (25 คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)                          
     3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)                          
     3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น 
แบบบันทึกการเปลีย่นแปลง  (40 คะแนน)                       

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
   (100 คะแนน)   

   

4.1 ฟื้นฟู  บ่ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กบัชุมชน ต่าบล (60 
คะแนน)                       

   

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศการพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ  (40 
คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)    
5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    

ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน)    
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  

(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  (60 คะแนน) 
   

6.2 สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ่านวยความสะดวกต่างๆ   
(40 คะแนน) 

   

คะแนนที่ได้ การด าเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน 
ทรัพยากรทอ้งถิ่น 

   

รวมคะแนนด้านท่ี 2  การด าเนินงาน    
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ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3.1  สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู ่
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา :   พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด          (20  คะแนน)    
          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน)    
           3)  มีความร่มร่ืน น่าอยู่  (15  คะแนน)    
3.2  บรรยากาศของท้องถิ่น (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20  คะแนน)    
         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 

   

           3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ   
                (15  คะแนน) 

   

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม (70  คะแนน) 
( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้ รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน)    
        2)  มีความซื่อตรง  (10  คะแนน)    
         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน)    
         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน)    
        5)  มีความสามัคคี   (10  คะแนน)    
         6)  มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน  (10  คะแนน)    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน)    
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่
ยอมรับ (30  คะแนน) 

  
  

 

       1) สมาชกิองคก์รปกครองสว่นท้องถิ่น  ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชมุชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้  (10  คะแนน) 

   

       2) การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (5 คะแนน)    
        3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกบังานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ 
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 

   

รวมคะแนนด้านที่ 3  ผลการด าเนินงาน    
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สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้าน   คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ   คะแนน  200  คะแนน  คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน         คะแนน  600  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน      คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
 รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึกในงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น  

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึก ในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
  

 



 
 
 
 

 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

 
เกียรติบัตรข้ันท่ี 1 

 
 
 



 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปี  25……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กรอก / รายงาน 
 

    1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
        โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
        อีเมล   ............................................................................................................................. ...............              
        ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
        สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…..... 
        …………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 
 
    2.  ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน …………………………………………………………………………………… 
 
    3.  งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

                  (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน        
                (……………..………………………….) 

                    หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
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แบบประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพ่ือรับการประเมินเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขั้นท่ี 1 

เกียรติบัตรแห่งความมุ่งมั่น อนุรักษ์ สรรพส่ิง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1. เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน (ด้านที ่ 1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
 ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 160  คะแนน 
 ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 480  คะแนน 
 ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 160  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า    800 คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืน (1,000 คะแนน)          
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
  1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
  3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  2,400 คะแนน 
 
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

-  6 งาน - 4 ทรัพยากร ครบ เห็นได้ชัดเจน 
-  ปริมาณ ผู้มีส่วนร่วมในงาน… เพ่ิม 
-  ความหลากหลายของงาน… เพ่ิม 
-  ผู้บริหาร  สนับสนุน ดูว่าจริงใจ จริงจัง 
-  ไม่เครียด เพียร หม่ัน…มีวิธีการใหม่ๆ  
-  ผู้ปฏิบัติเกิดมี “กรุณาจิต” ต่อสรรพชีวิต สรรพสิ่ง 

 …ไม่คุกคาม ไม่ท่าร้าย – ท่าลาย 
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-  ผู้ปฏิบัติ เกิดมี “มุทิตาจิต” ต่อสรรพชีวิต  สรรพสิ่ง 
 … ช่วยเหลือเก้ือหนุน 
  เห็น… ทั้งท้องถิ่น  สะอาด  เป็นระเบียบ 
   … ทุกสรรพสิ่ง สมบูรณ์ตามธรรมชาติ     
 
4. วิธีการประเมิน  : พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
      : สอบถามบุคลากรในท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น   
       ผู้บรหิารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (30  คะแนน) 

   

        1) รายงานการประชุม  
            - วาระการประชุมเร่ืองเกีย่วกบัการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
             (10  คะแนน) 

  
 

 

    - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และ    
     ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 

   

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
           - บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 

   

    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน)    
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     (30 คะแนน) 

   

1) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ .สธ.-
ต่าบล ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด่าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

   

       2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  
            (15 คะแนน) 
           1. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

2. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
5. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น          
(40 คะแนน)    

   

       1) แผนการด่าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท่าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดง
ผังโครงสร้างการบริหาร (5  คะแนน)  

   

        2) แผนการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียด
งาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา ( 30 คะแนน)  

   

        3)  การจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน)    
1.4  ด าเนินงานตามแผน  (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด่าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต่าบลกับหน่วยงานต่างๆ   

   

           1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
ลงนาม  ชื่อผูบ้ริหาร  หวัหน้างาน   (10  คะแนน) 

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

           2) หนังสือเชิญประชุม  (5  คะแนน)    
           3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน)    
1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
ผลการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน  (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  (10 คะแนน)    

       2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด่าเนินงานในปีต่อไป  (10 คะแนน)    
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

 การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน 
 มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     (40 คะแนน)    
      รายงานผลการด่าเนินงาน  การจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดงหลักฐาน
ตั้งแต่ขอ้ 1.1 – 1.6 

   

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน)               
        1) การก่าหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น  (5  คะแนน)      
        2) การส่ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (5  คะแนน)     
        3) การจ่าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (5คะแนน)      
        4) การติดรหัสประจ่าชนิด (5  คะแนน)    
1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)     
1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (20  คะแนน)    

  1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (10  คะแนน)    

  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)    
1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (20  คะแนน)    

1.5  ท าทะเบยีนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)       

1) การท่าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตามแบบ        
   อพ.สธ. (5  คะแนน) 

   

        2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5  คะแนน)    
1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (20  คะแนน)       

         แบบบันทกึการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น     
        การท่าแนวกันไฟ การท่าฝายชะลอน่้า อาสาสมคัรดแูลรักษา พื้นที่ปกปัก ฯลฯ 

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  (5  คะแนน)        
    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  (5 คะแนน)           
    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่้าน ชุมชน วิถีชุมชน (10 คะแนน)        
    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในทอ้งถิ่น ทะเบยีนพรรณไมใ้นชุมชน      
         (10 คะแนน)   

   

    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สตัว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุส์ัตว์ในชุมชน    
         (10 คะแนน)        

   

    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชวีภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ใน 
         ชุมชน  (10 คะแนน)         

   

    2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบยีนภูมิปัญญาชุมชน (10 คะแนน)      
    2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบยีนแหล่งทรัพยากรใน 
         ชุมชนและทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   

   

     2.10 จัดท่ารายงานผลการส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)      
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)                          
     3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)                          
     3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น        
แบบบันทึกการเปลีย่นแปลง  (40 คะแนน)                       

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
4.1 ฟื้นฟู  บ่ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กบัชุมชน ต่าบล 
(60 คะแนน)                       

   

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

(40 คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)    
5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    

ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน)    
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  (60 คะแนน) 

   

6.2 สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ่านวยความสะดวกต่างๆ   
     (40 คะแนน) 

   

คะแนนท่ีได้ ด้านการด าเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

   

รวมคะแนนด้านท่ี 2  การด าเนินงาน    
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ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3.1  สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู ่
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา :   พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด          (20  คะแนน)    
          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน)    
           3)  มีความร่มร่ืน น่าอยู่  (15  คะแนน)    
3.2  บรรยากาศของท้องถิ่น (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20  คะแนน)    
         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 

   

           3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ   
                (15  คะแนน) 

   

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม (70  คะแนน) 
( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้ รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน)    
        2)  มีความซื่อตรง  (10  คะแนน)    
         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน)    
         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน)    
        5)  มีความสามัคคี   (10  คะแนน)    
         6)  มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน  (10  คะแนน)    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน)    
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่
ยอมรับ (30  คะแนน) 

  
  

 

        1) สมาชกิองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชมุชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้  (10  คะแนน) 

   

         2)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (5 คะแนน)    
          3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกบังานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ 
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 

   

รวมคะแนนด้านที่ 3  ผลการด าเนินงาน    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
       (แสดงวิธีการ ผลงาน ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากพืช (300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช  (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช   (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม (75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การปลูก การดูแลรักษา (75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากพืช (300 คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากพืชและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400 คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
       - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาพืช    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารทีป่รากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
        (แสดงวิธีการ  ผลงาน ชิ้นงาน  )    

1. ศึกษาจากสัตว(์300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดลอ้ม ( 75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากสัตว(์300  คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์และก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง  (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
        - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาสัตว์    
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 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :  หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน แๆละสิ่งแวดล้อม 
          (75 คะแนน) 

   

         - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง    (100 คะแนน)    
          - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ  (100 คะแนน)    
3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
            (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
(แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา   ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
            ( 75 คะแนน) 

   

         - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
          - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(100 คะแนน)    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  (ต่อ) 

 
สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้านคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน  600  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
สรุปผลการประเมิน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ และภูมิปัญญา  คะแนนเต็ม 4,000คะแนน 

พืชศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
สัตว์ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ชีวภาพอ่ืนๆ ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ภูมิปัญญา     คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนน   ...............  คะแนน 
ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึกในงานฐาน

ทรัพยากรท้องถิ่น  
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส่านึก ในงาน

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
             (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา    

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน    



 
 
 
 

 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

 
เกียรติบัตรข้ันท่ี 2 

 
 
 



 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปี  25……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กรอก / รายงาน 
 

    1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
        โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
        อีเมล   ............................................................................................................................. ...............              
        ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
        สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…..... 
        …………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 
 
    2.  ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน …………………………………………………………………………………… 
 
    3.  งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

                  (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน        
                (……………..………………………….) 

                    หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
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แบบประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพ่ือรับการประเมินเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขั้นท่ี 2 

เกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานศึกษาอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 
1.เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน  (ด้านที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
         ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
         ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 540  คะแนน 
         ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน   คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 180  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  900 คะแนน 
การเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
 1.การเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืน (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 320  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้    คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 240  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก   คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 320  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  3,200 คะแนน 
2.ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

- 6 งาน 4 ทรัพยากร ครบ เห็นได้ชัดเจน 
ผู้บริหาร… ปกครองโดยธรรม 

-  ปฏิบัติงานด้วยความผาสุก กลมเกลียว  
            ประหยัดสุด ประโยชน์สูง 

-  มีธรรม มีปัญญา… จัดระเบียบของกาย  
  จนเป็นระเบียบของใจ 
  … ความกร้าวไม่มี 

… ชม.. เยี่ยม.. สะอาด เป็นระเบียบทุกหนแห่ง     
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4. วิธีการประเมิน  : พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
      : สอบถามบุคลากรในท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น   
       ผู้บรหิารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (30  คะแนน) 

   

        1) รายงานการประชุม  
            - วาระการประชุมเร่ืองเกีย่วกบัการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
             (10  คะแนน) 

  
 

 

    - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และ    
     ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 

   

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
           - บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 

   

    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน)    
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     (30 คะแนน) 

   

1) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ .สธ.-
ต่าบล ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด่าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

   

       2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  
            (15 คะแนน) 
           1. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

2. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
5. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น          
(40 คะแนน)    

   

       1) แผนการด่าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท่าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดง
ผังโครงสร้างการบริหาร (5  คะแนน)  

   

        2) แผนการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียด
งาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา ( 30 คะแนน)  

   

        3)  การจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน)    
1.4  ด าเนินงานตามแผน  (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด่าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต่าบลกับหน่วยงานต่างๆ   

   

           1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
ลงนาม  ชื่อผูบ้ริหาร  หวัหน้างาน   (10  คะแนน) 

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

           2) หนังสือเชิญประชุม  (5  คะแนน)    
           3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน)    
1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
ผลการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน  (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  (10 คะแนน)    

       2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด่าเนินงานในปีต่อไป  (10 คะแนน)    
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

 การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน 
 มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     (40 คะแนน)    
      รายงานผลการด่าเนินงาน  การจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดงหลักฐาน
ตั้งแต่ขอ้ 1.1 – 1.6 

   

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน)               
        1) การก่าหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น  (5  คะแนน)      
        2) การส่ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (5  คะแนน)     
        3) การจ่าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (5คะแนน)      
        4) การติดรหัสประจ่าชนิด (5  คะแนน)    
1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)     
1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (20  คะแนน)    

  1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (10  คะแนน)    

  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)    
1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (20  คะแนน)    

1.5  ท าทะเบยีนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)       

1) การท่าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตามแบบ        
   อพ.สธ. (5  คะแนน) 

   

        2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5  คะแนน)    
1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (20  คะแนน)       

         แบบบันทกึการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น     
        การท่าแนวกันไฟ การท่าฝายชะลอน่้า อาสาสมคัรดแูลรักษา พื้นที่ปกปัก ฯลฯ 

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  (5  คะแนน)        
    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  (5 คะแนน)           
    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่้าน ชุมชน วิถีชุมชน (10 คะแนน)        
    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในทอ้งถิ่น ทะเบยีนพรรณไมใ้นชุมชน      
         (10 คะแนน)   

   

    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สตัว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุส์ัตว์ในชุมชน    
         (10 คะแนน)        

   

    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชวีภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ใน 
         ชุมชน  (10 คะแนน)         

   

    2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบยีนภูมิปัญญาชุมชน (10 คะแนน)      
    2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบยีนแหล่งทรัพยากรใน 
         ชุมชนและทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   

   

     2.10 จัดท่ารายงานผลการส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)      
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)                          
     3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)                          
     3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น        
แบบบันทึกการเปลีย่นแปลง  (40 คะแนน)                       

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
4.1 ฟื้นฟู  บ่ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กบัชุมชน ต่าบล 
(60 คะแนน)                       

   

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

(40 คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)    
5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    

ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน)    
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  (60 คะแนน) 

   

6.2 สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ่านวยความสะดวกต่างๆ   
     (40 คะแนน) 

   

คะแนนท่ีได้ ด้านการด าเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

   

รวมคะแนนด้านท่ี 2  การด าเนินงาน    
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ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3.1  สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู ่
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา :   พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด          (20  คะแนน)    
          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน)    
           3)  มีความร่มร่ืน น่าอยู่  (15  คะแนน)    
3.2  บรรยากาศของท้องถิ่น (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20  คะแนน)    
         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 

   

           3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ   
                (15  คะแนน) 

   

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม (70  คะแนน) 
( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้ รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน)    
        2)  มีความซื่อตรง  (10  คะแนน)    
         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน)    
         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน)    
        5)  มีความสามัคคี   (10  คะแนน)    
         6)  มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน  (10  คะแนน)    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน)    
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่
ยอมรับ (30  คะแนน) 

  
  

 

        1) สมาชกิองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชมุชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้  (10  คะแนน) 

   

         2)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (5 คะแนน)    
          3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกบังานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ 
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 

   

รวมคะแนนด้านที่ 3  ผลการด าเนินงาน    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
       (แสดงวิธีการ ผลงาน ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากพืช (300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช  (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช   (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม (75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การปลูก การดูแลรักษา (75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากพืช (300 คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากพืชและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400 คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
       - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาพืช    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารทีป่รากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
        (แสดงวิธีการ  ผลงาน ชิ้นงาน  )    

1. ศึกษาจากสัตว(์300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดลอ้ม ( 75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากสัตว(์300  คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์และก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง  (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
        - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาสัตว์    
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 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :  หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน แๆละสิ่งแวดล้อม 
          (75 คะแนน) 

   

         - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง    (100 คะแนน)    
          - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ  (100 คะแนน)    
3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
            (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
(แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา   ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
            ( 75 คะแนน) 

   

         - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
          - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(100 คะแนน)    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  (ต่อ) 

 
สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้านคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน  600  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
สรุปผลการประเมิน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ และภูมิปัญญา  คะแนนเต็ม 4,000คะแนน 

พืชศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
สัตว์ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ชีวภาพอ่ืนๆ ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ภูมิปัญญา     คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนน   ...............  คะแนน 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งการเข้าสู่สถานภาพ สถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ บนฐานงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

  
  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
             (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา    

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน    



 
 
 
 

 

 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

แบบประเมินองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ท่ีด ำเนินงำนฐำนทรัพยำกรท้องถ่ิน 

 
 
 
 
 
 

 
เกียรติบัตรข้ันท่ี 3 

 
 
 



 

 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  

 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
ปี  25……. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

แบบประเมิน 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้กรอก / รายงาน 
 

    1. ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
        โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
        อีเมล   ............................................................................................................................. ...............              
        ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
        สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…..... 
        …………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 
 
    2.  ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน …………………………………………………………………………………… 
 
    3.  งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
         ……………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
 
 

                  (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน        
                (……………..………………………….) 

                    หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
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แบบประเมิน องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  
เพ่ือรับการประเมินเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินขั้นท่ี 3 

เกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมส่ังสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

1.เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน  (ด้านที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
         ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 200  คะแนน 
         ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน  คะแนน 600  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 600  คะแนน 
         ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน 200  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า 200  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ีย 950 – 1000 คะแนน 

** (คะแนน  900 - 950 คะแนน(คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์)  พิจารณารับประกาศฯ) 
การเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช (1,000 คะแนน)        
 1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์ (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืน (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  400  คะแนน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : วัฒนธรรมและภูมิปัญญา (1,000 คะแนน)          
 1.การเรียนรู้   คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 2.การใช้ประโยชน์  คะแนน 300  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  300  คะแนน 
 3.การสร้างจิตส่านึก  คะแนน 400  คะแนน ต้องได้ไม่ต่่ากว่า  400  คะแนน 
 รวมคะแนนเฉล่ีย  3500 –  4000 คะแนน 

(คะแนน  900 - 950 คะแนน(คิดเป็น 95 เปอร์เซ็นต์)  พิจารณารับประกาศฯ) 
2.ผู้ร่วมปฏิบัติ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน สถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
3.การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
     ทุกสรรพสิ่ง ล้วนเป็นปัจจัยแห่งความสว่าง… คือปัญญา 
          .. ชี้น่า  สนทนา  รูปธรรมที่ปรากฏ เชื่อมโยงสู่ชีวิตแห่งตนและสังคม 

         - ผู้บริหาร  กลมกลืนในงาน บนฐานของจิต ที่มีความเห็นชอบ 
         - ผู้ปฏิบัติ เก้ือกูลซ่ึงกันและกัน 

          .. ปราศจากความหิว 
                  ปราศจากอบาย        
                       ปราศจากความคับแค้น    
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4. วิธีการประเมิน  : พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
      : สอบถามบุคลากรในท้องถิ่นสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน ผู้รู้ในท้องถิ่น   
       ผู้บรหิารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 
ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ 

 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.1  องค์กรปกครองส่วนทอ้งถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (30  คะแนน) 

   

        1) รายงานการประชุม  
            - วาระการประชุมเร่ืองเกีย่วกบัการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
             (10  คะแนน) 

  
 

 

    - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
     (ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และ    
     ผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 

   

2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
           - บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 

   

    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน)    
1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     (30 คะแนน) 

   

1) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ .สธ.-
ต่าบล ต้องระบุหน้าที่ของคณะกรรมการด่าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

   

       2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  
            (15 คะแนน) 
           1. คณะท่างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 

2. คณะท่างานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
3. คณะท่างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท่างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
5. คณะท่างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท่างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

3) ค่าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด่าเนินงานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรทอ้งถิ่น          
(40 คะแนน)    

   

       1) แผนการด่าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท่าฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น รวมกับแผนงานประจ่าปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แสดง
ผังโครงสร้างการบริหาร (5  คะแนน)  

   

        2) แผนการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียด
งาน ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา ( 30 คะแนน)  

   

        3)  การจัดท่าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน)    
1.4  ด าเนินงานตามแผน  (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด่าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต่าบลกับหน่วยงานต่างๆ   

   

           1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด่าเนินการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น   
ลงนาม  ชื่อผูบ้ริหาร  หวัหน้างาน   (10  คะแนน) 

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น     
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

           2) หนังสือเชิญประชุม  (5  คะแนน)    
           3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน)    
1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
ผลการด่าเนินงานการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ต่าบล  

     1. งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
     2. งานส่ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น 
     3. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
     4. งานอนุรักษ์และใชป้ระโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 
     5. งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
     6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
     7. งานการเรียนรู้ 4 ทรัพยากร 

   

1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน  (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป  (10 คะแนน)    

       2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด่าเนินงานในปีต่อไป  (10 คะแนน)    
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ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

 การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน 
 มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง
ส่วนท้องถ่ิน 

คณะกรรมการ
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอยา่งน้อยปีละ 1 ครั้ง 
     (40 คะแนน)    
      รายงานผลการด่าเนินงาน  การจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดงหลักฐาน
ตั้งแต่ขอ้ 1.1 – 1.6 

   

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

1. การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน)               
        1) การก่าหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น  (5  คะแนน)      
        2) การส่ารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (5  คะแนน)     
        3) การจ่าแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น (5คะแนน)      
        4) การติดรหัสประจ่าชนิด (5  คะแนน)    
1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (10  คะแนน)     
1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น   (20  คะแนน)    

  1) การศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (10  คะแนน)    

  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)    
1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรทอ้งถิ่น   (20  คะแนน)    

1.5  ท าทะเบยีนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (10  คะแนน)       

1) การท่าทะเบียนทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นตามแบบ        
   อพ.สธ. (5  คะแนน) 

   

        2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5  คะแนน)    
1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  (20  คะแนน)       

         แบบบันทกึการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น     
        การท่าแนวกันไฟ การท่าฝายชะลอน่้า อาสาสมคัรดแูลรักษา พื้นที่ปกปัก ฯลฯ 

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน  

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     2.1 เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
    2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น  (5  คะแนน)        
    2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น  (5 คะแนน)           
    2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมูบ่้าน ชุมชน วิถีชุมชน (10 คะแนน)        
    2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในทอ้งถิ่น ทะเบยีนพรรณไมใ้นชุมชน      
         (10 คะแนน)   

   

    2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สตัว์ในท้องถิ่น ทะเบียนพันธุส์ัตว์ในชุมชน    
         (10 คะแนน)        

   

    2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชวีภาพอื่นๆ ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ใน 
         ชุมชน  (10 คะแนน)         

   

    2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบยีนภูมิปัญญาชุมชน (10 คะแนน)      
    2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบยีนแหล่งทรัพยากรใน 
         ชุมชนและทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   

   

     2.10 จัดท่ารายงานผลการส่ารวจและจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)      
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน     

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)      
     3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)                          
     3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)                          
     3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น        
แบบบันทึกการเปลีย่นแปลง  (40 คะแนน)                       

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน     
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ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน : การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
4.1 ฟื้นฟู  บ่ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กบัชุมชน ต่าบล 
(60 คะแนน)                       

   

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิง
นิเวศ การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ 

(40 คะแนน)   

   

คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (100  คะแนน)    
5.1 รวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ    

ทรัพยากรชีวภาพ  และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
   

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน)    
คะแนนท่ีได้ การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(100 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (100 คะแนน)      
6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส่านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร 
(งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน)  (60 คะแนน) 

   

6.2 สนับสนุนในเร่ืองงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ่านวยความสะดวกต่างๆ   
     (40 คะแนน) 

   

คะแนนท่ีได้ ด้านการด าเนินงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 

   

รวมคะแนนด้านท่ี 2  การด าเนินงาน    
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ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

 
 
 
 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(200 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3.1  สภาพแวดล้อมทั่วไปของท้องถิ่นมีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู ่
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา :   พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด          (20  คะแนน)    
          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน)    
           3)  มีความร่มร่ืน น่าอยู่  (15  คะแนน)    
3.2  บรรยากาศของท้องถิ่น (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (20  คะแนน)    
         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 

   

           3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ   
                (15  คะแนน) 

   

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม (70  คะแนน) 
( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้ รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการจัดท่าฐานทรัพยากรท้องถิ่น)  

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน)    
        2)  มีความซื่อตรง  (10  คะแนน)    
         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน)    
         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน)    
        5)  มีความสามัคคี   (10  คะแนน)    
         6)  มีความเอื้ออาทร เกื้อหนุน  (10  คะแนน)    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน)    
3.4 ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นที่
ยอมรับ (30  คะแนน) 

  
  

 

        1) สมาชกิองค์กรปกครองสว่นท้องถิ่น  ก่านัน ผู้ใหญ่บ้าน  ชมุชน  ผู้รู้ใน
ท้องถิ่น  ผูบ้ริหารสถานศึกษา และผู้ที่เกี่ยวขอ้ง มสี่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นเป็นแหลง่เรียนรู้  (10  คะแนน) 

   

         2)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอื่นๆ (5 คะแนน)    
          3) การไปให้ความรู้เกี่ยวกบังานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ 
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 

   

รวมคะแนนด้านที่ 3  ผลการด าเนินงาน    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

 ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
       (แสดงวิธีการ ผลงาน ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากพืช (300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช  (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช   (75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม (75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การปลูก การดูแลรักษา (75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากพืช (300 คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากพืชและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400 คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
       - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาพืช    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารทีป่รากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
        (แสดงวิธีการ  ผลงาน ชิ้นงาน  )    

1. ศึกษาจากสัตว(์300  คะแนน)    
       - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของสัตว์ ( 75 คะแนน)    
       - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดลอ้ม ( 75 คะแนน)    
       - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากสัตว(์300  คะแนน)    
        - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์และก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) (100 คะแนน)    
        - กระบวนการสรรค์สร้าง  (100 คะแนน)    
        - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่ๆ (100 คะแนน)    
3. สรา้งจิตส านึก (400คะแนน)    
       - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ (300 คะแนน)    
        - การจัดตั้งกลุม่ ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน :การศึกษาสัตว์    
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 ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  

 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :  หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืน  ๆ  (75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน แๆละสิ่งแวดล้อม 
          (75 คะแนน) 

   

         - การขยายพันธุ์การดูแลรักษา ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง    (100 คะแนน)    
          - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ  (100 คะแนน)    
3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
            (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ    

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
(แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

1. ศึกษาจากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
         - การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา   ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
         - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
            ( 75 คะแนน) 

   

         - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  ( 75 คะแนน)    
2. ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา(300  คะแนน)    
          - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก่าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด) 
            ( 100 คะแนน) 

   

          - กระบวนการสรรค์สร้าง (100 คะแนน)    
          - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(100 คะแนน)    
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ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา  (ต่อ) 

 
สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้านคะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 

ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด่าเนินงาน   คะแนน  600  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด่าเนินงาน  คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
สรุปผลการประเมิน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ และภูมิปัญญา  คะแนนเต็ม 4,000คะแนน 

พืชศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
สัตว์ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ชีวภาพอ่ืนๆ ศึกษา    คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ภูมิปัญญา     คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 

 รวมคะแนน   ...............  คะแนน 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งการเป็นสถานอบรมสั่งสอนเบ็ดเสร็จ  บนฐานงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 

 
  

 

รายการประเมิน 
องค์กรปกครอง

ส่วนท้องถ่ิน 
คณะกรรมการ 
(1,000 คะแนน) 

ข้อเสนอแนะ 

3. สร้างจิตส านึก (400คะแนน)    
          - การจัดแสดง หรอืเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ 
             (300 คะแนน) 

   

          - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย  (100 คะแนน)    
รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา    

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน    



 

 
 

โครงการอนุรกัษพ์ันธกุรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ 
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี 

 
 
 

 
 

กรอบการสร้างจิตส านึก 
งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

 
 

  
 
 
 

 

คู่มือการพิจารณาให้คะแนนตามแบบประเมิน  
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ  ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน  ด้านท่ี 3 ผลการด าเนินงาน 



 
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  
 

แบบประเมิน 
องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   

ปี  25……. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
ข้อมูลท่ัวไป 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินเป็นผู้ บันทึกข้อมูล/รายงาน 
 

1.  ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ………………………..…………………………………………………………………… 
โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….…………. 
E-mail ............................................................................................................................. ............... 
ต าบล /แขวง ………………………….อ าเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..… 
สังกัด  ……………...………………………………….…………………………………………………………………….…. .... 
…………………………………………………….……………………………………………………………..…………………… 

 
2.   ชื่อหัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน…………………………………………………………………………………… 

   
   3.   งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น 

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

 
 

   (ลงชื่อ)……….………………………………..ผู้รายงาน 
(……………..………………………….) 

                                หัวหน้าองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 
 
 
 
 
 
 
 

สสส 
 



 
แบบประเมิน 

องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน   
เพ่ือรับป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  

      
  การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1. เกณฑ์การประเมิน  แบ่งเป็น   3  ด้าน  
      (ด้านที่  1 - 3  คะแนน  1,000  คะแนน)          
  ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ   คะแนน  200  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่ ากว่า   150  คะแนน 
  ด้านที่ 2 การด าเนินงาน                 คะแนน  600  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่ ากว่า   350  คะแนน 
 ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน             คะแนน  200  คะแนน    ต้องได้ไม่ต่ ากว่า  150  คะแนน 
              รวมคะแนนเฉล่ียไม่ต่ ากว่า  650 คะแนน 
  
2. ผู้ร่วมปฏิบัติ  
  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
3. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
  1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  

- สนับสนุนงบประมาณ การด าเนินงาน อย่างต่อเนื่อง 
- ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถิ่น 
- สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

2) ผู้บริหาร 
     - รู้เป้าหมาย ... “จิตส านึก” ... แล้วท า    
  -  รู้หน้าที่...  “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ” ...แล้วท า  

  3) ผู้ปฏิบัติ   
     -  ซ่ือตรง  มุ่งม่ัน  พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม 

   
4. วิธีการประเมิน   
  1) พิจารณาหลักฐานเอกสารที่ปรากฏย้อนหลัง 2 ปี 
    2) สอบถามบุคลากรในท้องถิ่น  สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)  
ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ    

 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

1.1 องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดท า
ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (30คะแนน)   
- แสดงตัวอย่างหนังสือขอสนองพระราชด าริฯหนังสือตอบรับจาก อพ.สธ. 

บันทึกการประชุมร่วมกันในครั้งที่สมัครสนองพระราชด าริฯ พร้อมอธิบายรายละเอียด 
ในการสนองพระราชด าริฯ 

 
 

  

1) รายงานการประชุม  
    - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. กาประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน  
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
 

ตัวอย่าง ตารางสรุปการประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประชุม  
จ านวน (คร้ัง) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมสภา 2 2 
2.ประชุมประชาคม 3 3 
3.ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 10 12 
4.ประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 15 18 

รวม 30 35 
 

       - แสดงวาระการประชุมของแต่ละคณะ ในแต่ละปี โดยก าหนดเรื่องในวาระ
การประชุม วัน เวลา และสถานที่ เป็นต้น  
       - การประชุมสภา  ต้องแสดงการประชุมสภาก่อนเป็นสมาชิก โดยมีวาระเพ่ือ
พิจารณาเรื่องการร่วมสนองพระราชด าริฯ  แล้วมีมติในที่ประชุมเห็นชอบในการ
สนองพระราขด าริฯ 100 เปอร์เซ็นต์ 
 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 
1) การประชุมกลุ่ม  
2) การเยี่ยมกลุ่ม 
3) การเยี่ยมเป้าหมาย  
4) การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
5) การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

 
.......... 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
ตัวอย่าง ตารางสรุปการประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 

การประชุม  
จ านวน (คร้ัง) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมกลุ่ม  2 2 
2.การเย่ียมกลุ่ม 2 3 
3.การเย่ียมเป้าหมาย 3 4 
3.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 2 3 
4.การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน 2 3 

รวม 11 15 
       - แสดงวาระการประชุมของแต่ละคณะในแต่ละปี โดยก าหนดเรื่องในวาระ
การประชุม วัน เวลา และสถานที่ เป็นต้น  

  รายชื่อ ลายมือชื่ อ ของสมาชิกอง ค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น  (ก านั น 
ผู้ใหญ่บ้าน)  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับ
การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (10  คะแนน) 
      - แสดงตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. กาประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน  
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
ตัวอย่าง ตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 

การประชุม  
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมสภา 100 120 
2.ประชุมประชาคม 100 115 
3.ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 150 190 
4.ประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 65 65 

รวม 415 490 
 
     - แสดงรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 
    - แสดงตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร.
อปท.) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

......... 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 
1. การประชุมกลุ่ม  
2. การเยี่ยมกลุ่ม 
3. การเยี่ยมเป้าหมาย  

          4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          5. การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 

ตัวอย่าง ตารางสรุปจ านวนผู้เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร./
อปท.) 

การประชุม  
จ านวน (คน) 

ปีงบประมาณ  
25.... 

ปีงบประมาณ  
25.... 

1.การประชุมกลุ่ม  15 16 
2.การเย่ียมกลุ่ม 20 22 
3.การเย่ียมเป้าหมาย 65 65 
3.การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐาน 
  ทรัพยากรท้องถ่ิน 10 12 

4.การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและ 
  จัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 10 12 

รวม 120 127 
 

- แสดงรายชื่อ ลายมือชื่อผู้เข้าร่วมประชุม 

 
 
……. 

  

2) หลักฐานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วม บันทึกการประชุม (5 คะแนน) 
   จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. การประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
    - แสดงบันทึกการประชุม แสดงวัน เวลา สถานที่ และผู้จดบันทึก พร้อมเนื้อหา
ที่เก่ียวข้องกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การด าเนินงานทั้ง 6  งาน การน างาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเข้าสู่ชุมชน เป็นต้น  
การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร./อปท.) 

1. การประชุมกลุ่ม  
2. การเยี่ยมกลุ่ม 
3. การเยี่ยมเป้าหมาย  

          4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          5. การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

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

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
    - แสดงบันทึกการประชุม แสดงวัน เวลา สถานที่ และผู้จดบันทึก พร้อมเนื้อหา
ที่เก่ียวข้องกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น เช่น การด าเนินงานทั้ง 6  งาน การน างาน
ฐานทรัพยาหกรท้องถิ่นเข้าสู่ชุมชน เป็นต้น ในแต่ละคณะ 
    - ภาพถ่าย  (5  คะแนน) 
จัดประชุมภายในองค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน (ควรมีอย่างน้อย 4 คณะ) 
   1. การประชุมสภา  
   2. การประชุมประชาคม 
   3. การประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของหมู่บ้าน 
   4. การประชุมคณะท างาน (3 ด้าน และ 6 งาน) 
    - แสดงภาพถ่ายที่สอดคล้องกับการประชุมแต่ละคณะ โดยใต้ภาพระบุเรื่อง 
 วัน เดือน ป ีสถานที่ ในการประชุมในแต่ละปี 
การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ. /ร.ร./อปท.) 

1. การประชุมกลุ่ม  
2. การเยี่ยมกลุ่ม 
3. การเยี่ยมเป้าหมาย  

          4. การฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
          5. การฝึกอบรมปฏิบัติการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

- แสดงภาพถ่ายที่สอดคล้องกับการประชุมแต่ละคณะ โดยใต้ภาพระบุเรื่อง  
วัน เดือน ปี สถานที่ ในการประชุมในแต่ละปี 

 
 
 

………….. 
 
 

  

1.2 แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
(30 คะแนน) 

   

1) ค าส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.-ต าบล 
ต้องระบุหน้าท่ีของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน  (15  คะแนน) 

1. คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ  ต้องมีนายกองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นประธาน รองนายกฯ เป็นรองประธาน  ปลัดฯ และ
เจ้าหน้าที่ฝ่ายต่างๆ รวมทั้งฝ่ายการเงิน ธุรการ เป็นคณะกรรมการ 

2. คณะกรรมการด้านที่ 2 การด าเนินงาน  ปลัดฯ เป็นประธาน ผู้อ านวยการ
กองฯ เป็ น รองประธา นและผู้ ที่ท า หน้ า ที่ เป็นหั วหน้ างา นทั้ ง 6  งา นเป็ น
คณะกรรมการ 

3. คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน เน้นฝ่ายวัดประเมินผลเป็น
ประธาน ฝ่ายธุรการ ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็นคณะกรรมการ  

-แสดงค าสั่งคณะกรรมการ 3 ด้าน  ชี้ประเด็น หน้าที่ความรับผิดชอบจ านวน
คณะกรรมการ 

 
……. 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ต าบล (15 คะแนน) 
          1. คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

2. คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
3. คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
4. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
5. คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    
6. คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
- ในแต่ละคณะระบุ ชี้ประเด็น หน้าทีค่วามรับผิดชอบ จ านวน

คณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ แต่ละงานมีความสมดุลของ
คณะกรรมการต่อการด าเนินงาน และมีใจรัก หรือจิตอาสา  
3) คณะอนุกรรมการทรัพยากรท้องถ่ิน (ระดับเกียรติบัตรฯ) 
            1. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
            2. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
            3. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
            4. คณะท างานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

- ในแต่ละคณะระบุ ชี้ประเด็น หน้าที่ความรับผิดชอบ จ านวน
คณะกรรมการ ประธาน รองประธาน เลขานุการ แต่ละงานมีความสมดุลของ
คณะกรรมการต่อการด าเนินงาน และมีใจรัก หรือจิตอาสา  

…….   

1.3  วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน   
(50 คะแนน)    

   

1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน รวมกับแผนงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบล  แสดงผัง
โครงสร้างการบริหาร (5 คะแนน)  
       -แสดงนโยบาย วิสัยทัศน์ให้สอดคล้องกับเป้าหมาย วัตถุประสงค์ อพ.สธ.  
       -แสดงโครงสร้างบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีงานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่นอยู่ในโครงสร้างส่วนส านักปลัด  
       -แสดงแผนพัฒนาต าบล 4 ปี โดยน างานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจัดไว้ใน
แผนพัฒนาต าบล แสดงหน้าปก ชี้ประเด็น งานฐานทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในส่วนใด 
(แนบแถลงนโยบายโดยนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) 

-แสดงผังโครงสร้างการบริหาร การบรรลุงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นลงในผัง
โครงสร้างบริหาร 

 
 
……. 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
2) แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน แสดงรายละเอียดงาน 

ปริมาณงาน ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ ระยะเวลา (40 คะแนน)  
 
ระดับป้ายฯ 
          ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและ
เหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ  
          ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณ
งานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น    

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
          ส่วนที่ 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 
ระดับเกียรติบัตรฯ  
          ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน /โครงการ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและ
เหตุผลวัตถุประสงค์ เป้าหมาย พ้ืนที่ด าเนินการ  
          ส่วนที่ 2 แผนการด าเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณ
งานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลา  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น 
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 

 
……. 

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ส่วนที่ 3 ผลท่ีคาดว่าจะได้รับ 
 

3)  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน (5  คะแนน) 
      - แสดงปฏิทินให้สอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน ซ่ึงก าหนดระยะเวลาเริ่ มต้น
และสิ้นสุดในแต่ละปี โดยแสดง bar chart ให้สอดคล้องกับแผนงานใน 1.3 2) 
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น    
                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
 

ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

- ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

 
 
 
 
 
 
 

……. 

  



ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
1.4  ด าเนินงานตามแผน (20 คะแนน) 
         การประสานงานของคณะกรรมการด าเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์
อนุรักษ์พัฒนาทรัพยากรท้องถิ่นต าบล กับหน่วยงานต่างๆ 

   

1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น ลงนาม  ชื่อ
ผู้บริหาร หัวหน้างาน (10 คะแนน) 
การใช้งบประมาณ 

-แสดงตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการด าเนินงาน ให้สอดคล้องกับ
ข้อ 1.3.1) และหลักฐานการเบิกจ่ายวัสดุ  อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเก่ียวกับงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น ในแต่ละปี (5 คะแนน) 
ระดับป้ายฯ 

- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
- ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร  
    ท้องถิ่น    

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร  
     ท้องถิ่น 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
- แสดงเอกสาร ตัวอย่างหลักฐาน การเบิกจ่าย  ผู้เบิก และผู้มีอ านาจอนุมัติ ในแต่
ละปี 

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

 
 
 

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

  



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 
 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
 2) หนังสือเชิญประชุม  (5 คะแนน) 
การประสานงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  
-แสดงตารางสรุปจ านวนหนังสือเชิญประชุม ในแต่ละปี ให้สอดคล้องกับข้อ 1.1 1) 
ตัวอย่างตารางสรุปจ านวนหนังสอืเชิญประชุม 

ปีการศึกษา จ านวนครั้ง จ านวนฉบับ 
25...   
25...   
รวม   

-แสดงตัวอย่างหนังสือเชิญประชุม ในแต่ละปี 

 
……. 

  

  3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม  (5  คะแนน) 
การประสานงานท้ังภายในและภายนอกหน่วยงาน  
-แสดงตารางสรุปจ านวน หนังสือขอบคุณ ในแต่ละป ีให้สอดคล้องกับข้อ 1.1 1) 
-แสดงตัวอย่างหนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม ในแต่ละปี 
 

ตัวอย่างตารางสรุปจ านวนหนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม 
ปีการศึกษา จ านวนครั้ง จ านวนฉบับ 

25...   
25...   
รวม    

 
……. 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1.5  สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน  (20 คะแนน)       
 -แสดงตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนที่ต้ังไว้ใน 1.3 1) แสดงทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี  
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น    
                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

ระดับเกียรติบัตรฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
แสดงตารางสรุปและประเมินผล การด าเนินงานตามแผนที่ต้ังไว้ใน 1.3 1) แสดงทั้ง
เชิงปริมาณและคุณภาพ โดยแสดงเป็นร้อยละ หรือเปอร์เซ็นต์ ในแต่ละปี  

   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 
 
 
 

รายการประเมิน 
คะแนน 200 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ หน่วยงาน กรรมการประเมิน 
1.6  วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน (20คะแนน)     

       1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป (10 คะแนน) 
     -แสดงตารางวิเคราะห์ผลการด าเนินงาน สรุปปัญหาและอุปสรรคการ
ด าเนินงาน ให้ครอบคลุมทั้ง ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การ
ด าเนินงาน ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล และ
การศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น  
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากร

ท้องถิ่น    
                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

…….   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป (10  คะแนน) 
 - แสดงตารางการวางแผนและปรับปรุงพัฒนางาน ในแต่ละปี ให้ครอบคลุมทั้ง  
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ ด้านที่ 2 การด าเนินงาน ด้านที่ 3 ผลการ
ด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  และการศึกษาทรัพยากรท้องถิ่น  
ระดับป้ายฯ 
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา    

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  
ระดับเกียรติบัตรฯ  
                  - ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ 
                  - ด้านที่ 2 การด าเนินงาน 

 งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น  
 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ 
 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา  

                  - ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน แผนงานด้านการติดตามประเมินผล  

…….   



ด้านท่ี 1  การบริหารและการจัดการ (ต่อ) 

 
 การให้คะแนน ไม่มี  =  0  คะแนน  มี  =  1  -  50   คะแนน                     
   มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพที่เป็นอยู่ในปัจจุบัน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

1.7 รายงานผลการด าเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
(40 คะแนน)    
      รายงานผลการด าเนินงาน  การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยแสดง 
หลักฐานต้ังแต่ข้อ 1.1 – 1.6 
      - รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นโดยแสดงหลักฐานต้ังแต่ข้อ  
      1.1 – 1.6  
     - แสดงขั้นตอนและวิธีการจัดท ารายงานผลการด าเนินงานในแต่ละปีการศึกษา       
     - แสดงหนังสือน าส่งในแต่ละปี  
     - แสดงรายงานผลการด าเนินงาน จัดท าเป็นรูปเล่มเอกสาร  ประกอบด้วย 
หน้าปก  ค าน า สารบัญที่แสดงข้อ 1.1-1.6 เนื้อหา สรุป และภาคผนวก โดยแนบ
เอกสารหลักฐานประกอบ เช่น ตัวอย่างใบงานผลงาน 1 - 9 ทะเบียนงานปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น ทะเบียนงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ภาพถ่ายการ
ด าเนินงานทั้ง 6 งานฯลฯ 
     - แสดงรายงานผลการด าเนินงาน  จัดท าเป็น CD/DVD  ประกอบด้วยข้อมูลที่
รวบรวมได้ทั้งหมดจากข้อ 1.1 – 1.6  (30 คะแนน) 

 
……. 

  

รวมคะแนนท่ีได้   ด้านท่ี 1 การบริหารและการจัดการ  …….   



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน  กรรมการประเมิน 

1. การด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน    
1.1  ก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ี และการส ารวจทรัพยากร  (20  คะแนน) 
ระดับป้ายฯ 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 65 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 1 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 
ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 2 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
-แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่  และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 
ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ขั้นที่ 3 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นที่ก าหนดขอบเขตพ้ืนที่ และการ
ส ารวจทรัพยากร ให้ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ของพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ทั้งหมด 

   

1) การก าหนดขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก (5  คะแนน)   
     -แสดงผังขอบเขตและผังพรรณไม้พ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่นและมีป้าย
แสดงชื่อพ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีข้อความสีขาว บนพ้ืนสีม่วง ดังนี้ 
                         “....พ้ืนที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
                             สนองพระราชด าริฯ โดย 
               ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น................................” 

…….   

2) การส ารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน (5   คะแนน)  
   - แสดงตารางสรุปทรัพยากรพรรณไม้ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ จ านวนชนิด จ านวนต้น 
25...   
25...   
รวม   

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ จ านวนประเภท จ านวนตัว 

25...   
25...   
รวม    

…….  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน  กรรมการประเมิน  
- แสดงตารางสรุปทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ จ านวนประเภท จ านวนชีวภาพ 
25...   
25...   
รวม   

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรภูมิปัญญา ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ จ านวนประเภท จ านวนภูมิปัญญา 

25...   
25...   
รวม    

  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรกายภาพ ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ ทรัพยากรกายภาพ รายละเอียด 

25... น้ า  
 ดิน  
 หิน  
 แร่  

25... น้ า  
 ดิน  
 หิน  
 แร่   

…….  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

- แสดงผลงาน ชิ้นงาน และภาพถ่ายประกอบ     
3) การจ าแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน 
(5 คะแนน)   
- แสดงตารางจ าแนกชนิดของทรัพยากรทั้ง ชีวภาพและกายภาพ 
- แสดงตารางสรุปทรัพยากรพรรณไม้ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

ปีงบประมาณ ลักษณะวิสัย จ านวนชนิด จ านวนต้น 
25... ไม้ต้น   

ไม้พุ่ม   
ไมเ้ล้ือย   
ไม้รอเล้ือย   
ไม้ล้มลุก   

รวม    
 

ปีงบประมาณ ลักษณะวิสัย จ านวนชนิด จ านวนต้น 
25... ไม้ต้น   

ไม้พุ่ม   
ไมเ้ล้ือย   
ไม้รอเล้ือย   
ไม้ล้มลุก   

รวม     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

  



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน  กรรมการประเมิน 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรพันธุ์สัตว์ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ ประเภท จ านวนตัว 

25... น้ า  
สะเทินน้ าสะเทินบก  
เล้ียงลูกด้วยน้ านม  
สัตว์ปีก  
สัตว์เล้ือยคลาน  

รวม   
 

ปีงบประมาณ ประเภท จ านวนตัว 
25... น้ า  

สะเทินน้ าสะเทินบก  
เล้ียงลูกด้วยน้ านม  
สัตว์ปีก  
สัตว์เล้ือยคลาน  

รวม   
 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ ในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ ประเภท จ านวน 

25... สาหร่าย  
เห็ด  
รา  
ไลเคน  

รวม   
 

- แสดงตารางสรุปทรัพยากรภูมิปัญญาในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
ปีงบประมาณ สาขา จ านวนภูมิปัญญา 

25... เกษตรกรรม  
อุตสาหกรรม  
หัตถกรรม  
การแพทย์แผนไทย  
ศิลปกรรม  

รวม   
 

ปีงบประมาณ สาขา จ านวนภูมิปัญญา 
25... เกษตรกรรม  

อุตสาหกรรม  
หัตถกรรม  
การแพทย์แผนไทย  
ศิลปกรรม  

รวม   
-แสดงผลงาน ชิ้นงาน และภาพถ่ายประกอบ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



ด้านท่ี 2   การด าเนินงาน (ต่อ) 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน  กรรมการประเมิน 

4) การติดรหัสประจ าชนิด (5  คะแนน) 
          - แสดงตารางสรุปจ านวน การติดรหัสทรัพยากรชีวภาพและกายภาพ 
          - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

1.2  ท าผังแสดงขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก  (10  คะแนน)  
        - แสดงผังขอบเขตพ้ืนที่ปกปัก 
        - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

   

1.3  ศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  (20  คะแนน)    
  1) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก   
- แสดงตารางสรุปจ านวนทรัพยากรที่ศึกษาในพ้ืนที่ปกปัก  
- แสดงผลงาน ชิ้นงาน และหรือภาพถ่ายประกอบ  

…….   

  2) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก  
- แสดงถ่ายภาพ หากเป็นพืชให้ถ่ายครบทุกส่วนของพืช  

…….   

1.4  ท าตัวอย่างทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก  (20  คะแนน) 
      - แสดงตารางสรุปจ านวนตัวอย่างทรัพยากร (พืช สัตว์ ...............พร้อมแสดง
วิธีการท าตัวอย่าง 
      - แสดงผลงาน และภาพถ่ายประกอบ  

…….   

1.5  ท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก (10  คะแนน)       
        1) การท าทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. (5 คะแนน) 
      - แสดงทะเบียน พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ และทะเบียนภูมิปัญญา  

…….   

        2) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)  (5 คะแนน) 
      - แสดงระบบการสืบค้น เช่น คอมพิวเตอร์ เอกสาร ฯลฯ 
      - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

1.6  ดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน (20  คะแนน)          
         แบบบันทึกการดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนทีป่่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น 
เช่น การท าแนวกันไฟ การท าฝายชะลอน้ า อาสาสมัครดูแลรักษาพ้ืนทีป่่าปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น ฯลฯ 
      - แสดงตารางบันทึกการดูแลรักษา ทรัพยากรในพ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น 
      - แสดงรายละเอียดและหลักฐานการต้ังกลุ่มอนุรักษ์ อาสาสมัครดูแลทรัพยากร
พ้ืนที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  
      - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

รวมคะแนนการด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
 
 

 
 



ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน (ต่อ) 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

2. การด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน 
- แสดงจ านวนสมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ที่ด าเนินงานร่วมกับองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น  

 

ระดับป้ายฯ 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 65 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 1 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 80 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 2 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 90 เปอร์เซ็นต์ ของหมู่บ้านทั้งหมด 
 

ระดับเกียรติบัตรงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ขั้นท่ี 3 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านทั้งหมด 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่หมู่บ้านที่ด าเนินงานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  
ให้ได้ 95 เปอร์เซ็นต์ขึ้นไป ของหมู่บ้านทั้งหมด 

…….   

2.1 เก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่น (5 คะแนน) 
- แสดงตารางสรุปข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถิ่นแต่ละหมู่บ้าน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

2.2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น (5  คะแนน)    
- แสดงตารางสรุปข้อมูลพ้ืนฐานในการประกอบอาชีพแต่ละหมู่บ้าน 
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ  

…….   

2.3 เก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น (5 คะแนน)      
- แสดงตารางสรุปข้อมูลด้านกายภาพแต่ละหมู่บ้าน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ   

…….   

2.4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน (10 คะแนน)    
- แสดงตารางสรุปข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน ของแต่ละหมู่บ้าน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ   

…….   

 



ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน (ต่อ) 

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

2.5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน  
(10 คะแนน)   
- แสดงตารางสรุปจ านวนพรรณไม้ทั้งหมดก่ีชนิด   
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

2.6 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถิ่น  ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน  
(10 คะแนน)  
- แสดงตารางสรุปจ านวนสัตว์ทั้งหมดก่ีชนิด  
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ   

 
……. 

  

2.7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืน ๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืน ๆ ในชุมชน (10 
คะแนน)    
แสดงตารางสรุปจ านวนชีวภาพทั้งหมดก่ีชนิด   
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  

 - แสดงภาพถ่ายประกอบ      

 
……. 

  

2.8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน (10 คะแนน)   
- แสดงตารางสรุปจ านวนภูมิปัญญาทั้งหมดก่ีภูมิปัญญา  
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  

 - แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

2.9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน (10 คะแนน)   
- แสดงตารางสรุปข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดี 
- แสดงหน้าปกทะเบียน และข้อมูลภายในทะเบียน  
- แสดงใบงานนักเรียน  

 - แสดงภาพถ่ายประกอบ   

…….   

2.10 การจัดท ารายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (25 คะแนน)  
- แสดงรายงานผลการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นของโรงเรียน ซ่ึง
ประกอบไปด้วย หน้าปก ค าน า สารบัญ ภาคผนวก 

…….   

รวมคะแนนการด าเนินงานการส ารวจและจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
  

 
 
 



ด้านท่ี 2 การด าเนินงาน (ต่อ) 

 
 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

3. การด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน 
- แสดงพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ที่ไม่ทับซ้อนกับพ้ืนที่ปกปักทรัพยากร
ท้องถิ่น 
- แสดงจ านวนพ้ืนที่ปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น ชื่อพ้ืนที่ ขนาด ภาพถ่ายพ้ืนที่  

…….   

3.1 จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  (30 คะแนน)     
- แสดงตารางสรุปการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น การรับตัวอย่างจาก
หน่วยงานต่าง 

- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

3.2 ปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถิ่น (30 คะแนน)       
- แสดงตารางสรุป การปลูกรักษา พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ตารางสรุปประกอบด้วย 
สิ่งที่ปลูกรักษา วันที่  สถานที่ จ านวน 

- ชี้ประเด็นพรรณไม้ที่ปลูกรักษา เพ่ืออะไร  (เช่น รักษาพันธุ์ ใกล้สูญพันธุ์ ฯลฯ)    
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

…….   

3.3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น 
แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง  (40 คะแนน)        

- แสดงตารางการบันทึก การเปลี่ยนแปลง และการดูแลรักษา      
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

รวมคะแนนการด าเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
  

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

4. การด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน     

4.1 ฟ้ืนฟู บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ต าบล  
      (60 คะแนน)       
- แสดงหลักฐานทั้งพืช สัตว์ ชีวภาพ และภูมิปัญญา  
- สรุปการขยายพันธุ์ การแจกจ่าย  จ านวนชนิด จ านวนต้น รายชื่อหน่วยงานที่รับ
การแจกจ่าย วัน เวลา และสถานที่   
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

4.2 ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถิ่น แหล่งเรียนรู้ ฯลฯ (40 คะแนน)   
- สรุปการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น   
- แสดงภาพถ่าย  เช่น ผลิตภัณฑ์ที่ได้จาการแปรรูป ทรัพยากรท้องถิ่น   รูปแบบการ
ท่องเที่ยวเชิงนิเวศ 

 
……. 

  

รวมคะแนนการด าเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน  …….   



ด้านท่ี 2  การด าเนินงาน   (ต่อ) 

 
 

 

รายการประเมิน คะแนน 100 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

5. การด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน       

5.1  รวบรวมและการบั นทึกข้อมูลทรัพย ากรท้องถิ่น  (ทรัพย ากรกายภา พ   
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (60 คะแนน) 
  - แสดงโครงสร้างของข้อมูลทั้งหมด มี 3 ฐานทรัพยากร 

 ทรัพยากรกายภาพ  
 ทรัพยากรชีวภาพ  
 ทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา  

 

 
……. 

  

5.2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) (40 คะแนน) 
- แสดงระบบการสืบค้น ทั้งแบบเอกสารและคอมพิวเตอร์ 

…….   

รวมคะแนนการด าเนินงานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน  …….   

รายการประเมิน 
คะแนน 100 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

6. งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน    

6.1 สนับสนุนการสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร  (งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน) (60 คะแนน) 
- แสดงตารางสรุปการสนับสนุน ชื่อหน่วยงาน เรื่องที่สนับสนุน วัน เวลา สถานที่  
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

6.2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อ านวยความสะดวกต่างๆ   
 (40 คะแนน) 
- แสดงตารางในเรื่องการสนับสนุนงบประมาณชื่อหน่วยงาน เรื่องที่สนับสนุน วัน 
เวลา สถานที่ 
- แสดงภาพถ่ายประกอบ 

 
……. 

  

รวมคะแนนงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน  
 

……. 
  



ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน 

 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

3.1  สภาพแวดล้อมท่ัวไปของท้องถ่ิน มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่ 
(50  คะแนน) 

ข้อพิจารณา : พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน 

   

           1)  มีความสะอาด  (20  คะแนน) 
- แสดงภาพถ่ายถึงความสะอาด เช่น ถนนหลัก ถนนย่อย ถนนเข้าหมู่บ้าน หมู่บ้าน 
ที่มีที่พักอาศัย วัด สถานที่ราชการ โรงเรียน ฯลฯ ใต้ภาพแสดงชื่อภาพ  

…….   

          2)  มีความเป็นระเบียบ  (15  คะแนน) 
- แสดงภาพการจัดสิ่งต่าง ๆ ในหมู่บ้าน สภาพแวดล้อมทุกอย่างในหมู่บ้านแสดงถึง
ความเป็นระเบียบ 

…….   

           3)  มีความร่มรื่น นา่อยู่  (15  คะแนน) 
- แสดงภาพความร่มรื่นในท้องถิ่น ซ่ึงมาจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  

…….   

3.2  บรรยากาศของท้องถ่ิน (50  คะแนน)     
          1)  มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา  (20  คะแนน) 
- แสดงภาพความเบิกบาน มีชีวิตชีวา ของบุคลากร ในท้องถิ่นที่เกิดจากการ
ด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         2)  มีบรรยากาศของท้องถิ่น เช่น วิถีชีวิต  ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  
                (15  คะแนน) 
- แสดงภาพวิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถิ่น  ที่เกิดจากการด าเนินงานฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น 

 
……. 

  

          3)  มีแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ 
 (15  คะแนน) 
- แสดงภาพแหล่งเรียนรู้ต่างๆ 

 
……. 

  

3.3  บุคลากร มีคุณธรรม  จริยธรรม  ( สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการ
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น) (70  คะแนน) 

   

         1)  มีความรับผิดชอบ  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความรับผิดชอบที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

        2)  มีความซ่ือตรง  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความซ่ือตรงที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         3)  มีความอดทน  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความอดทนที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         4)  มีความเพียร  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความเพียรที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

        5)  มีความสามัคคี  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความสามัคคีที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

         6)  มีความเอ้ืออาทร เก้ือหนุน  (10  คะแนน) …….   



ด้านท่ี  3  ผลการด าเนินงาน (ต่อ) 

 
สรุปผลการประเมินท้ัง  3  ด้าน   คะแนนเต็ม 1,000 คะแนน 
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ   คะแนน  200  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 2 การด าเนินงาน         คะแนน  600  คะแนนคะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ด้านที่ 3 ผลการด าเนินงาน      คะแนน  200  คะแนนคะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
     รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง  3  ด้าน ...............  คะแนน 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชด าริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รายการประเมิน คะแนน 200 คะแนน ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

- แสดงภาพความเอ้ืออาทรที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น    
         7)  มีความเมตตา กรุณา  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพความเมตตา กรุณาที่เกิดจากการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

…….   

3.4  ผลการด าเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน  บุคลากร  
ดีเป็นท่ียอมรับ (30  คะแนน) 

   

        1) สมาชิกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   ก านัน ผู้ใหญ่บา้น  ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  
ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นเป็น 
แหล่งเรียนรู ้  (10  คะแนน) 
- แสดงภาพถึงการใช้ฐานทรัพยากรท้องถิ่นร่วมกัน  

 
 

……. 

  

 2)  การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นจากหน่วยงานอ่ืนๆ (5 คะแนน) 
- แสดงสมุดเยี่ยม ภาพถ่ายการเยี่ยมชม 
- แสดงภาพประกอบ 

…….   

          3) การไปให้ความรู้เก่ียวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น  เช่น  หนังสือเชิญ  
หนังสือขอบคุณ  สมุดเยี่ยมชม  ภาพถ่าย  (15  คะแนน) 
- แสดงภาพการให้ความรู้ของนายก เจ้าหน้าที่อ่ืนๆ 

 
……. 

  

รวมคะแนนด้านท่ี 3  ผลการด าเนินงาน 
 

……. 
  



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาพืช   
 

 
รายการประเมิน 

 

คะแนน  1,000 คะแนน 
ข้อเสนอแนะ 

หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากพืช (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพืช   ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช  ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างพืชและสิ่งแวดล้อม  ( 75 คะแนน) 
      - การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา  ( 75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากพืช (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากพืช และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 100 นวัตกรรม) 
( 100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (5 นวัตกรรม)  (100 คะแนน) 
      - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่  ๆ(5 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ (300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

รวมคะแนน ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช    

 



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาสัตว์   

 
 

รายการประเมิน 
คะแนน  1,000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากสัตว์ (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์  ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้รูปลักษณ์ และพฤติกรรมของสัตว์  ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม  ( 75 คะแนน) 
      - การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  ( 75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากสัตว์ (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากสัตว์ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 50 นวัตกรรม) 
(100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 
      - ผลิตภัณฑ์  และสิ่งใหม่  ๆ(3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ (300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

 

ทรัพยากรท้องถ่ิน : สัตว์    



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ  
 

รายการประเมิน 
คะแนน  1,000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา :   หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ   ผลงาน    ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอ่ืนๆ ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้รูปลักษณ์ คุณสมบัติ และพฤติกรรมของชีวภาพอ่ืนๆ ( 75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอ่ืน  ๆและสิ่งแวดล้อม  ( 75 คะแนน) 
      - การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา  ( 75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอ่ืนๆ (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอ่ืนๆ และก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 50 
นวัตกรรม) ( 100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (3 นวัตกรรม)   (100 คะแนน) 
      - ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(3 นวัตกรรม)  (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์ (300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : ชีวภาพอ่ืนๆ 
   

 



ทรัพยากรท้องถ่ิน : การศึกษาภูมิปัญญา 
 

 
สรุปผลการประเมิน 
ทรัพยากรท้องถ่ิน : พืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา   คะแนนเต็ม 4,000 คะแนน 
พืชศึกษา          คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
สัตว์ศึกษา          คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ชีวภาพอ่ืนๆ ศึกษา          คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
ภูมิปัญญา           คะแนน  1,000  คะแนน คะแนนที่ได้ ...............  คะแนน 
 

                 รวมคะแนน     ...............  คะแนน 
 

ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงาน
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินเกียรติบัตรแห่งความมุ่งม่ัน อนุรักษ์ สรรพสิ่ง สรรพชีวิต ด้วยจิตส านึกในงาน
ฐานทรัพยากร ท้องถิ่น  

รายการประเมิน 
คะแนน  1,000 คะแนน 

ข้อเสนอแนะ 
หน่วยงาน กรรมการประเมิน 

   ข้อพิจารณา : หลักฐานเอกสารที่ปรากฏพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี  
           (แสดงวิธีการ ผลงาน ชิ้นงาน  ) 

   

               
180 

1.การเรียนรู้จากภูมิปัญญา (300  คะแนน)  
      - การเรียนรู้ประวัติ การพัฒนาของภูมิปัญญา  (75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญา (75 คะแนน) 
      - การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม  
        (75 คะแนน) 
      - การจัดการดูแลรักษาภูมิปัญญา  (75 คะแนน) 

   

 

2.การใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา (300  คะแนน) 
      - สรุปการเรียนรู้จากภูมิปัญญาและก าหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด 
50 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 
      - กระบวนการสรรค์สร้าง (3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 
      - ภูมิปัญญาใหม่ และสิ่งใหม่  ๆ(3 นวัตกรรม) (100 คะแนน) 

   

 

3.การสร้างจิตส านึก (400คะแนน) 

     - การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน ์  
(300 คะแนน) 
     - การจัดต้ังกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย    (100 คะแนน) 

   

รวมคะแนนทรัพยากรท้องถ่ิน : ภูมิปัญญา 
   



 
 
 
 
 
 
 
 
 

แนวทาง  
รายงานผลการด าเนนิงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น 

(ส าหรบัหน่วยงาน/องคก์ารบริหารส่วนทอ้งถิ่น) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ  
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี  

 
งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
 
 
 

 รายงานผลการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

 ร   า  งบประมาณ…..….. 
 
 
 
 

                                                 สนองพระราชด าริโดย 
............................................................... 

 
 

ต าบล..................อ าเภอ ...................   จังหวัด .................  
วันท่ี 1  ตุลาคม  พ.ศ. ……… 

 

 
“ตัวอย่างปก” 

3 ซม. 

2.5 ซม. 

3 ซม. 

ให้พิมพ์ห่างจากสัญลักษณ์  
1.5  เซนติเมตร  ตัวอักษร 
TH SarabunPSK                
ขนาด 18 ตัวหนา 

 ตราสัญลักษณ์โครงการฯ ขนาด 2.5 x 
3.5 เซนติเมตร  
จัดวางต าแหน่งไว้ก่ึงกลางหน้ากระดาษ 
สีตามต้นฉบับ 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 16 ตัวหนา 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา  
(วันท่ีให้ใช้ตามตัวอย่าง พ.ศ 
ตามปีท่ีส่งรายงาน) 

2.5 ซม. 

3.5 ซม. 
เว้น 4 บรรทัด 

เว้น 1 บรรทัด 

เว้น 4 บรรทัด 

เว้น 2 บรรทัด 

เว้น 4 บรรทัด 



 
กิตติกรรมประกาศ 

 
 

ขอบคุณโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชด าริ  สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี ที่ได้ให้แนวทางการด าเนินงาน .........…………………………………………………… .......................... 
.............................................................................................................................................................. .................
................................................................ ...............................................................................................................
............................................................................................................................. ..................................................
............................................................................................................................. ........ (ควรระบุชื่อ – นามสกุล) 
  
 
 
 

 
องค์การบริหาร............................................................ 

 
        

ตัวอักษร TH SarabunPSK  
ขนาด  16  ตัวปกติ  
 

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา  

3 ซม. 



 
 
 

ค าน า 
 

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

องค์การบริหาร............................................................

ตัวอักษร TH SarabunPSK 
ขนาด 18 ตัวหนา  

ตัวอักษร TH SarabunPSK  
ขนาด  16  ตัวปกติ  
 



สารบัญ   (ตัวอักษร TH SarabunSPK  ขนาด  18 ตัวหนา) 
                  หน้า 

 กิตติกรรมประกาศ           ข 

 ค าน า             ค 

 สารบัญ           ง - จ 

 สารบัญภาพ             ฉ 

 สารบัญตาราง            ช 

  บทน า  
        1.1 องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  ชุมชน  และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัด                ...  - ... 

                   ท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น                                                                       ...  - ... 

         1) รายงานการประชุม  
      - วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น                       ...  - ... 

     - รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น  (ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน)    ...  - ... 

       ชุมชน  ผู้รู้ในท้องถิ่น  ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ที่เก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดท าฐาน                
                ทรัพยากรท้องถิ่น 

  2) หลักฐานที่แสดงถึงการมีส่วนร่วม    
     - บันทึกการประชุม                                                                            ...  - ... 

                        - ภาพถ่าย                           ...  - ... 

 1.2 การแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงาน การจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น                     ...  - ... 

  1) ค าสั่งแต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.-ต าบล ต้องระบุหน้าที่
               ของคณะกรรมการด าเนินงานให้ชัดเจน                                        ...  - ... 

  2) คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ต าบล                ...  - ... 

                1. คณะท างานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น  

      2. คณะท างานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น  

      3. คณะท างานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น  

      4. คณะท างานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น  

สารบัญ (ต่อ)  (ตัวอักษร TH SarabunSPK  ขนาด  18 ตัวหนา) 
   

                  หน้า 
     5. คณะท างานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น    

                        6.คณะท างานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  



 1.3 วางแผนการบริหารและแผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น              ...  - ... 

          1) แผนการด าเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่นรวม
        กับแผนงานประจ าปีขององค์การบริหารส่วนต าบลแสดงผังโครงสร้างการบริหาร  ...  - ... 

            2) แผนการด าเนินงานการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงาน 
        ผู้รับผิดชอบ  งบประมาณ  ระยะเวลา                    ...  - ... 

    3)  การจัดท าปฏิทินการปฏิบัติงาน                     ...  - ... 

     1.4 การด าเนินงานตามแผน                                                                          ...  - ... 

    1) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการด าเนินการจัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น  ลงนาม   
                           ชื่อผู้บริหาร  หัวหน้างาน                          ...  - ... 
             2) หนังสือเชิญประชุม                                                                         ...  - ... 
                       3) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม                    ...  - ... 
     1.5 สรุปและประเมินผลการด าเนินงาน                                                             ...  - ... 
     1.6.วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน                                                               
    1) วิเคราะห์ผล และหาข้อสรุป                        ...  - ... 
           2) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงานในปีต่อไป                                ...  - ... 
  ภาคผนวก 
           - ใบงาน 9 (ทุกหมู่บ้าน เรียงตามล าดับหมู่บ้าน)  

  - ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน                      ...  - ... 

  - ทะเบียนสัตว์ในชุมชน                         ...  - ... 

  - ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆ ในชุมชน                       ...  - ... 

  - ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน                                 ...  - ... 

           - ภาพถ่ายประกอบการปฏิบัติงานทั้ง 6 งาน                      ...  - ... 


