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สารบัญ หน้า

แนวทางการดําเนินงาน ๑

การจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ๑๓

ข้ันตอนการสนองพระราชดําริของ อบต./ทบ. ๑๘

ใบงาน ใบความรู้  ๙ ใบงาน ๒๕

การข้ึนทะเบียนทรัพยากร ๖๘

ตัวอย่างการข้ึนทะเบียนทรัพยากร ๘๗

ตัวอย่างหนังสือขอเข้าร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. โดยองค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล ๙๓

ตัวอย่างรายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล/เทศบาล ๙๔

ตัวอย่างรายงานการประชุมกลุม่อนุรักษ์ของชุมชนต่าง ๆ ๑๐๓

ตัวอย่างแผนท่ีและข้อมูลพ้ืนฐานตําบล ๑๑๐

แบบประเมินองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ๑๒๑



๑

แนวทางการดําเนินงานตามกรอบการดําเนินงานของแผนแม่บท อพ.สธ.

ตามแผนแม่บทระยะ ๕ ปีท่ีห้า (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔ – กันยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)

เพ่ือให้บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายท่ีกําหนดไว้ข้างต้น จึงกําหนดแนวทางและ
แผนการดําเนินงานตามแผนแม่บท อพ.สธ. ระยะ ๕ ปีท่ีห้า (ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔–กันยายน พ.ศ.
๒๕๕๙) โดยมีกิจกรรม ๘ กิจกรรมท่ีอยู่ภายใต้ ๓ กรอบการดําเนินงาน

ถึงแม้ว่าชื่อของกิจกรรมท้ัง ๘ กิจกรรมนั้นจะมีคําว่าพืชลงท้ายในทุกกิจกรรม แต่ใน
แผนแม่บทระยะ ๕ ปีท่ีห้าของ อพ.สธ. นั้นไม่ได้มุ่งเน้นเพียงแต่ทรัพยากรพันธุกรรมพืช แต่ยังรวมถึง
ท้ัง ๓ ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา 

๑. กรอบการเรียนรู้ทรัพยากร

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานด้านการพัฒนาและด้านการบริหาร
จัดการด้านปกปักทรัพยากรของประเทศ จึงต้องมีการเรียนรู้ทรัพยากรในพ้ืนท่ีป่าธรรมชาติดั้งเดิมท่ีปก
ปักรักษาไว้ โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช กิจกรรมท่ี ๒
กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และกิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

กิจกรรมท่ี  ๑ กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช

พื้นท่ีเป้าหมาย

หน่วยงานต่าง ๆ ท่ีมีพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืชอยู่ในความรับผิดชอบ ซึ่งเป็นพ้ืนท่ีป่าดั้งเดิม ท่ี
ไม่มีนโยบายจะเปลี่ยนแปลงสภาพพ้ืนท่ี โดยเป็นพ้ืนท่ีนอกเหนือจากพ้ืนท่ีของกรมป่าไม้ (ยกเว้นกรม
ป่าไม้นําพ้ืนท่ีมาสนองพระราชดําริในบางพ้ืนท่ี) โดยให้จัดทําแผนปฏิบัติงานปกปักพันธุกรรมพืชเป็น
ระยะๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทํา
แผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของตนให้ชัดเจน โดยระบุสาระสําคัญในการดําเนินงาน เช่น
พ้ืนท่ีเป้าหมายในการดําเนินงาน วิธีการและข้ันตอนการดําเนินงาน และการบริหารจัดการ โดยเฉพาะ
เรื่องผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติและค่าใช้จ่ายในการดําเนินงาน โดยเน้นการดําเนินงานในพ้ืนท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช ซึ่งท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ.ของหน่วยงานนั้น ๆ และ อพ.สธ.
เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ท่ีร่วมสนองพระราชดําริ 
สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ี

แนวทางการดําเนินกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชในพื้นท่ีปกปักพันธุกรรมพืช
๑. การทําขอบเขตพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช
๒. การสํารวจ ทํารหัสประจําต้นไม้ ทํารหัสพิกัด เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลในพ้ืนท่ีของ

อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนท่ีเข้าร่วม
สนองพระราชดําริ เช่นในศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ป่าท่ีชาวบ้านร่วมใจปก
ปักรักษา ป่าในสถาบันการศึกษา ป่าในสวนสัตว์เปิดฯ ป่าในพ้ืนท่ีบริเวณเข่ือนต่างๆ ของการไฟฟ้าฝ่าย



๒

ผลิตแห่งประเทศไทย เป็นต้น ข้อมูลนี้นําไปจัดการและเก็บเข้าสู่งานฐานข้อมูลในกิจกรรมท่ี ๕
กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

๓. การสํารวจ ทํารหัสพิกัด และค่าพิกัดของทรัพยากรธรรมชาติต่างๆ นอกเหนือจาก
พันธุกรรมพืช เช่นสัตว์ จุลินทรีย์ ตลอดจนทรัพยากรกายภาพต่างๆ เพ่ือรวบรวมเป็นฐานข้อมูลใน
พ้ืนท่ีขององค์กรต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการ หรือเอกชนท่ีเข้าร่วมสนองพระราชดําริ 

๔. การสํารวจเก็บข้อมูลภู มิปัญญาท้องถ่ิน วัฒนธรรมต่าง ๆ ท่ีเ ก่ียวข้องกับการใช้
ทรัพยากรธรรมชาติ

๕. สนับสนุนให้มีอาสาสมัครปกปักรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีสถานศึกษา เช่นนักศึกษาใน
มหาวิทยาลัย ในระดับหมู่บ้าน ตําบล สนับสนุนให้ประชาชนท่ีอยู่รอบๆ พ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช
เช่นมีกิจกรรมป้องกันไฟป่า กิจกรรมร่วมมือร่วมใจรักษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช เป็นต้น

*หมายเหตุ
๑. ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเข้าสู่งาน

ฐานข้อมูลในกิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
๒. กิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช ใช้พ้ืนท่ีเป็นเป้าหมายหลัก เพ่ือดําเนินงานในกิจกรรม
๓. พ้ืนท่ีท่ีนํามาสนองพระราชดําริในกิจกรรมนี้ ไม่ได้หมายความว่าเป็นการนําพ้ืนท่ีนั้นเข้ามา

น้อมเกล้าฯถวาย เพ่ือให้เป็นทรัพย์สินของ อพ.สธ. สํานักพระราชวัง แต่หมายถึงเป็นพ้ืนท่ีท่ีดําเนินการ
โดยหน่วยงานนั้น ๆ ท่ีเป็นเจ้าของ แต่ใช้แนวทางการดําเนินงานในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช และ
ในอนาคตถ้าหน่วยงานนั้น ๆ มีนโยบายในการดําเนินการปรับปรุงหรือต้องการใช้พ้ืนท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช เพ่ือกิจกรรมอ่ืน ๆ ทางหน่วยงานสนองพระราชดําริฯ นั้น ๆ สามารถดําเนินการแจ้ง
ความประสงค์มายัง อพ.สธ. แต่ในกรณีท่ีเป็นพ้ืนท่ีล่อแหลมต่อการสูญเสียทรัพยากรท่ีมีค่า อาจต้องมี
การขอพระราชวินิจฉัยก่อนดําเนินการเปลี่ยนแปลง

สําหรับเรื่องการอบรมอาสาสมัคร/ประชาชน หรือนักเรียนในหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีปกปัก
พันธุกรรมพืช ให้อยู่ในกิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมท่ี ๒ กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
พื้นท่ีเป้าหมาย

กิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในระยะ ๕ ปีท่ีห้า ให้ความสําคัญกับทรัพยากรท้ังสาม
ฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา ให้การดําเนินงานในพื้นท่ีท่ีล่อแหลมต่อการเปลี่ยนแปลง เช่นตามเกาะต่าง ๆ พ้ืนท่ีท่ีกําลัง
จะเปลี่ยนแปลงจากป่าเป็นสวน ถนน สิ่งก่อสร้าง ต่าง ๆ ส่วนการดําเนินงานในพ้ืนท่ีสูงและพ้ืนท่ี
ห่างไกลคมนาคม เช่น จังหวัดเชียงใหม่ แม่ฮ่องสอน เชียงราย ลําปาง แพร่ น่าน และอํานาจเจริญ จะ
ดําเนินงานในลําดับต่อมาโดยให้พิจารณาความพร้อมและศักยภาพของหน่วยงานท่ีเป็นแกนกลาง
ดําเนินงานในแต่ละพ้ืนท่ีเป็นสําคัญ

แนวทางการด ํ ิ ี � ีหา (ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)าเนนงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปท ้ ุ ั



๓

อพ.สธ. ประสานและร่วมมือกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ เช่น จังหวัดต่างๆ
กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมวิชาการเกษตร
สถาบันการศึกษาต่างๆ ฯลฯ กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช
เป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และ
จัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกัน ท้ังใน
เรื่องวิธีการและข้ันตอนการดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเป้าหมาย
เดิมให้แล้วเสร็จเป็นลําดับแรก ก่ ่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและอนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต
เป็นแกนกลางดําเนินงานในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพ้ืนท่ี ซึ่งท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการ
ดําเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ โดยมี อพ.สธ. เป็นผู้สนับสนุนด้านวิชาการ/บุคลากร และ
สถาบันการศึกษาต่างๆ ท่ี ิ  สนับสนุนบุคลากร/นักวิจัยในการปฏิบัติงานในพ้ืนท่ีร่วมสนองพระราชดําร

แนวทางการดําเนินกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชในพื้นท่ี
๑. การสํารวจเก็บรวบรวมตัวอย่าง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร

วัฒนธรรมและภูมิปัญญา พ้ืนท่ีเป้าหมาย บริเวณรัศมี ๕๐ กิโลเมตร ของหน่วยงานนั้นๆ หรือพ้ืนท่ีท่ีจะ
มีการเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนาเช่น พ้ืนท่ีสร้างอ่างเก็บน้ํา สร้างศูนย์การค้า พ้ืนท่ีสร้างถนน การ
ขยายทางหลวงหรือเส้นทางต่าง ๆ พ้ืนท่ีสร้างสายไฟฟ้าแรงสูง และในพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ท่ีจะถูกพัฒนา
เปลี่ยนแปลงจากสภาพเดิม

๒. การเก็บรวบรวมตัวอย่างแห้ง และตัวอย่างดองเพ่ือเป็นตัวอย่างในการศึกษาหรือเก็บใน
พิพิธภัณฑ์พืช พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา

๓. การเก็บพันธุกรรมทรัพยากร ตัวอย่างในพืช มีการเก็บในรูปเมล็ด ต้นพืชมีชีวิต ชิ้นส่วนพืช
ท่ีมีชีวิต (เพ่ือนํามาเก็บรักษาในสภาพเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) และสําหรับทรัพยากรอ่ืน ๆ สามารถเก็บ
ตัวอย่างมาศึกษาได้ เช่น ตัวอย่างของสัตว์ จุลินทรีย์ หิน ดิน น้ํา ฯลฯ

*หมายเหตุ
ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเข้าสู่

งานฐานข้อมูลในกิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

กิจกรรมท่ี ๓ กิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืช

พื้นท่ีเป้าหมาย

กิจกรรมปลูกรักษาเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากกิจกรรมสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช โดย
การนําพันธุกรรมไปเพาะและปลูกในพ้ืนท่ีท่ีปลอดภัย เช่น ในศูนย์ศึกษาการพัฒนา อันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ ท่ีมีอยู่ ๖ ศูนย์ท่ัวประเทศ พ้ืนท่ีศูนย์วิจัยและสถานีทดลองของ กรมวิชาการเกษตร
พ้ืนท่ีจังหวัด พ้ืนท่ีสถาบันการศึกษา นําเข้าร่วมสนองพระราชดําริ และ ยังมีการเก็บรักษาในรูป
เมล็ดและเนื้อเยื่อในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา เก็บใน รูปสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ
ในธนาคารพืชพรรณ อพ.สธ. สวนจิตรลดา และศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรมพืช อพ.สธ. คลองไผ่ 

อพ.สธ. ดําเนินการประสานงาน สนับสนุนด้านวิชาการร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชดําริ เช่น จังหวัด ต่าง ๆ กองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา 

แนวทางการด ํ ิ ี � ีหา (ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)าเนนงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปท ้ ุ ั



๔

กองทัพอากาศ กรมวิชาการเกษตร สถาบันการศึกษาต่าง ๆ ฯลฯ กําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายในการ
ดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช เป็นระยะๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยงานของ
ตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ท้ังในเรื่องวิธีการและข้ันตอนการ
ดําเนินงานและการบริหารจัดการ โดยเน้นการดําเนินงานในพ้ืนท่ีเป้าหมายเดิมให้แล้วเสร็จเป็นลําดับ
แรกก่อนพิจารณาขยายผลออกไป โดยแต่ละหน่วยงานเป็นผู้รับผิดชอบและเป็นแกนกลางดําเนินงาน
ในพ้ืนท่ีรับผิดชอบของหน่วยในแต่ละพ้ืนท่ี ซึ่งท้ังนี้มีการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ

แนวทางการดําเนินกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชในพื้นท่ีปลูกรักษา
๑. การปลูกรักษาต้นพันธุกรรมพืชในแปลงปลูก การปลูกรักษาต้นพืชมีชีวิตลักษณะป่า

พันธุกรรมพืช มีแนวทางดําเนินงานคือ สํารวจสภาพพ้ืนท่ีและสร้างสิ่งอํานวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงาน งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนท่ีต้น
พันธุกรรมและทําพิกัดต้นพันธุกรรม

๒. การตรวจสอบพืชปราศจากโรคก่อนการเก็บรักษาพันธุกรรมพืชในรูปแบบต่าง ๆ
๓. การเก็บรักษาท้ังในรูปของเมล็ด ในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว ในรูปของธนาคาร

พันธุกรรม ศึกษาหาวิธีการเก็บเมล็ดพันธุ์  และทดสอบการงอกของเมล็ดพันธุ์
๔. การเก็บรักษาโดยศึกษาเทคโนโลยีการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืชแต่ละชนิด ศึกษาการฟอกฆ่า

เชื้อ ศึกษาสูตรอาหารท่ีเหมาะสม ศึกษาการเก็บรักษาโดยการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อในระยะสั้น ระยะกลาง
ระยะยาว และในไนโตรเจนเหลว (cryopreservation) และศึกษาการขยายพันธุ์โดยการเพาะเลี้ยง
เนื้อเยื่อ

๕. การเก็บรักษาในรูปสารพันธุกรรม (DNA) ของพืช สัตว์ และจุลินทรีย์ เพ่ือการนําไปใช้
ประโยชน์เช่นการวิเคราะห์ลายพิมพ์ดีเอ็นเอ การปรับปรุงพันธุ์พืช เป็นต้น

๖. การสร้างสวนพฤกษศาสตร์ สวนรุกขชาติ สวนสาธารณะต่าง ๆ การปลูกพืชในสถานศึกษา 
โดยมีระบบฐานข้อมูล ท่ีสามารถใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต

๗. งานขยายพันธุ์พืช งานปลูกพันธุกรรมพืชและบันทึกผลการเจริญเติบโต งานจัดทําแผนท่ีต้น
พันธุกรรมและทําพิกัดต้นพันธุกรรมของพืชท่ีปลูก

๘. ในกรณีท่ีเป็นพันธุกรรมสัตว์หรือจุลินทรีย์ ให้ดําเนินการให้มีสถานท่ีหรือห้องปฏิบัติการท่ี
จะเก็บรักษาได้อย่างปลอดภัย

*หมายเหตุ
ข้อมูลท่ีได้จากกิจกรรมปลูกรักษาพันธุกรรมพืชนี้ สามารถนําไปจัดการและเก็บเข้าสู่งาน

ฐานข้อมูลในกิจกรรมท่ี  ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

๒. กรอบการใช้ประโยชน์

เพ่ือพัฒนาและเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงานศึกษาวิจัยและประเมินศักยภาพของ
ทรัพยากรต่างๆ ใน อพ.สธ. ท้ังในด้านการพัฒนาและการบริหารจัดการให้การดําเนินงานเป็นไปใน
ทิศทางเดียวกันและเอ้ืออํานวยประโยชน์ต่อกัน รวมท้ังพัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศ อพ.สธ. ให้เป็น
แนวทางการด ํ ิ ี � ีหา (ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)าเนนงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปท ้ ุ ั



๕

เอกภาพ สมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน โดยบรรลุจุดมุ่งหมายตามแนวพระราชดําริ โดยมีกิจกรรมท่ี
ดําเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรม
ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช และกิจกรรมท่ี ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

กิจกรรมท่ี ๔ กิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช

เป้าหมาย

เป็นกิจกรรมท่ีดําเนินการศึกษาประเมินพันธุกรรมพืช และทรัพยากรอ่ืนๆ ท่ีสํารวจเก็บ
รวบรวมและปลูกรักษาไว้ โดยมีการศึกษาประเมินในสภาพธรรมชาติ แปลงทดลอง ในด้านสัณฐาน
วิทยา ชีววิทยา สรีรวิทยา การปลูกเลี้ยง การเขตกรรม สําหรับในห้องปฏิบัติการมีการศึกษาด้าน
โภชนาการ องค์ประกอบ รงควัตถุ กลิ่น การใช้ประโยชน์ในด้านอ่ืนๆ เพ่ือศึกษาคุณสมบัติ
คุณภาพ ในทรัพยากรต่าง ๆ โดยการดําเนินการในกิจกรรมนี้เป้าหมายเพ่ือการอนุรักษ์และใช้
ประโยชน์ทรัพยากรท้ังสามฐานทรัพยากร ได้แก่ ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา มีการวางแผนและดําเนินการวิจัยศักยภาพของทรัพยากรต่าง ๆ
ในด้านพืชนําไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช พันธุ์สัตว์ สายพันธุ์จุลินทรีย์ ตามแนวพระราชดําริ และมีแนวทาง
นําไปสู่การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืน โดยมี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ
ส่งเสริม และทําหน้าท่ีเป็นแกนกลางในการดําเนินงานด้านวิชาการและการวิจัย ร่วมกับหน่วยงานท่ี
ร่วมสนองพระราชดําริ เช่น มหาวิทยาลัยต่าง ๆ กรมวิชาการเกษตร กรมประมง กรมป่าไม้ ศูนย์พันธุ
วิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแห่งชาติ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย
กรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ฯลฯ โดยกําหนดพ้ืนท่ีเป้าหมายและทรัพยากร
ต่าง ๆ ในการดําเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ เป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการ
ดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตน
ให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน
อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ

แนวทางการดําเนินกิจกรรมอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ในทรัพยากรต่าง ๆ
๑. การวิเคราะห์ทางกายภาพ เช่น ตัวอย่างดิน คุณสมบัติของน้ํา จากแหล่งกําเนิดพันธุกรรม

ดั้งเดิมของพืชนั้น ๆ
๒. การศึกษาทางด้านชีววิทยา สัณฐานวิทยา สรีรวิทยา ชีวเคมี พันธุกรรมของพันธุกรรมพืชท่ี

คัดเลือกมาศึกษา เป็นต้น
๓. การศึกษาด้านโภชนาการ องค์ประกอบของสารสําคัญในพันธุกรรมพืช ไม่ว่าจะเป็นรงค

วัตถุ กลิ่น ตลอดจนสารด้านเภสัชวิทยา สารท่ีมีฤทธิ์ต่าง ๆ ของพันธุกรรมพืชเป้าหมาย
๔. การศึกษาการขยายพันธุ์พืชด้วยการขยายพันธุ์ตามปกติ และการขยายพันธุ์โดยการ

เพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อพืช
๕. การศึกษาด้านการปลูก (พันธุกรรมพืช) เลี้ยง (ทรัพยากรชีวภาพอ่ืนๆ) ให้ได้ผลผลิตตามท่ี

ต้องการ การศึกษาการเขตกรรมของพันธุกรรมพืชท่ีต้องการ

แนวทางการด ํ ิ ี � ีหา (ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)าเนนงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปท ้ ุ ั



๖

๖. การศึกษาการจําแนกสายพันธุ์โดยวิธีทางชีวโมเลกุล เพ่ือนําไปสู่การพัฒนาพันธุ์พืช สัตว์ 
และจุลินทรีย์  เพ่ือเก็บเป็นลายพิมพ์ดีเอ็นเอพืชชนิดนั้นๆ ไว้เพ่ือนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป

๗. การจัดการพ้ืนท่ีท่ีกําหนดเพ่ือการอนุรักษ์และพัฒนา เช่น ศูนย์เรียนรู้ต่างๆ ซึ่งเป็นศูนย์ฯ
ตัวอย่าง เพ่ือการเรียนรู้การใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่างยั่งยืน ตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง อีกท้ัง
ศูนย์ฯ เหล่านี้สามารถใช้ประโยชน์ให้เป็นศูนย์ฝึกอบรม ในด้านอนุรักษ์ ์ทรัพยากรได้ในและใช้ประโยชน
อนาคต

ตัวอย่างเช่น อพ.สธ. ได้จัดตั้งศูนย์เรียนรู้ อนุรักษ์ พัฒนา และใช้ประโยชน์ทรัพยากรอย่าง
ยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ในการดําเนินงานของ อพ.สธ. เริ่ม
ดําเนินการใน ๔ ศูนย์ ของ อพ.สธ. และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริท่ีกระจายอยู่ตามภูมิภาค
ต่างๆ ได้แก่

๑) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
๒) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
๓) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพี ้า จ.นครสวรรค์ยง อพ.สธ. อ.ตากฟ
๔) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 

(พ้ืนท่ีของหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย)

กิจกรรมท่ี ๕ กิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช

เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมท่ีดําเนินงานโดยศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. สวนจิตรลดา ร่วมกับ

หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ บันทึกข้อมูลของการสํารวจเก็บรวบรวม การศึกษาประเมิน การ
อนุรักษ์ และการใช้ประโยชน์ รวมท้ังงานจัดทําฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง นอกจากนั้นยังรวมถึง
ฐานข้อมูลทรัพยากรอ่ืน ๆ นอกเหนือจากพันธุกรรมพืช เช่น ฐานข้อมูลของสัตว์ และจุลินทรีย์ การ
จัดการฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ข้อมูลต่าง ๆ จากการทํางานในกิจกรรมท่ี ๑๔ โดยทําการบันทึก
ลงในระบบฐานข้อมูล เพ่ือเป็นฐานข้อมูลและมีระบบท่ีเชื่อมต่อถึงกันได้ท่ัวประเทศ โดยเชื่อมโยงกับ
ฐานข้อมูลทรัพยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ อพ.สธ. นําไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์
พืชและทรัพยากรต่าง ๆ โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ พัฒนาการทําศูนย์ข้อมูลฯ
กําหนดรูปแบบในการทําฐานข้อมูล โดยกําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี ให้
สอดคล้องกั ําปีเฉพาะบแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจ
ในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้น ๆ

แนวทางการดําเนินกิจกรรมศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช
๑. อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ จัดทําฐานข้อมูลระบบดิจิตอลและ

พัฒนาโปรแกรมสําหรับระบบศูนย์ข้อมูลทรัพยากรต่าง ๆ ร่วมกัน เช่นโปรแกรมการจัดการฐานข้อมูล
ทรัพยากรท้องถ่ิน ด้านการสํารวจเก็บรวบรวม การอนุรักษ์ การประเมินคุณค่าพันธุกรรมทรัพยากร
และการใช้ประโยชน์

แนวทางการด ํ ิ ี � ีหา (ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)าเนนงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปท ้ ุ ั
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๒. นําข้อมูลของตัวอย่างพืชท่ีเก็บรวบรวมไว้เดิมโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริองค์กร
อ่ืน เช่น กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร และมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ เป็นต้น เข้าเก็บไว้ในระบบ
ฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ.

๓. นําข้อมูลท่ีได้จากการสํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช และทรัพยากรต่าง ๆ เช่น ข้อมูล
การปลูกรักษา ข้อมูลการใช้ประโยชน์จากทรัพยากร ข้อมูลวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ข้อมูลพันธุ์ไม้
จากโรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน เข้าเก็บไว้ในศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช เพ่ือการประเมิน
คุณค่าและนําไปสู่การวางแผนพัฒนาพันธุ์พืชและทรัพยากรอ่ืนๆ

๔. พัฒนาการบริหารจัดการฐานข้อมูลของศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ให้มีเอกภาพ มี
ความสมบูรณ์และเป็นปัจจุบัน ซึ่งหน่วยงานต่าง ๆ สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันได้ โดยเฉพาะ
ฐานข้อมูลพืชจากการสํารวจเก็บรวบรวม ฐานข้อมูลพรรณไม้แห้ง ฐานข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน โดยมี อพ.สธ. เป็นศูนย์กลางและวางแผนดําเนินงานพัฒนาเครือข่ายระบบข้อมูลสารสนเทศ
อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ เพ่ือให้สามารถเชื่อมโยงและใช้ร่วมกันได้อย่าง
กว้างขวาง อาจผ่านทางเว็บไซต์ ท่ีมีระบบป้องกันการเข้าถึงฐานข้อมูล

๕.หน่ ิ มีความประสงค์ท่ีจะดําเนินการแบ่งปันหรือเผยแพร่ข้อมูลวยงานร่วมสนองพระราชดําร
ใด ๆ ท่ีเก่ียวข้องในงาน อพ.สธ. จําเป็นต้องขออนุญาตผ่านทาง อพ.สธ. ก่อน เพ่ือขอพระราชทาน
ข้อมูลนั้น ๆ และข้ึนอยู่กับพระราชวินิจฉัย สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี (การ
ขอพระราชทานพระราชานุญาต ให้ดําเนินการทําหนังสือแจ้งความประสงค์มายัง ผู้อํานวยการ อพ.สธ.
ล่วงหน้าอย่างน้อย ๑ เดือน)

กิจกรรมท่ี  ๖ กิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช

เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมท่ีนําฐานข้อมูลจากกิจกรรมท่ี ๕ มาใช้ในการพิจารณาศักยภาพของพันธุ์พืช

พันธุ์สัตว์ พันธุ์จุลินทรีย์ ฯลฯ อพ.สธ.มีหน้าท่ีประสานกับนักวิชาการผู้ทรงคุณวุฒิของหน่วยงานและ
สถาบันการศึกษาต่างๆ วิเคราะห์ข้อมูลและคัดเลือกสายต้นเพ่ือเป็นพ่อแม่พันธุ์พืช พร้อมกับวางแผน
พัฒนาพันธุ์ระยะยาวและนําแผนพัฒนาพันธุ์ข้ึนทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยาม
บรมราชกุมารี เพ่ือมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานแผนพัฒนาพันธุ์และพันธุกรรมท่ีคัดเลือก ให้
หน่วยงานท่ีมีความพร้อมนําไปปฏิบัติ พันธุ์พืชท่ีอยู่ในเป้าหมาย ได้แก่พันธุ์พืชสมุนไพร พันธุ์พืช
พ้ืนเมืองต่าง ๆ ท่ีสามารถวางแผนนําไปสู่การพัฒนาให้ดียิ่งข้ึนเหมาะสมต่อการปลูกในพ้ืนท่ีต่าง ๆ ใน
ประเทศไทย โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา ประสานงาน ร่วมมือ ในการวางแผนพัฒนา โดยกําหนด
เป้าหมายในการดําเนินงานเป็นระยะๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตามกรอบแผน
แม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อมท้ังวางแผน
ปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของหน่วยงานนั้นๆ

แนวทางการด ํ ิ ี � ีหา (ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)าเนนงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปท ้ ุ ั
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แนวทางการดําเนินกิจกรรมวางแผนพัฒนาพันธุ์พืช
๑. คัดเลือกพันธุ์พืชท่ีผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาแล้วว่าควรมีการวางแผนพัฒนาพันธุ์เพ่ือการใช้

ประโยชน์ต่อไปในอนาคต
๒. ดําเนินการทูลเกล้าฯ ถวายแผนการพัฒนาพันธุ์พืชท่ีคัดเลือกแล้ว เพ่ือให้สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงมีพระราชวินิจฉัยและพระราชทานให้กับหน่วยงานท่ีมี
ศักยภาพในการพัฒนาปรับปรุงพันธุ์พืชชนิดนั้น ๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

๓. ประสานงานเพ่ือให้หน่วยงานท่ีมีความพร้อมในการพัฒนาพันธุ์พืชดําเนินการพัฒนาพันธุ์
พืช และนําออกไปสู่ประชาชน และอาจนําไปปลูกเพ่ือเป็นการค้าต่อไป

๔. ดําเนินการจดสิทธิบัตรพันธุ์พืชใหม่ท่ีได้มาจากการพัฒนาพันธุ์พืชดั้งเดิม เพ่ือประโยชน์ของ
มหาชนชาวไทย

*หมายเหตุ
กิจกรรมนี้ครอบคลุมไปถึ ีวภาพอ่ืนๆ ท่ีนอกเหนือจากงการวางแผนพัฒนาพันธุ์ของทรัพยากรช

พืช เช่น สัตว์ และจุลินทรีย์ เป็นต้น

๓. กรอบการสร้างจิตสํานึก

เพ่ือให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ โดยเฉพาะเยาวชน นักเรียน นิสิตนักศึกษาและบุคคล
ท่ัวไป ได้มีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับพืชพรรณไม้ และการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชของประเทศ จน
ตระหนักถึงความสําคัญและประโยชน์ของการอนุรักษ์ทรัพยากรท่ีก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหาชนชาว
ไทย โดยมีกิจกรรมท่ีดําเนินงานได้แก่ กิจกรรมท่ี ๗ กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
และกิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมท่ี  ๗ กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
เป้าหมาย

เป็นกิจกรรมสร้างสร้างจิตสํานึก ให้เยาวชน ประชาชนชาวไทย ให้เข้าใจถึงความสําคัญ
และประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหน รู้จักการนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน ซึ่งมี
ความสําคัญต่อการจัดการ การอนุรักษ์และใช้ทรัพยากรของประเทศ โดยท่ี อพ.สธ. เป็นท่ีปรึกษา 
ประสานงาน ร่วมมือ สนับสนุนให้โรงเรียนและสถาบันการศึกษา เป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ ให้ดําเนินการในกิจกรรมนี้ โดย
กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานเป็นระยะๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อม
ท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ
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๙

แนวทางการดําเนนิกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑.งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
เป็นนวัตกรรมของการเรียนรู้เพ่ือนําไปสู่การสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ธรรมชาติ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาของประเทศไทย นําไปสู่การพัฒนาคนให้เข้มแข็งรู้เท่าทันพร้อมรับ
กับกระแสการเปลี่ยนแปลงของโลก

๑.๑ อพ.สธ. กําหนดจุดมุ่งหมายในการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน โดยสร้าง
จิตสํานึกให้เยาวชน นักเรียนเข้าใจถึงความสําคัญและประโยชน์ของพันธุกรรมพืช ให้รู้จักหวงแหนและ
รู้จักการนําไปใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน โดยมีคู่มือการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
สถาบันการศึกษาสามารถสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนโดยตรงมาท่ี อพ.สธ. โดย
สามารถติดต่อขอใบสมัครได้ท่ี

สํานักงาน อพ.สธ. สนามเสือป่า พระราชวังดุสิต เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐
โทร. : ๐๒๒๘๐๘๗๑๐, ๐๒๒๘๑๗๙๙๙, ๐๒๒๘๑๘๔๒๒ ต่อ ๒๒๑๙, ๒๒๒๐๒๒
โทรสาร : ๐๒๒๘๐๘๗๑๐, ๐๒๒๘๑๗๙๙๙, ๐๒๒๘๑๘๔๒๒ ต่อ ๒๒๒๑
Email : scbotany@plantgeneticsrspg.org
ดาวน์โหลดใบสมัครได้จากเว็บไซต์อพ.สธ.
http://www.rspg.or.th/botanical_school/school_bot_ ๒.htm

๑.๒ อพ.สธ. กําหนดแนวทางและหลักเกณฑ์การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
โดยให้สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นท่ีรวบรวมพืชพรรณไม้ท้องถ่ินและรวบรวม ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ของพืชพรรณ เป็นท่ีเก็บพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มีห้องสมุดสําหรับค้นคว้าและนํางานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนใช้เป็นสื่อการเรียนการสอนในวิชาต่างๆ ใช้ปัจจัยพืชเป็นปัจจัยหลักในการ
เรียนรู้

๑.๓ โรงเรียนสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ร่วมกับองค์การบริหารส่วนท้องถ่ินและ
ชุมชน จัดทําหลักสูตรท้องถ่ินในการสํารวจจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (ดูรายละเอียด ในสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน ๕ ปีท่ีห้า ในหนังสือจากยอดเขาถึงใต้ทะเล ๔)

๑.๔ สมาชิกงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ทบทวนและปรับปรุงการดําเนินงานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียนท่ีทําอยู่เดิมให้ครบถ้วนตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ิ อพ.สธ. กําหนดและ
นําไปสู่การประเมินเพ่ือรับป้ายพระราชทานและเกียรติบัตรฯ

๑.๕ การดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนของสมาชิกใหม่ ควรดําเนินงานให้เป็นไป
ตามคุณสมบัติและเกณฑ์มาตรฐานท่ี อพ.สธ. กําหนดข้ึน และรับคําแนะนําจากคณะผู้ทรงคุณวุฒิและท่ี
ปรึกษา อพ.สธ. ในกิจกรรมท่ี ๗

๑.๖ อพ.สธ. ประสานร่วมมือกับหน่วยงานหลักท่ีเก่ียวข้องดําเนินการจัดนิทรรศการ
แสดงผลการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนตามแนวพระราชดําริฯ โดยคัดเลือกจากโรงเรียน
สมาชิกในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ โดยเน้นและให้ความสําคัญ ในเรื่อง
กระบวนการ และผลลัพธ์การดําเนินงานเป็นหลัก อย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

๑.๗ สํานักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ สํานักงานสภาการศึกษา สํานักงาน
คณะกรรมการการศึกษาข้ันพ้ืนฐาน สํานักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา สํานักงาน
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คณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ และสํานักมาตรฐานการศึกษา สนับสนุนในการ
ดําเนินงานร่วมกับ อพ.สธ. ร่วมกันพิจารณาและวางแผน เพ่ือนําแนวทางดําเนิน งาน อพ.สธ.
บรรจุไว้ในหลักสูตรการเรียนการสอนระดับต่าง ๆ โดยเฉพาะในระบบโรงเรียน

๒. พิพิธภัณฑ์
เป็นการขยายผลการดําเนินงานเพ่ือเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ ไปสู่ประชาชน

กลุ่มเป้าหมายต่างๆ ให้กว้างขวางยิ่งข้ึน โดยใช้การนําเสนอในรูปของพิพิธภัณฑ์ ซึ่งเป็นสื่อเข้าถึง
ประชาชนท่ัวไป ตัวอย่างเช่น

๒.๑ งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติท่ีมีชีวิต ดําเนินการโดยศูนย์ศึกษาการพัฒนา อัน
เนื่องมาจากพระราชดําริ และจังหวัดต่างๆ จัดทําแปลงสาธิตการปลูกรักษาเพ่ืออนุรักษ์พันธุ กรรมพืช
ในลักษณะโดยมีกิจกรรมต่างๆ ท่ีถูกต้องและครบถ้วนตามเกณฑ์มาตรฐานท่ีกําหนดไว้ในพ้ืนท่ีศูนย์
ศึกษาการพัฒนาฯ และพ้ืนท่ีอ่ืนๆ ตามความเหมาะสม

๒.๒ งานพิพิธภัณฑ์พืช ดําเนินการโดยหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ เช่น กรม
อุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช กรมป่าไม้ กรมวิชาการเกษตร มหาวิทยาลัยต่าง ๆ หน่วยงาน
เหล่านี้มีผู้เชี่ยวชาญ นักพฤกษศาสตร์ ดูแลอยู่ 

๒.๓ งานพิ ่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ดําริ เช่นพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา ดําเนินการโดยหน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จ.นครราชสีมา

๒.๔ งานพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย เช่น พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะ
และทะเลไทย เขาหมาจอ ตําบลแสมสาร อําเภอสัตหีบ จังหวัดชลบุรี สนองพระราชดําริ อพ.สธ.
โดยกองทัพเรือ

๒.๕ งานพิพิธภัณฑ์ท้องถ่ิน หอศิลปวัฒนธรรม ของจังหวัดและหน่วยงานท่ีร่วมสนอง
พระราชดําริ

๒.๖ นิทรรศการถาวรต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับทรัพยากรต่าง ๆ
๒.๗ ศูนย์การเรียนรู้

๓. งานอบรม

อพ.สธ. ดําเนินงานอบรมเรื่องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน, งานฝึกอบรมปฏิบัติการ
สํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน หรืองานท่ีเก่ียวข้องกับการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์
ทรัพยากร โดยอาจจัด ณ ศูนย์ฝึกอบรมของ อพ.สธ. ร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ ท่ี
กระจายอยู่ตามภูมิภาคต่าง ๆ ตัวอย่างเช่น

๑) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
๒) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 
๓) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.ตากฟ้า จ.นครสวรรค์
๔) ศูนย์เรียนรู้ฯ สู่เศรษฐกิจพอเพียง อพ.สธ. อ.วังม่วง จ.สระบุรี
๕) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. ลําตะคอง ต.คลองไผ่ อ.สีค้ิว จ.นครราชสีมา
๖) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. เขาหมาจอ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
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(พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยาเกาะและทะเลไทย) เขาหมาจอ อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี
๗) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. สวนสัตว์ ีเปิดเขาเขียว อ.ศรีราชา จ.ชลบุร (อพ.สธ.องค์การ

สวนสัตว์ฯ)
๘) ศูนย์ฝึกอบรม อพ.สธ. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตสุราษฎร์ธานี 

จ.สุราษฎร์ธานี

*หมายเหตุ
ถ้าหน่วยงานอ่ืนเป็นผู้ดําเนินงานจัดฝึกอบรมในลักษณะเดียวกันเช่นการอบรมอาสา สมัคร/

ประชาชน/นักศึกษาในสถาบันการศึกษา หรือนักเรียนในหมู่บ้าน ในพ้ืนท่ีปกปักพันธุ กรรมพืช ให้อยู่
ในกิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

กิจกรรมท่ี ๘ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

เป้าหมาย
เป็นกิจกรรมท่ี ูปแบบเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่าง ๆ เข้าร่วมสนับสนุนงานของ อพ.สธ. ในร

ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นในรูปของทุนสนับสนุน หรือดําเนินงานท่ีเก่ียวข้องและสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ
ของ อพ.สธ. โดยอยู่ในกรอบของแผนแม่บท อพ.สธ. นอกจากนั้นยังเปิดโอกาสให้เยาวชนและ
ประชาชนได้สมัครเข้ามาศึกษาหาความรู้เก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาติในสาขาต่าง ๆ ตามความถนัด
และสนใจ โดยมีคณาจารย์ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละสาขาให้คําแนะนํา และให้แนวทางการศึกษา ได้แก่ 
ชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ. ซึ่งจะเป็นผู้นําในการถ่ายทอด
ความรู้และสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรของประเทศให้แก่เยาวชนและประชาชนชาวไทย
ต่อไป โดยท่ี อพ.สธ. ประสานงานหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราช ดําริ ให้ดําเนินการในกิจกรรมนี้ โดย
กําหนดเป้าหมายในการดําเนินงานเป็นระยะ ๆ ละ ๕ ปี ให้สอดคล้องกับแนวทางการดําเนินงานตาม
กรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ. และจัดทําแผนประจําปีเฉพาะในส่วนของหน่วยของตนให้ชัดเจน พร้อม
ท้ังวางแผนปฏิบัติงานร่วมกันให้ชัดเจน ผ่านการประชุมคณะกรรมการดําเนินงาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้น ๆ

แนวทางการดําเนินกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๑. อพ.สธ. เป็นเจ้าภาพร่วมกับหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริท่ีมีความพร้อมในการ

ดําเนินการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการ อพ.สธ. จัดการประชุมใหญ่ทุก ๆ ๒ ปี ตามท่ีได้
พระราชทานพระราชวินิจฉัย โดยจะมีการจัดประชุมวิชาการและนิทรรศการเพ่ือเสนอผลการ
ดําเนินงานของ อพ.สธ. สําหรับในระยะ ๕ ปีท่ีห้า กําหนดเป้าหมายในการจัดการประชุมใหญ่ดังนี้
พ.ศ. ๒๕๕๔ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : ก้าวสู่โลกกว้างอย่างม่ันใจ

สถานท่ี: ศูนย์ฝึกหนองระเวียง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
จ.นครราชสีมา

พ.ศ. ๒๕๕๖ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : นําสิ่งดีงามสู่ตาโลก
สถานท่ี ์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย จ.กาญจนบุรี: เข่ือนศรีนครินทร

พ.ศ. ๒๕๕๘ การประชุมวิชาการและนิทรรศการ ทรัพยากรไทย : หวนดูทรัพย์สิ่งสินตน

แนวทางการด ํ ิ ี � ีหา (ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)าเนนงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปท ้ ุ ั
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สถานท่ี: มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

นอกจากการจัดการประชุมวิชาการและนิทรรศการท่ีจัดทุก ๆ สองปีนี้ ยังมีการจัดการประชุม
วิชาการและนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ระดับภูมิภาค, การร่วมจัดแสดงนิทรรศการกับ
หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริแต่ละหน่วยงาน, การนําเสนอผลงานวิจัยของเจ้าหน้าท่ีและนักวิจัย
อพ.สธ. ในงานประชุมวิชาการต่าง ๆ ระดับประเทศ เป็นต้น

๒. หน่วยงานและผู้มีจิตศรัทธาสนับสนุนเงินทุนให้ อพ.สธ. (โดยการทูลเกล้าฯ ถวาย โดยผ่าน
ทางมูลนิธิ อพ.สธ. เพ่ือใช้ในกิจกรรม อพ.สธ.)

๓. การดําเนินงานของชมรมนักชีววิทยา อพ.สธ. และชมรมคณะปฏิบัติงานวิทยาการ อพ.สธ.
โดยท่ี อพ.สธ. สนับสนุนให้มีผู้สมัครเป็ ื่อนไขของชมรมฯ โดยท่ีชมรมท้ังสอง มีนสมาชิกชมรมฯ ตามเง
การดําเนินงานสนับสนุนงานในกิจกรรมท่ี ๑๗ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. เช่นเข้าไปศึกษาทํางาน
วิจัยในพ้ืนท่ีปกปักพันธุกรรมพืช อพ.สธ. ร่วมในกิจกรรมสํารวจทรัพยากร ธรรมชาติในพ้ืนท่ีท่ี อพ.สธ.
กําหนด

๔. หน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ สามารถดําเนินการฝึกอบรมในการสร้างจิตสํานึกใน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืชและทรัพยากรต่าง ๆ เพ่ือสนองพระราชดําริตามแผนแม่บท อพ.สธ. เพ่ือ
สนับสนุนในกิจกรรมท่ี ๑๗ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ. โดยอาจมีการฝึกอบรมตามสถานท่ีต่าง ๆ
ของหน่วยงานนั้น ๆ เอง หรือ ขอใช้สถานท่ีของ อพ.สธ. โดยร่วมกับวิทยากรของ อพ.สธ. หรือเป็น
วิทยากรของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริเอง แต่ผ่านความเห็นชอบจาก อพ.สธ.

๕. การทําหลักสูตร ท้องถ่ินของมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.
๖. การเผยแพร่โดยสื่อต่าง ๆ เช่น การทําหนังสือ วีดีทัศน์ เอกสารเผยแพร่ เว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ ท่ีได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ. เพ่ือสนับสนุนงานกิจกรรมต่าง ๆ ของ อพ.สธ.
สามารถใช้สัญลักษณ์ของ อพ.สธ. ได้เม่ือได้รับการพิจารณาและเห็นชอบจาก อพ.สธ.

๗. การจัดงานประชุมวิชาการและนิทรรศการต่าง ๆ ของหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ 
ในส่วนท่ีเผยแพร่งานของ อพ.สธ. และได้รับความเห็นชอบจาก อพ.สธ.

๘. หน่วยงานเอกชน หรือบุคคลท่ัวไป สมัครเป็นอาสาสมัครในการร่วมงานกับ อพ.สธ.
๙. การดําเนินงานอ่ืน ๆ เพ่ือเป็นการสนับสนุนงานตามกรอบแผนแม่บทของ อพ.สธ.

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

แนวทางการด ํ ิ ี � ีหา (ตลาคม พ.ศ. ๒๕๕๔กนยายน พ.ศ. ๒๕๕๙)าเนนงานอพ.สธ. ระยะ ๕ ปท ้ ุ ั
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ฐานทรั ิ่ ี ุ ัพยากรท้องถน ๕ ปท่ีห้า (ตลาคม ๒๕๕๔ – กนยายน ๒๕๕๙)
พรชัย จุฑามาศ รองผู้อานวยการโครงการอนุรักษ์พันธกุรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดาริฯ

สํานักพระราชวัง

ตามท่ีสมเด็ ุ ุ ี ทรงมีพระราชดำริจพระเทพรัตนราชสดาฯ สยามบรมราชกมาร บางประการ
เก่ียวกับการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช "การสอนและอบรมให้เด็กมีจิตสำนึ ักษ์พชพรรณนื ั้กในการอนุร นควร
ใช้วิธีการปลูกฝัง ให้เด็ ็นความงดงาม ความนาสนใจ และเกิดความปิติท่ีจะทําการศึกษาและกเห ่
อนุ ั ้ ี ี่ใหเกิดความรู้สึ ัวว่า หากไมอนุ ั ้ ิดรกษ์พืชพรรณต่อไป การใชวิธการสอนการอบรมท ้ กกล ่ รกษ์แลวจะเก
ผลเสีย เกิดอันตรายแก่ตนเอง จะทำให้เดกเก็ ิ ึ่งจะเป็ดความเครียด ซ นผลเสียแก่ประเทศในระยะยาว"
โครงการอนุรั ั ิฯ ได้ดําเนินงานสนองพระราชดำรจิัดตั้งงาน "สวนกษ์พนธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาร
พฤกษศาสตร์โรงเรียน" เพ่ือเป็นสื่อในการสร้างจิตสำนึกด้ ั ันธุกรรมพืช โดยให้เยาวชนนั้น ได้านอนุรกษ์พ
ใกล้ชิดกับพืชพรรณไม้ เห็นคุณค่า ประโยชน์ ความสวยงาม อันจะก่อให้เกิดความคิดท่ีจะอนุรักษ์พชพรรณื
ต่อไป ซึ่งสามารถดำเนินการสวนพฤกษศาสตร์ในพ้ืนท่ีของโรงเรียน เป็นการจั ่ ี ู้ที่ ้ดแหลงการเรยนร สราง
โอกาสให้นกัเรียนได้เผชิญกบัความเป็นจริงตามธรรมชาติ ของสิ่งมีชีวิตโดยเฉพาะต้นไม้ ตลอดจนสิง่มีชีวิต
อ่ืน ท่ีอยู่ ั ั้ ิ ี่เก้ือกูลกันของธรรมชาติ ิเวณนั้นอาศยสัมพันธ์กับพืชพรรณไม้ทงหลาย และรวมถึงระบบนเวศท ในบร
ชีวิ ็กท่ีสัมพันธ์กับธรรมชาติจะเปิดโอกาสแห่งการแสวงหาความรู้จากประสบการณ์ตรงและสร้ตเด างความ
รื่นรมย์บ่มเพาะความอ่อนโยน เป็นอันหนึ่งอันเดียวกั ีว ิตท้ังหลาย ซึ่งเป็นเพ่ือนร่วมโลกเดียวกับช น
สวนพฤกษศาสตร์ ึ ็ ิ ิงรูปแบบของ “สวนพฤกษศาสตร์” โดยมีการรวบรวมโรงเรียน จงเปนการดำเนนงานที่อ
พันธุ์ไม้ท่ีมีชีวิต มีแหล่งข้อมูลพรรณไม้ มีการศึกษาต่อเนื่อง มีการเก็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง พรรณไม้ดอง มี
การรวบรวมพันธุ์ไม้ท้องถ่ินเข้ ้ ียน บันทึกข้อมูลและภูมิปัญญาท้องถ่ินเก่ียวกับามาปลูกรวบรวมไวในโรงเร
พันธุ์ไม้ มีมุมสำหรับศึกษาค้นคว้ ีการนำไปใช้ประโยชน์ ็นสื่อการเรียนการสอนในวชาต่าง ๆ เป็าและม เป ิ น
การดำเนินการให้สอดคล้องกับสภาพท้องถ่ิน ไม่ฝืนธรรมชาติ เป็นไปตามความสนใจและความพร้อม ของ
โรงเรียน ดำเนิ ้ ่ ้ ิ ้  "สวนพฤกษศาสตร์โรงเรยน" เป็นสื่อนการดวยความสมัครใจไมใหเกดความเครียด การใช ี
ในการที่ ้ นักเรียน เยาวชน และประชาชนท่ัวไปได้มี ้ ็นความสําคัญของพืจะให ความเขาใจ เห ชพรรณ
เกิดความรัก หวงแหน และรู้จักการนำไปใช้ประโยชน์อย่ ั่งยืน ซึ่งสมเดจพระเทพรัตนราชสุดาฯางย ็
สยามบรมราชกุ ี ได้พระราชทานพระราชดำริ และแนวปฏิบัติ ิ ็ ข ณ ะ นี้มาร ในการดำเนนงานเปนระยะ ๆ มี
โรงเรียนสมาชิ ์โรงเรียนตั้งแต่ระดั ึกษา มัธยมศึกษา อาชวี ศึกษา และกสวนพฤกษศาสตร บอนุบาล ประถมศ
ระดับอุดมศึ ียน ( ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔) โครงการอนุรักษ์พนธุกรรมพืชกษา ๑,๔๕๒ โรงเร ั
อันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ไดจ้ัดให้มีการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนที่ศูนย์
ฝึกอบรม อพ.สธ. ลำตะคอง ตำบลคลองไผ่ อําเภอสีค้ิว จังหวั ีมา และศูนย์ฝึดนครราชส กอบรม อพ.สธ.
มหาวิทยาลัยสงขลานคริ ์ วิทยาเขตสุ ี จังหวั ุ ์ ีนทร ราษฎร์ธาน ดสราษฎรธาน

สวนพฤกษศาสตร์ ้ ั ้องถ่ิน จากพระราโชวาท พระราชโรงเรียน กับการทําฐานขอมูลทรพยากรท
ดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุ ี “ การรักในทรัพยากร คือ การรักชาติรกมาร ั
แผ่ ิ ิ่ ิ ัวเรา การที่จะใหเขารักประเทศชาติหรอรักษาสมบตัิของเขานั้น ทําได้นดน รักสงท่ีเป็นสมบัตของต ้ ื

เกิด ความรักความเขาใจ ถาใครไม่รู้จกกัน เราก็ไม่ม นธ ความผ ่โดยก่อให้ ้ ้ ั ความสัมพี ั ์ ไม่มี ูกพันต่อกัน แต่วา
ถ้ ้ ู้จักสิ่งนั้นว่ ืออะไร หรือวาทำงาน ก็จะรู้สึ ื่นชม และรักหวงแหนสิ่ ั้น วา่เป็นของตน และาใหร า ค ่ กช งน



๑๔

จะทำใหเ้กิดประโยชน์ได้” จะเห็นได้วา่ การรักทรัพยากรนั้นไม่เฉพาะทรัพยากรกายภาพและทรัพยากร
ชี ่ ั้น ทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ก็เป็นสมบติท่ีต้องรัก เข้ ้ ึง และพั ้ ิวภาพเทาน ั าใจ เขาถ ฒนาใหเกด
ประโยชน์ได้ “เคยแนะนําโรงเรียนต่ ื ้ ิ่ ี่มในธรรมชาติ สิ่ ี่หาไดง่าง ๆ นอกจากพชพรรณแลว สงท ี งท ้ าย อาจ
เป็ ์ ่ ิ ิ ็ ู ้ ้ ก็ไมต้องหาของอ่ืนมาเป็นแบบ หรือนอุปกรณสอนได้หลายอย่าง แม้แตวชาศลปะกให้มาวาดรปตนไม ่
เรื่องภาษาไทย การเรยีงความ ก็อาจทำให้เรื่องของการเขียนรายงานทำให้หดัเขียนหนังสือ หรืออาจ
แต่งคำประพันธ์ ในเรื่องพื ่ ี้” คือสามารถ ใช้พืช และสงธรรมชาติเป็นสื่อการเรีชเหลาน ิ่ ยนการสอน
“การอนุรักษ์ทรั ่ ่ ้นักเรียนปลูกป่าหรือให้อนุรักษ์ดิน ปลูกหญ้ ่างเดียว ก็พยากร ไมใชเฉพาะให าแฝกอย
พยายามจะให้ออกไปดขู้าง ๆ โรงเรียน ว่าท่ีนั่นมีอะไรอยู่ และต้นไม้ชื่ออะไร เป็นอะไร” คือ การไป
สัมพันธ์กับชุมชน ไม่ทำเฉพาะในโรงเรียนเท่านั้น ในปี ๒๕๔๘ ทรงมีรบัสั่ง ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจติรลดา
“ได้ไปกับ สมศ. มา เห็นว่าโรงเรียนยังสัมพันธ์กับชุมชนน้อย ทำอย่างไร ใหชุ้มชนมาให้โรงเรียน
โดยเฉพาะนั ียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพชและให้มีการทำ DNA Fingerprint ในโรงเรียน”กเร ื
อีกท้ังในแผนแม่บทโครงการอนุ ั ื ื่องมาจากพระราชดาริฯ ๕ ปีที่ห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ –รักษ์พนธุกรรมพชอันเน
กันยายน ๒๕๕๙) ในการจัดทำฐานทรัพยากรท้องถ่ินที่มีสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนเป็นกำลัง ได้พจารณาิ
แล้ ่าการทําความเข้าใจกับองค์ ิ ่ ันได้แก่ องค์ ิหารส่ ังหวัด องค์การวว การบรหารสวนท้องถิ่น อ การบร วนจ
บริหารส่วนตําบล ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลถือเป็นหน่วยบริหารประเทศท่ีเล็กท่ีสุด ท่ีต้องดูแลการศึกษา 
ดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม ดูแลประโยชน์สุขของชุมชน และมีภารกิจในการทำแผนพัฒนา
เกษตรของชุมชน ซึ่งองค์การบริหารส่วนตําบลจะต้องทราบในเรื่องข้อมูลทางกายภาพ ข้อมูลชวีภาพ
เศรษฐกิ ั ั ุ ้ ื่อนำภูมิปัญญานั้นไปพฒนาต่อยอด เป็นผลิตภัณฑ์จสงคม ศกยภาพชมชน และภูมิปัญญาทองถิ่น เพ ั
ต่ ี่ ซึ่ การบริ วนตำบลสวนใหญ่ไม่มีบคลากร ดังนั้นจงจำเป็นต้องาง ๆ ททำให้เป็นมาตรฐานสากล งองค์ หารส่ ่ ุ ึ
ประสานกับชุ เม่ือพิ กสูตรแกนกลางการศึ ั้นพื้นฐาน ปี ๒๕๕๑ จะเห็นได้มชน และโรงเรียน จารณาหลั กษาข
วา่ ในสาระวิทยาศาสตร์ นักเรียนจะต้องทราบในเรื่องทรัพยากรในท้องถิ่น และการใช้ทรัพยากรในท้ ิ่องถน
นั่นคือ จะต้องมีภูมปิัญญามากํากับการใช้ประโยชน์ เช่น พืชผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร และยังสามารถ
บู ั ั ิ่รณาการไปยงกลุ่มสาระสงคมสงแวดล้อม



๑๕

บทบาทของสวนพฤกษศาสตร์ ี ันยายน ๒๕๕๙)โรงเรียนในระยะ ๕ ปท่ีห้า (ตุลาคม ๒๕๕๔ – ก
จึงไม่อยู่เฉพาะในโรงเรียนที่มีผลต่อการเรี ู้เท่านั้น ยังเป็นผลประโยชน์ต่อชุมชน ท้องถ่ิน หากมีการทํยนร า
ความเข้ ั ําหลักสูตรท้องถ่ินในการสำรวจทรัพยากร รวมท้ังการศึกษาในรายละเอียดโดยใช้าใจ การจดท
แนวทางการศึกษาพืช ของงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรี ี่จะเกิ ็นประโยชน์ ้ ที่ ้ ั้งส่วนตัยน ท ดเป แท ไดท วและ
ส่ ท่ีจะเป็นฐานทางเศรษฐกิจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ท่ีสอดคลองกับวนรวม ้
แผนพัฒนาเศรษฐกิ ังคมแห่งชาติแผนที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕๒๕๕๙) ดังนั้น การทสวนพฤกษศาสตร์จและส ี่
โรงเรี ็ ั ัพยากรท้องถ่ิน จึงจำเป็นต้องมีโรงเรียนท่ีได้รับพระราชทานยนจะเปนกำลงสำคัญในการสำรวจฐานทร
ป้ ิ และโรงเรียนที่ ้รับเกี ิบัตรสนองพระราชดําริ ์โรงเรีายสนองพระราชดำร ได ยรต งานสวนพฤกษศาสตร ยน
เพ่ือเป็นตัวอย่างให้ ั ียนในตำบล การนโครงการอนุรักษ์พนธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริกบโรงเร ี้ ั ฯ
ได้ขอพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกมารี เสด็จเป็นองค์ประธานทรงเปดิการ
ประชุมวิชาการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนระดับภูมิภาค ครั้งท่ี ๑ ระหว่าง วันที่ ๗–๑๑ พฤศจิกายน พ.ศ.
๒๕๕๓ ณ โรงเรียนสุราษฎร์ธานี จั ัดสุราษฎร์ธานี และการจัดประชุ ์โรงเรียนระดับงหว มสวนพฤกษศาสตร
ภูมิภาค ครั้งท่ี ๒ ระหว่างวันท่ี ๒๑๒๔ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อําเภอสันทราย
จังหวัดเชียงใหม่ การจัดการประชุมในระดับภูมิภาคจะช่วยให้โรงเรี ีโอกาสมากข้ึน ในการได้รัยนม บ
พระราชทานป้ายสนองพระราชดำริ เกี ั ิ งานสวนพฤกษศาสตร์ ียน เพ่ือเป็นยรติบตรสนองพระราชดำร โรงเร
กำลั ั ใูนตําบลนั้ ดำเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนและการจัดทําฐานงสำคญในการนำโรงเรียนท่ีอย่ น ๆ ได้
ทรั ้พยากรทองถ่ินต่อไป



๑๖

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์ของประชาชนในการเรียนรู้ทรัพยากรต่าง ๆ



๑๗

นําไปสู่การสืบทอดความรู้และภูมิปัญญาเพ่ือนําไปสู่การใช้ประโยชน์

แผนภาพแสดงแนวทางการดําเนินงานตามแผนแม่บทของ อพ.สธ.

แผนภาพแสดงความสัมพันธ์และการดําเนินงานของ อพ.สธ.
และหน่วยงานท่ีร่วมสนองพระราชดําริ ในการดําเนินงานเรื่องฐานทรัพยากรท้องถ่ิน



๑๘

ข้ันตอนการสนองพระราชดําริ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
( อพ.สธ. )

๑. ประชุมหารือ คณะกรรมการ/ชุมชน เห็นชอบและพร้อมท่ีจะเข้าร่วมสนองพระราชดําริฯ มี
รายงานการประชุม

๒. องค์การบริหารส่วนตําบล หรือเทศบาลตําบล หรือร่วมกัน ในการทําจดหมายถึงเลขาธิการ
พระราชวังในฐานะผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ตามตัวอย่าง
จดหมาย

 องค์การบริหารส่วนตําบล……………….. หนังสือถึง ผอ. อพ.สธ. แนบ
เอกสาร

 สรุปการประชุม อบต./ เทศบาลตําบล/และชุมชน
 แผนท่ี  ข้อมูลพนฐานตําบล...............................ื้
 ร่างแผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ตําบล.......................... ( ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.ตําบล................ )

๓. ส่งเอกสารท้ังหมด ให้กับนายพรชัย จุฑามาศ เพ่ือดําเนินการต่อไป
จ่าหน้าซอง ให้กับ

นายพรชัย จุฑามาศ
รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนือ่งมาจากพระราชดําริฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ สวนจิตรลดา
กทม. ๑๐๓๐๓

๔. การดําเนินการต่างๆ สามารถดําเนินการไปก่อนได้ เช่น การประชุมทําความเข้าใจเบื้องต้น
การคัดเลือกพ้ืนท่ี สําหรับการดําเนินการในกิจกรรมต่างๆ การจัดเตรียมงบประมาณ องค์การบริหาร
ส่วนท้องถ่ิน

๕. ในขณะเริ่มต้น ขอให้ประสานกันอย่างใกล้ชิดกับ นายพรชัย จุฑามาศ

โทร. ๐๘๑  ๙๓๘๑๗๕๕
email : dongdib05@rspg.org



๑๙

ท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบล.........................
ตําบล.....................อําเภอ.........................
จังหวัด..................................

วันท่ี......... เดือน................... พ.ศ.๒๕๕…..

เรื่อง การเข้าร่วมสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

เรียน เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตําบล……………….
๒. รายงานการประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชนต่างๆ
๓. แผนท่ี และข้อมูลพ้ืนฐานตําบล……………………..

เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตําบล…………................… อําเภอ……..........................
จังหวัด…....................………. ได้รับทราบการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ท่ีทรงสืบทอดงานอนุรักษ์
ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความศรัทธาในพระราชดําริท่ีทรงทําเพ่ือผลประโยชน์แท้
แก่มหาชนชาวไทย จึงได้ร่วมประชุมทุกภาคส่วนในตําบล…………….........… ในการท่ีจะสนอง
พระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินกิจกรรมต่างๆ
ของโครงการจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากร ท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากร
ทางวัฒนธรรม ภูมิปัญญา เพ่ือท่ีจะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตําบล……….............….....….. อย่างยั่งยืน
สู่เศรษฐกิจพอเพียง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ตําบล…….............…………. ร่วมสนองพระราชดําริฯ
ต่อไปด้วย จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบล…………..........….

องค์การบริการส่วนตําบล……………..
โทร. .......................................................



๒๐

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตําบล.......................
สนองพระราชดําริโดย

องค์การบริหารส่วนตําบล........................ อําเภอ...................... จังหวัด......................
(ฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตําบล.......................)

ท่ีมา จากท่ีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ได้ดําเนินกิจกรรมโครงการอนุรักษ์
พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวม
พันธุกรรมพืช ปลูกรั ูลพันธุกรรมพืชกษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อม
วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุน
การอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ทาง อบต........................................ ได้ร่วมประชุมรับทราบการดําเนิน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ และแนวทางท่ีตําบล...................................
จะเข้าร่วมสนองพระราชดําริ การจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน โดยนําพระราชกระแส
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี “ทําอย่างไรให้ชุมชน มาให้โรงเรียน โดยเฉพาะ
นักเรียน ช่วยในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และมีการทํา DNA Fingerprint ในโรงเรียน” การนี้ องค์กร
ปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน โรงเรียน มัสยิด ในตําบล............................................ เห็นพ้องต้องกัน ท่ีจะ
ร่วมสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ดําเนินกิจกรรม
ตามศักยภาพความพร้อม และจัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินตําบล..........................”
เพ่ือเป็นฐานทรัพยากรในการพ่ึงตนเอง สู่เศรษฐกิจพอเพียง เกิดประโยชน์แท้แก่ ุชมชนตําบล....................
และประเทศชาติต่อไปในอนาคต

วัตถุประสงค์ 
๑. เพ่ือสนองพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
๒. เพ่ือดําเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน สํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน ปลูกรักษา

ทรัพยากรท้องถ่ิน อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ ัพยากรท้องถ่ิน และสนับสนุนทรัพยากรท้องถ่ิน ศูนย์ข้อมูลทร
ในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา รวมในการดําเนินกิจกรรมต่างๆ)

๓. เพ่ือจัดทําฐานข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน ซึ่งมีท้ังทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ
ทรัพยากรทาง วัฒนธรรมภูมิปัญญา ตําบล.......................................

๔. เพ่ือจัดตั้ง “ศูนย์อนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินตําบล......................................”

คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น อพ.สธ.ตําบล...........................
ประธานคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่อง

มาจากพระราชดําริฯ ตําบล............................... ( ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.ตําบล...........................)
จะแต่งตั้งคณะอนุกรรมการ หรือ คณะทํางานตามกิจกรรมต่างๆ เช่น
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คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตําบล..........................
๑. คณะทํางานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน คณะทํางานชุดนี้จะแสวงหาพ้ืนท่ีท่ีเป็นท่ี

สาธารณะ ประโยชน์ท่ีอยู่ในความดูแลของ อบต. เข้าร่วมกิจกรรมนี้ ในการรักษาป่าธรรมชาติดั้งเดิม
เพ่ือรักษาทรัพยากรดั้งเดิม พืช สัตว์ จุลินทรีย์ ฯลฯ เช่น พ้ืนท่ีป่าชุมชน พ้ืนท่ีสาธารณประโยชน์
(ไม่จําเป็นต้องเป็นพ้ืนท่ีขนาดใหญ่ อาจเป็นพ้ืนท่ีเล็กๆ ๑๐๒๐ ไร่ ของในเขตหมู่บ้านหมู่ต่างๆ
ก็ดําเนินการได้ แต่ต้องไม่เป็นพ้ืนท่ีท่ีมีปัญหามีการบุกรุกถือครอง ต้องมีการจัดการแก้ปัญหาให้
เรียบร้อยก่อน) โดยจัดทําขอบเขตพ้ืนท่ี ทําป้ายประกาศว่าเป็นพ้ืนท่ีสนองพระราชดําริในโครงการ
อพ.สธ. เสร็จแล้ว ทําการสํารวจในพ้ืนท่ีว่ามีทรัพยากรอะไรบ้าง มีการจัดตั้งอาสาสมัครชาวบ้าน ชุมชน
เพ่ือดูแลรักษาพ้ืนท่ี 

๒. คณะทํางานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน เป็นคณะทํางานท่ีทําการสํารวจ
ทรัพยากรท้องถ่ิน ตําบล............................... โดยเฉพาะพ้ืนท่ีกําลังจะเปลี่ยนแปลงจากการพัฒนา 
การสร้างสวน การสร้างรีสอร์ท เพ่ือทราบว่ามีพรรณพืชทรัพยากรชีวภาพ และรวบรวมภูมิปัญญา
ท่ีเก่ียวข้องกับพืช และทรัพยากรชีวภาพ

๓. คณะทํางานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน ตําบล.................................. อาจมีพ้ืนท่ี
สามารถท่ีจะใช้ปลูกต้นไม้ เพ่ือฟ้ืนฟูสภาพป่า พ้ืนท่ีท่ีจะปลูกรักษาพรรณพืชท่ีมีโอกาสสูญพันธุ์ เม่ือมี
การปลูกรักษาแล้วมีการศึกษาติดตามการเจริญเติบโต

๔. คณะทํางานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน มีการอนุรักษ์พันธุ์พืชท่ีมี
โอกาสสูญพันธุ์ อาจมีการฟ้ืนฟูบํารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมข้ึน และแจกจ่ายให้กับชุมชนตําบล....................
สร้างจุดขายท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์

๕. คณะทํางานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ินทําการบันทึกรวบรวมข้อมูลในระบบ
คอมพิวเตอร์ เป็นท่ีเก็บรวบรวมข้อมูลทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรม
ภูมิปัญญา จากคณะทํางานต่างๆ และการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน)

๖. คณะทํางานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เป็น
คณะทํางานท่ีจะสนับสนุนการดําเนินการ ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.ตําบล................................

๖.๑. สนับสนุนการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (งานสวน
พฤกษศาสตร์โรงเรียน) ได้แก่ ผู้แทนคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้อํานวยการโรงเรียน รองผู้อํานวยการ
หรือผู้ช่วยฝ่ายวิชาการ เพ่ือกํากับดูแล การจัดทําหลักสูตรฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เพ่ือการสํารวจ
ทรัพยากรตําบล.................................... ให้สอดคล้องกับหลักสูตรแกนกลางของสํานักงานคณะกรรมการ
การศึกษาข้ันพ้ืนฐาน (สพฐ.) ยกตัวอย่างในหลักสูตรวิทยาศาสตร์ท่ีชั้น ป.๓ ต้องทราบเรื่องทรัพยากรใน
ท้องถ่ิน และชั้น ป.๖ การใช้ทรัพยากรในท้องถ่ิน (คือการใช้ทรัพยากรต้องมีภูมิปัญญากํากับ) หากเข้า
ไปในหลักสูตรแล้วจะไม่เป็นภาระท่ีเพ่ิมข้ึน ดังนั้น องค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ชุมชน ผู้ปกครอง
โรงเรียน จะต้องเข้าใจท่ีลูกหลานกําลังทําอะไร ท่ีจะให้นักเรียนเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน ฝึกการเรียนรู้ 
จะได้ทราบว่าในท้องถ่ินมีอะไรบ้าง มีทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ ภูมิปัญญา มีขนบธรรมเนียมประเพณี
ท่ีกํากับการใช้ทรัพยากรอย่างไร นักเรียนมีโอกาสเรียนรู้ สัมผัสจริง และเกิดท้ังวิทยาการ และปัญญาเป็น
นวัตกรรมการเรียนรู้ 
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๖.๒ สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ การอํานวยความสะดวกต่างๆ
คณะทํางานอาจเป็นชุมชน เอกชน ชมรม ต่างๆ

จากการจัดตั้งคณะทํางานแล้ว มีเป้าหมายสําคัญท่ีจะจัดตั้งศูนย์อนุรักษ์และพัฒนา
ทรัพยากรท้องถ่ิน ตําบล...................................... ท่ีดูแลรับผิดชอบโดยคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และ
พัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ตําบลเกาะยาวน้อย เป็นศูนย์ ็นศูนย์ข้อมูลประสาน งานในกิจกรรมต่างๆ และเป
ทรัพยากรท้องถ่ิน

การสนับสนุน
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน (องค์การบริหารส่วนตําบล......................................... องค์การ

บริหารส่วนจังหวัด........................................... )
องค์กรเอกชนต่างๆ
ชุมชน
ศาสนสถาน มัสยิด
โรงเรียน

การสนบัสนุนด้านวิชาการ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
มหาวิทยาลัยส่วนกลาง เช่น มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยในท้องถ่ิน

งบประมาณ
๑. งบประมาณ อบต................................ กรมการปกครองส่วนท้องถ่ิน
๒. งบประมาณสนับสนุนจากเอกชน องค์กรเอกชน

ในการจัดตั้งงบประมาณ เม่ือจัดทําแผนปฏิบัติประจําปี และหารือเห็นพ้องต้องกัน
ระหว่าง อพ.สธ. และคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.ตําบล.................................
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ ( อพ.สธ. ) จะทําหนังสือสนับสนุนไป
ทางต้นสังกัด จนถึงสํานักงบประมาณ
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แผนแม่บท โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราดําริฯ ฐานทรัพยากรท้องถิ่นตําบล
...................................... (๒๕๕๕  ๒๕๕๙)

รูปแบบแผนแม่บท
ท่ีมา
วัตถุประสงค์
คณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ. ตําบล....................................
คณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินตําบล...................................

คณะทํางานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน
คณะทํางานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน
คณะทํางานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน
คณะทํางานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน
คณะทํางานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน
คณะทํางานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

แผนปฏิบัติประจําปี ๒๕๕๕  ๒๕๕๙
ดําเนินกิจกรรมตามแผนแม่บทว่าจะดําเนินกิจกรรมอะไรบ้าง (ตามท่ีให้ข้อคิดเห็นในการ

แต่งตั้งคณะทํางาน) งบประมาณ ปี ๒๕๕๕  ปี ๒๕๕๙

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ศูนย์อนรุักษ์และพัฒนาทรัพยากรทอ้งถิ่นตําบล..................

สนองพระราชดําริโดย
องค์การบริหารส่วนตําบล...........................

ตําบล.......................... อําเภอ........................ จังหวัด......................

(ป้ายนี้จะอนุญาตให้ติดตั้งเม่ือศูนย์ดําเนินการไประยะหนึ่ง มีผลงานเป็นท่ีประจักษ)์
คือ ต้องมีเนื้องานท่ีดําเนินงานอย่างต่อเนื่อง มิฉะนั้นจะมีเพียงป้ายอย่างเดียว
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ท่ี  องค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ
ตําบลขนงพระ อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา

มีนาคม ๒๕๕๒

เรื่อง การเข้าร่วมสนองพระราชดําริ ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

เรียน เลขาธิการพระราชวังในฐานะผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราชดําริฯ

สิ่งท่ีส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมองค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ
๒. รายงานการประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของชุมชนต่างๆ
๓. แผนท่ี และข้อมูลพ้ืนฐานตําบลขนงพระ

เนื่องด้วยทางองค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ ตําบลขนงพระ อําเภอปากช่อง
จังหวัดนครราชสีมา ได้รับทราบการดําเนินงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจาก
พระราช ดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี (อพ.สธ.) ท่ีทรงสืบทอดงานอนุรักษ์
ทรัพยากรของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว มีความศรัทธาในพระราชดําริท่ีทรงทําเพ่ือผลประโยชน์
แท้แก่มหาชนชาวไทย จึงได้ร่วมประชุมทุกภาคส่วนในตําบลขนงพระ ในการท่ีจะสนองพระราชดําริ
ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ จัดทําฐานข้อมูลทรัพยกร ท้ังทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรม เพ่ือท่ีจะอนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรตําบล
ขนงพระ อย่างยั่งยืน สู่เศรษฐกิจพอเพียง

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณาให้ตําบลขนงพระ ร่วมสนองพระราชดําริฯต่อไปด้วย
จักขอบพระคุณยิ่ง

ขอแสดงความนับถือ

( )
นายกองค์การบริหารส่วนตําบลขนงพระ

องค์การบริการส่วนตําบลขนงพระ
โทร. .......................................................



๒๕

ใบงานและใบความรู้ ๙ ใบงาน ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน



๒๖

คําช้ีแจง
ใบงานท่ี ๑ เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น

การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน ชุมชน เพ่ือให้ทราบ
ข้อมูลทางด้านศาสนา ประชากร สถานศึกษา และการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถ่ินของตน
๒. เพ่ือให้เห็นศักยภาพของท้องถ่ิน
๓. เพ่ือให้เกิดทักษะในการสอบถาม รวบรวมข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน

วัสดุ ์/อุปกรณ
๑ …………………………………………………………….
๒ …………………………………………………………….
๓ …………………………………………………………….
๔ …………………………………………………………….

วิธีการ
๑. สอบถามข้อมูลจากท่ีทําการผู้ใหญ่/ ท่ีทําการกํานัน/ องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน(อบต./เทศบาล)
๒. ........................................................................................................................................

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



๒๗

ใบงานท่ี ๑
เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น

๑. ชื่อหมู่บ้านชุมชน(ท่ีเป็นทางการ)…………………………………ชื่อหมู่บ้านชุมชน(ท่ีชาวบ้านเรียก)...........………..…
๒. ท่ีตั้ง หมู่..............ซอย.................................... ถนน……………………..แขวง/ตําบล…………………….…………

เขต/อําเภอ…………………………..……...เทศบาล............................................จังหวัด……...…………...……….
เส้นทางหลวง หมายเลข........................ เส้นทางท้องถ่ิน .............................................................................

แผนท่ีหมู่บ้านโดยสังเขป

เหนือ

๓. ข้อมูลทางศาสนา O พุทธ วัด ………………..….แห่ง เจ้าอาวาส.......................รูป พระ.......................รูป
O อิสลาม มัสยิด .....................แห่ง อิหม่าม ..........................คน
O คริสต์ โบสถ์ ......................แห่ง บาทหลวง .....................คน
O อ่ืนๆ เช่น ศาลเจ้า โรงเจ สถานปฏิบัติธรรม ..........................แห่ง

๔. จํานวนประชากร .......................................................ครัวเรือน จํานวนพ้ืนท่ี .........................................ไร่

จํานวนประชากร ......................... คน ชาย...................คน หญิง.....................คน
เด็กเล็ก (แรกเกิด-๑๒ ป)ี............คน ชาย ..................คน หญิง.................... คน
วัยรุ่น (๑๒-๑๘ ป)ี......................คน ชาย ..................คน หญิง.................... คน
วัยทํางาน (๑๘-๖๐ ป)ี .............. คน ชาย ..................คน หญิง.................... คน
ผู้สูงอายุ (๖๐ ปีข้ึนไป).............. คน ชาย ..................คน หญิง.................... คน



๒๘

๕. ข้อมูลสถานศึกษาท่ีเปิดให้บริการ
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

………………………………………………..แห่ง
………………………………………………..แห่ง

โรงเรียน / สถานศึกษา
ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา.........................................................................................................
ผู้อํานวยการโรงเรียน/สถานศึกษา.........................................................................................
จํานวนคร.ู...............................คน
จํานวนนักเรียน ......................คน นักเรียนชาย ................คน นักเรียนหญิง ...............คน

โรงเรียน / สถานศึกษา
ชื่อโรงเรียน/สถานศึกษา.........................................................................................................
ผู้อํานวยการโรงเรียน/สถานศึกษา.........................................................................................
จํานวนคร.ู...............................คน
จํานวนนักเรียน ......................คน นักเรียนชาย ................คน นักเรียนหญิง ...............คน

(หมายเหตุ : หากมีสถานศึกษามากกว่า ๒ แห่ง สามารถเพ่ิมข้อมูลของสถานศึกษาได้ตามจริง)

๖. ข้อมูลการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน
สถานท่ีตั้ ้านสังกัด O เทศบาล O องค์การบริหารส่วนตําบล O อ่ืนๆ .........................งของหมู่บ
ผู้บริหาร ชื่อ – สกุล ............................................................ตําแหน่ง …………………………………................

๗. ศูนย์สุขภาพชุมชน/โรงพยาบาล...........................แห่ง
๘. สถานีตํารวจ.........................................................แห่ง



๒๙

ใบความรู้ ใบงานท่ี ๑

เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
อธิบายศัพท์

ฐาน (ถาน) น. ท่ีตั้ง เช่นฐานทัพ ฝีตั้งฐาน ; ท่ีรองรับ เช่นฐานพระพุทธรูป
พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๓๙๒

พื้นฐาน น. รากฐาน เช่น เขามีพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษด,ี หลักความรู้เบื้องต้น เช่นวิชาพ้ืนฐาน
พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า

ทรัพยากร น. สิ่งท่ีมีในท้องถ่ิน สิ่งท่ีเกิดข้ึนตามธรรมชาติในท้องถ่ิน ท่ีมนุษย์สามารถนําใช้ประโยชน์
ได้ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๕๐๓)

ท้องถิ่น น. ท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ เช่นเวลาท้องถ่ิน ประเพณีท้องถ่ิน (กฎ) พ้ืนท่ีภายใน
เขตการปกครองขิงราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน เช่นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล
(พจนานุกรมฉบับราชบณัฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๕๑๑)

หมู่บ้าน (กฎ) น. ท้องท่ีท่ีรวมบ้านหลายบ้านให้อยู่ในความปกครองอันเดียวกันและมีประกาศจัดตั้งเป็น
หมู่บ้าน มีผู้ใหญ่บ้านเป็นหัวหน้า (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า
๑,๒๖๓)

ชุมชน น. หมู่ชน, กลุ่มคนท่ีอยู่รวมกันเป็นสังคมขนาดเล็ก อาศัยอยู่ในอาณาบริเวณเดียวกันและมี
ผลประโยชน์ร่วมกัน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๓๖๘)

ประชากร น. หมู่คน, หมู่พลเมือง,(เก่ียวกับจํานวน) กลุ่มสิ่งมีชีวิตเดียวกันท่ีอาศัยอยู่ในพ้ืนท่ีหนึ่ง ๆ
คําประชากรนี้จะใช้กับสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆก็ได้ เช่นประชากรนก ประชากรเสือ หรือ
ประชากรพืชแต่ในท่ีนี้เราหมายถึงประชากรมนุษย์ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๖๕๖)

องค์การ น. ศูนย์รวมกลุ่มบุคคล หรือกิจการท่ีประกอบกันข้ึนเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพ่ือดําเนินกิจกรรม
ตามวัตถุประสงค์ท่ีกําหนดไว้ในกฎหมายหรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงาน
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑,๓๒๑)

พัฒนา ก. ทําให้เจริญ การเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่ง ให้เกิดความเจริญ มีการปรับปรุงให้ดีข้ึน
และเหมาะสมกว่าเดิม (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๗๗๙)

ศาลเจ้า ท่ีสิงสถิตของเทวดา เทพารักษ์ หรือเจ้าผี เป็นต้น เช่น ศาลเจ้าแม่ทับทิม ศาลเทพารักษ์
ศาลเจ้า (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑,๐๙๖)

โรงเจ น. โรงอาหารท่ีมีแต่อาหารเจ ตามปรกติสําหรับคนจีนท่ีถือศีล กินอยู่โดยไม่เสยีเงิน
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๙๗๙)

สถาน น. ท่ีตั้ง สถานท่ี (พจนานุกรมฉบบราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑,๑๑๖)ั
ปฏิบัติธรรม ก. ประพฤติตามธรรม /เจริญภาวนา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒

หน้า ๖๔๗)
วัด น. สถานท่ีทางศาสนา โดยปรกติมีโบสถ์ วิหารและท่ีอยู่ของสงฆ์หรือนักบวชเป็นต้น

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑,๐๕๙)
สํานักสงฆ์ น. วัดท่ียังไม่ได้รับพระราชทานท่ีวิสุงคามสีมา (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน

พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๑,๑๑๘)



๓๐

มัสยิด น. สถานท่ีซ่ึงอิสลามิกชนใช้เป็นท่ีประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอิสลาม (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๘๕๔)

อิสลาม น. ศาสนาท่ีสําคัญศาสนาหนึ่งของโลก มีศาสดาชื่อมูฮัมมัด นับถือพระเจ้าองค์เดียวคือ
อัลลอฮ์ มีคัมภีร์อัลกุรอานเป็นหลัก ไม่มีนักบวช, เรียนผู้ท่ีนับถือศาสนาอิสลามว่ามุสลมิ

อิหม่าม น. คําเรียกผู้นําในศาสนาอิสลาม, ผู้นําในการทําละหมาด, ตําแหน่งสําคัญของคณะกรรม
การบริหารมัสยิด, โต๊ะอิหม่ามก็เรียก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๔๒
หน้า ๑,๓๗๖)

บาทหลวง น. นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริก (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๔๒ หน้า ๖๒๒)

ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ฐานข้อมูล การสํารวจและรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของท้องถ่ิน การประกอบอาชีพใน
ท้องถ่ิน ลักษณะทางกายภาพของท้องถ่ิน ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน การใช้ประโยชน์
ของพืช สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน แหล่งทรัพยากรโบราณคดี รวมไปถึงการ
สร้างระบบการจัดเก็บและประมวลผล



๓๑

คําช้ีแจง
ใบงานท่ี ๒ เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น เป็นการเก็บรวบรวมจัดทําฐานข้อมูลการประกอบอาชีพ
ในท้องถ่ินเพ่ือทราบข้อมูลการประกอบอาชีพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหากําหนดแนวทางการอนุรักษ์
และพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพในท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือให้ทราบการประกอบอาชีพของบุคคลในท้องถ่ิน
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถ่ิน

วั ุ ์สด/อุปกรณ
๑. …………………………………………………………….
๒. …………………………………………………………….
๓. …………………………………………………………….
๔. …………………………………………………………….

วิธีการ
๑. สอบถามข้อมูลจากท่ีทําการผู้ใหญ่/ ท่ีทําการกํานัน/องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน (อบต./เทศบาล)

/ สํานักงานเกษตรอําเภอ / สํานักงานปศุสัตว์อําเภอ
๒. ........................................................................................................................................

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



๓๒

ใบงานท่ี ๒
เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

๙. การประกอบอาชีพ
๙.๑ ด้านเกษตรกรรม

พ้ืนท่ีทํานา...........................................................ไร่ ..............................ครัวเรือน

พ้ืนท่ีทําสวน........................................................ไร่ ..............................ครัวเรือน
พืชสวนท่ีสําคัญ ได้แก่
๑......................................................จํานวน..........................................ไร่
๒......................................................จํานวน..........................................ไร่
๓......................................................จํานวน..........................................ไร่
๔......................................................จํานวน..........................................ไร่

พ้ืนท่ีทําไร่ ่......................................................................................ไร
พืชไร่ ัญท่ีสําค ได้แก่
๑......................................................จํานวน..........................................ไร่
๒......................................................จํานวน..........................................ไร่
๓......................................................จํานวน..........................................ไร่
๔......................................................จํานวน..........................................ไร่

ปศุสัตว์
จํานวนสัตว์ในพ้ืนท่ีโดยรวม
โค.............................ตัว กระบือ.............................ตัว สุกร..........................ตัว
เป็ด..........................ตัว ไก่....................................ตัว อ่ืนๆ.........................ตัว

ประมง
แหล่งน้ําสาธารณะเพาะพันธุ์สัตว์น้ํา.....................................แห่ง พ้ืนท......................................ไรี่ ่
สถานท่ีเพาะเลี้ยงสัตว์น้ําเอกชน.......................................... แห่ง พ้ืนท่ี......................................ไร่
ท่าเทียบเรือ/สะพานปลา จํานวน...........................................................................................แห่ง
ผลผลิตสัตว์น้ําจากการเพาะเลี้ยง............................................................................................ตั ีน/ป
ผลผลิตสัตว์น้ําจับจากแหล่งน้ําสาธารณะ................................................................................ตัน/ปี

อ่ืนๆ……………………………………………………………………………………………………………………….....................
……………………………………………………………………………………………………………………………......................
……………………………………………………………………………………………………………………………......................



๓๓

๙.๒ ด้านอุตสาหกรรม
จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ.่...........................................................แห่ง
(มีคนงานตั้งแต่ ๒๐๐ คนข้ึนไป หรือมีทรัพย์สินเกินกวา ๕๐ ล้านบาทข้ึนไป)่
กิจการอุตสาหกรรม เก่ียวกับ

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

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง...........................................................แห่ง
(มีคนงาน ๑๐ – ๔๙ คน หรื ัพย์สินตั้งแต่ ๑๐ –๕๐ ล้านบาท)อมีทร
กิจการอุตสาหกรรม เก่ียวกับ

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

จํานวนโรงงานอุตสาหกรรมครัวเรือน...............................................................แห่ง
(มีคนงานต่ํากว่า ๑๐ คน หรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน ๑ ล้านบาท)
กิจการอุตสาหกรรม เก่ียวกับ

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

๑๐. การพาณิชย์
ธนาคาร........................................แห่ง สถานีบริการน้ํามัน..........................................แห่ง
บริษัท............................................แห่ง ศูนย์การค้า/ห้างสรรพสินค้า............................แห่ง
ห้างหุ้นส่วนจํากัด..........................แห่ง ตลาดสด..........................................................แห่ง
ร้านค้าต่าง ๆ ................................แห่ง โรงฆ่าสัตว.์......................................................แห่ง

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



๓๔

ใบความรู้ ใบงานท่ี ๒
เรื่อง การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

การประกอบอาชีพ การเลี้ยงชีวิต การทํามาหากิน งานท่ีทําเป็นประจําเพ่ือเลี้ยงชีพ
พืชไร่ พืชท่ีปลูกในพ้ืนท่ีมาก ๆ มีการปฏิบัติดูแลรักษาอย่างไม่ตอ้งพิถีพิถัน อายุการเก็บ

เก่ียวไม่ยาวนาน ส่วนใหญ่เม่ือให้ผลผลิตแล้วก็จะตายไป เป็นพืชท่ีมีความสําคัญ
ทางเศรษฐกิจและชีวิตประจําวันของมนุษย์มาก พืชพวกนี้ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพด
ข้าวฟ่าง มันสําปะหลัง ยาสูบ ละหุ่ง ฝ้าย อ้อย ถ่ัวเหลือง ถ่ัวเขียว ถ่ัว

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

ปศุสัตว์ การเลี้ยงสัตว์บนบก เพ่ือใช้เป็นอาหาร ใช้งาน เพ่ือการค้า เช่น เลี้ยงวัว เลี้ยงหมู แกะ
หรือเลี้ยงสัตว์จําพวกสัตว์ปีก เป็นต้น

ประมง การประกอบอาชีพการเกษตรทางน้ํา เช่น การเลี้ยงสัตว์น้ํา การจับสัตว์น้ํา
การทําประมงน้ําจืด หมายถึง การทําประมงในแหล่งน้ําจืดตามบริเวณท่ีต่างๆ
ได้แก่การจับปลาในแม่น้ํา ลําคลอง การเลี้ยงปลาน้ําจืดในกระชัง การเลี้ยงปลาสลิด
ในบ่อ เป็นต้น
 การทําประมงน้ําเค็ม หรือการทําประมงทะเล หมายถึง การจับกุ้งทะเล ปลา 
และปลาหมึก ตลอดจนการเลี้ยงหอยทะเลต่างๆเช่น การเลี้ยงหอยแมลงภู่ การเลี้ยง
หอยนางรม เป็นตน้
 การทําประมงน้ํากร่อย หมายถึง การทําประมงในบริเวณเชื่อมต่อระหว่าง
พ้ืนท่ีน้ําเค็ม และน้ําจืด เช่น การเลี้ยงกุ้งกุลาดํา การเลี้ยงปลากะพงขาวในกระชัง
การเลี้ยงปลานวลจันทร์ เป็นต้น

อุตสาหกรรม กระบวนการแปรรูป หรือ การผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่ เพ่ือให้ใช้
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน เพ่ือให้ผลิตได้
ครั้งละมาก ๆ จนสามารถนําไปขายเป็นสินค้าได้
 อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ อุตสาหกรรมท่ีต้องใช้แรงงาน เครื่องจักร อุปกรณ์
และเงินทุนสูงมาก เช่น อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า (มีคนงานตั้งแต่ 
๒๐๐ คนข้ึนไปหรือมีทรัพย์สินเกินกว่า ๕๐ ล้านบาทข้ึนไป)
 อุตสาหกรรมขนาดย่อม คือ อุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงาน เครื่องจักรและอุปกรณ์
ตลอดจนเงินทุนน้อยกว่า อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ ส่วนมากเป็นอุตสาหกรรมท่ีผลิต
เครื่องอุปโภคท่ัว ๆ ไป เช่น อุตสาหกรรมฟอกหนัง อุตสาหกรรมน้ําตาล (มีคนงาน
๑๐– ๔๙ คน หรือมีทรัพย์สินตั้งแต่ ๑๐ – ๕๐ ล้านบาท)
 อุตสาหกรรมในครัวเรือน คือ อุตสาหกรรมท่ีทํากันภายในครอบครัว ในบ้านท่ี
อยู่อาศัย เป็นอุตสาหกรรมท่ีใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ทําผลิตภัณฑ์ท่ีใช้ความชํานาญ
ทางฝีมือ เช่น การจักสาน การแกะสลัก (มีคนงานต่ํากว่า ๑๐ คน หรือมีทรัพย์สิน
ถาวรไม่เกิน ๑ ล้านบาท)



๓๕

ห้างหุ้นส่วนจํากัด อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป
ตกลงเข้ากันเพ่ือกระทํากิจการร่วมกัน ด้วยประสงค์จะแบ่งปันกําไรอันจะพึงได้แต่
กิจการท่ีทํานั้น (ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๑,๐๑๒)

โรงแรม (Hotel) น. ท่ีพักคนเดินทางซึ่งต้องเสียค่าพักแรมด้วย ; (กฎ) สถานท่ีทุกชนิดท่ีจัดสร้างข้ึน
เพ่ือรับสินจ้างสําหรับคนเดินทางหรือบุคคลท่ีประสงค์จะหาท่ีอยู่หรือพักชั่วคราว
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ หน้า ๙๘๐) สถานท่ีประกอบการ
เชิงการค้าท่ีนักธุรกิจตั้งข้ึน เพ่ือบริการผู้เดินทาง
ในเรื่องของท่ี พักอาศัย อาหาร และบริการอ่ืน ๆ ท่ีเก่ียวข้องกับการพักอาศัยและ
เดินทาง หรือ อาคารท่ีมีห้องนอนหลายห้อง ติดต่อเรียงรายกันในอาคารหนึ่งหลัง
หรือหลายหลัง ซึ่งมีบริการต่าง ๆ เพ่ือความสะดวกของผู้ท่ีมาพัก

รีสอร์ท (Resort) สถานท่ีพักตากอากาศท่ีสร้างข้ึนเพ่ือให้ผู้มาเยือน ใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
หรือเทศกาลต่างๆ ส่วนใหญ่ท่ีตั้งจะอยู่ในสถานท่ี ท่ีใกล้กับแหล่งท่องเท่ียว
ทางธรรมชาติ ่ ่ ี่ จะกลมกลืนการบริการส่วนใหญ คล้ายโรมแรม แตอาคารสถานท
กับธรรมชาติมากกว่า



๓๖

คําช้ีแจง
ใบงานท่ี ๓ เรื่อง การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น

การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสภาพภูมิประเทศ ลักษณะดิน
แหล่งน้ํา อุณหภูมิ ปริมาณแสง ตําแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรกายภาพในท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือให้ทราบสภาพภูมิศาสตร์ในท้องถ่ิน
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของทรัพยากรกายภาพในท้องถ่ิน
๓. เพ่ือให้เกิดการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถ่ิน

วัสดุ ์/อุปกรณ
๑. …………………………………………………………….
๒. …………………………………………………………….
๓. …………………………………………………………….
๔. …………………………………………………………….

วิธีการ
๑. สํารวจเก็บข้อมูลในสภาพพ้ืนท่ีจริงในท้องถ่ิน
๒. สอบถาม บันทึกข้อมูลจากหน่วยงานท่ีเก่ียวข้องในท้องถ่ิน
๓. ........................................................................................................................................

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



๓๗

ใบงานท่ี ๓
เรื่อง การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น

๑๒. สภาพภูมิประเทศ เช่น เป็นท่ีราบ ลุ่ม ลาดเอียง ภูเขา ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าชายเลน
พ้ืนท่ี ......................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................

๑๓. ลักษณะดิน
ชุดดิน....................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................
ความอุดมสมบูรณ์ของดิน .................................................................................................................

๑๔. แหล่งน้ํา
แหล่งน้ําธรรมชาติ (จํานวน ความกว้าง ความยาว ปริมาณน้ํา มีน้ําตลอดปี หรือเป็นฤดูกาล)

แม่น้ํา.............................................................................................................
.........................................................................................................................................................................

ห้วย ...........................................................................................................
........................................................................................................................................................................

หนอง ...............................................................................................................
........................................................................................................................................................................

คลอง ................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

บึง.................................................................................................................
............................................................................................................................................................................

แหล่งน้ําชลประทาน (จํานวน ความกว้าง ความยาว ปริมาณน้ํา มีน้ําตลอดปี หรือเป็นฤดูกาล)
เข่ือน...............................................................................................................

…….......................................................................................................................................................................
อ่างเก็บน้ํา ....................................................................................................

.............................................................................................................................................................................
คลองชลประทาน .....................................................................................

......................................................................................................................................................................
ฝาย.............................................................................................................

...............................................................................................................................................................................
ฝายชะลอความชุ่มชื้น จํานวน..........................................ครอบคลุมพ้ืนท......................................ี่
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่อปี ………..................... มิลลิเมตร
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยสูงสุดต่อปี ..................... มิลลิเมตร ช่วงเดือน ............................................
ปริมาณน้ําฝนเฉลี่ยต่ําสุดต่อปี ...................... มิลลิเมตร ช่วงเดือน .............................................



๓๘

ปริมาณความต้องการใช้น้ําเปรียบเทียบกับปริมาณน้ําท่ีมีในพ้ืนท่ี
 เพียงพอตลอดปี
 น้ําแห้งในช่วงเดือน…………………………………………………………………………..
 น้ําท่วมในช่วงเดือน…………………………………………………………………………...

คุณภาพของน้ําท่ีมี
 ปนเปื้อนโลหะหนัก
 ปนเปื้อนจุ ์ลินทรีย
 น้ําสะอาดไม่มีปัญหาการปนเปื้อน

๑๕. อุณหภูมิ (องศาเซลเซียส) : เช้า......................... °C เท่ียง.................... °C เย็น........................ °C
ณ พ้ืนท่ีเก็บโดยรวมต่อวัน สูงสุด................... °C ต่ําสุด..................... °C

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

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



๓๙

ใบความรู้ ใบงานท่ี ๓
ใบงานท่ี ๓ เรื่องการเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น

สภาพ น. ความเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติ เช่น สภาพความเป็นอยู่ สภาพดินฟ้าอากาศ,
ลักษณะในตัวเอง; ภาวะ, ธรรมชาต.ิ (ป.สภาวะ ส.สภาว) สภาพเดิม น.ลักษณะหรือภาวะ
หรือธรรมชาติท่ีเป็นมาแต่แรก.

ภูมิประเทศ

สภาว-, สภาวะ [สะพาวะ-] น.สภาพ เช่น สภาวะดินฟ้าอากาศ (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถานพ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๑,๑๒๓)
ภูมิประเทศ [พูมิ-] น.ลักษณะทางกายภาพและทางธรรมชาติของแผ่นดนิ รวมถึงความสูงต่ํา
ของผิวโลก ทะเลสาบ ถนนหนทาง และเมืองต่างๆ.

ภูมิศาสตร์ [พูมิ-] น. วิชาท่ีศึกษาถึงความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติกับสังคมท่ีปรากฏใน
ดินแดนต่างๆ ของโลก.

ภูมิศาสตร์กายภาพ น.วิชาภูมิศาสตร์แขนงหนึ่ง ศึกษาเน้นหนักในเรื่องลักษณะและการเปลี่ยนแปลงทาง
ธรรมชาติท่ีแวดล้อมตัวๆ มนุษย์ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๘๒๕)

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

ท่ีราบ น. ภูมิประเทศท่ีเป็นท่ีราบซึ่งอาจจะราบเรียบหรือมีลักษณะเป็นลูกคลื่น โดยปกติความสูงต่ํา
ของพ้ืนท่ีในบริเวณนั้นจะแตกต่างกันไม่เกิน ๑๕๐ เมตร (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๕๓๑)

ลุ่ม ว. ต่ํา (ใช้แก่ลักษณะพ้ืนดินซึง่รับน้ําท่ีไหลท่วมได้หรือน้ําข้ึนถึง) เช่น ท่ีลุ่ม ท่ีราบลุ่ม,
ตรงข้ามกับ ดอน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๑,๐๑๙)

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

ภูเขา น. พ้ืนท่ีท่ีมีระดับสูงข้ึนจากบริเวณรอบๆ ตั้งแต่ ๖๐๐ เมตรข้ึนไป (พจนานุกรม ฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๘๒๕)

ป่า น. ท่ีท่ีมีต้นไม้ต่างๆ ข้ึนมา,ถ้าเป็นต้นสักเรียกว่า ป่าสัก, ถ้าเป็นต้นรัง เรียกว่า ป่ารัง,
ถ้ามีพรรณไม้ชนิดใดชนิดหนึ่งข้ึนอยู่มาก ก็เรียกตามพรรณไม้นั้น เช่น ป่าไผ่ ป่าคา ป่าหญ้าคา;

ป่าชายเลน, ป่าเลน น. ป่าท่ีอยู่ตามชายหาดทะเลท่ีมีเลนและน้ําทะเลข้ึนลง ต้นไม้ในป่า ประเภทนี้มักมีรากงอก
อยู่เหนือพ้ืนดินเพ่ือคํ้ายันลําต้นโดยมากเป็นไม้โกงกาง แสม และลําพู

ป่าดงดิบ,ป่าดิบ น. ป่าไม้ท่ีมีอยู่ท่ัวไปในเขตร้อน ฝนชุก เป็นป่าไม้สีเขียวไม่ผลัดใบ
ป่าทึบ น. ป่าท่ีมีต้นไม้ข้ึนหนาแน่น
ป่าเบญจพรรณ น. ป่าท่ีมีไม้หลายพรรณคละกัน
ป่าโปร่ง น. ป่าท่ีมีต้นไม้ใหญ่ข้ึนไม่หนาแน่นนัก
ป่าผลัดใบ น. ป่าไม้ท่ีผลัดใบหรือสลัดใบในบางฤดู
ป่าละเมาะ น.ท่ีโล่งมีพุ่มไม้เลก็ๆ เป็นหย่อมๆ (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒

หน้า ๖๙๐-๖๙๑)



๔๐

ดิน ๑ น. ชื่อธาตุอย่างหนึ่งในธาตุท้ัง ๔ คือ ดิน น้ํา ไฟ ลม, วัตถุธาตุของพ้ืนโลกท่ีใช้

แม่น้ํา

ห้วย

สําหรับปลูกพืชผลหรือปั้นสิ่งต่างๆ เป็นต้น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๔๐๗)
น. ลําน้ําใหญ่ซ่ึงเป็นท่ีรวมของลําธารท้ังปวง (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๘๗๗)
น. แอ่งน้ําลึกกว้างมีทางน้ําไหลจากภูเขามาขังอยู่ตลอดปี หรือแห้งเป็นบางคราว

หนอง
คลอง [คลอง]

(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๑,๒๗๕)
๑ [หนอง] น.แอ่งน้ํา (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๑,๒๔๒)
น. ทางน้ําหรือลําน้าท่ีเกิดข้ึนเองหรือขุดเชื่อมกับแม่น้ําหรือทะเล; ทาง, แนว, เช่น
คลองธรรม

คลองส่งน้ํา

ชลประทาน

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



๔๑

คําช้ีแจง
ใบงานท่ี ๔ เรื่อง การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน

การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน เป็นการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน เป็นการเก็บข้อมูล
ท่ีมาการตั้งถ่ินฐาน ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน แสดงให้เห็นวิถีการดํารงชีวิตของคนในท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือให้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถ่ิน
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของท้องถน่ิ
๓. เพ่ือให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถ่ิน

วัสดุ ์/อุปกรณ
๑. …………………………………………………………….
๒. …………………………………………………………….
๓. …………………………………………………………….
๔. …………………………………………………………….

วิธีการ
๑. สอบถามข้อมูลจากท่ีทําการผู้ใหญ/่ท่ีทําการกํานัน/องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน(อบต./เทศบาล)
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถ่ิน
๓. เข้าร่วมกิจกรรมในหมู่บ้าน

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



๔๒

ใบงานท่ี ๔
เรื่อง การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน

๑๘. ประวัติ
หมู่บ้าน……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

๑๙. วิถีชีวติ……………………………………………………………………………………………………………………………….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



๔๓

แบบบักทึกข้อมูลวิถีชีวิต

คําช้ีแจง ให้แต่ละกลุ่มสอบถาม/สัมภาษณ์ วิถีชีวิต รอบวัน/รอบสัปดาห์/รอบเดือน/รอบปี (เก็บข้อมูลวิถี
ชีวิตกลุ่มละ ๒ คน)

ชื่อกลุ่ม…………………………… วัน/เดือน/ปี บันทึก……….…….…………………………………………………………… สถานท่ี
รายชื่อสมาชิกในกลุ่ม
๑.………………………………………………. ๒…………….………………..…………… ๓……………………………………………..…
๔.………………………………………………. ๕…………….…………………..………… ๖………………………………………………..…
๗.………………………………………………. ๘…………….………………..…………… ๙………………………………………..……..…

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี ๑
ชื่อ-สกุล …………………………………….………………………… อาชีพ………..…..………………….. อายุ …..……………......ปี
ท่ีอยู่ …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

- วิถีชีวิตรอบวัน (กิจวัตรประจําวัน การประกอบอาชีพ ฯลฯ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………

- วีถีชีวิตรอบสัปดาห์ (การทําบุญวันพระ ฯลฯ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

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

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



๔๔

แบบบักทึกข้อมู ีวิตลวิถีช

คําช้ีแจง ให้แต่ละกลุ่มสอบถาม/สัมภาษณ์ วิถีชีวิต รอบวัน/รอบสัปดาห์/รอบเดือน/รอบปี (เก็บข้อมูลวิถี
ชีวิตกลุ่มละ ๒ คน)

ผู้ให้ข้อมูลคนท่ี ๒
ชื่อ-สกุล ………………………….……………………………………… อาชีพ………..……………………….. อายุ …..……………......ปี
ท่ีอยู่ ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

- วิถีชีวิตรอบวัน (กิจวัตรประจําวัน การประกอบอาชีพ ฯลฯ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………….………………………………………………………………………………………………………

- วีถีชีวิตรอบสัปดาห์ (การทําบุญวันพระ ฯลฯ)
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………….…………………………………………………………………………………………………………….……….

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

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



๔๕

แบบบักทึกสรุปวิถีชุมชน

คําช้ีแจง ให้แต่ละกลุ่มนําข้อมูลวิถีชีวิต มาสรุปข้อมูลเป็นวิถีชุมชน

ช่ือชุมชน……………………………………..ตําบล…………..…….อําเภอ……….….………..จังหวัด……….…………..…………

วิถีชุมชน

- เดือนมกราคม………………………………………………………………………………………………………………………………..….….
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือนกุมภาพันธ…์……………………………………………………………………………………………………………………..…………..
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
 เดือนมีนาคม…………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..…………
- เดือนเมษายน…………………………….……………………………………………………………………………..……….....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………….………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือนพฤษภาคม………………………………………………………………………………………………………..………....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือนมิถุนายน…………………………………………………………………………………………………………..………....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือนกรกฎาคม………………………………………………………………………………………………………………..………................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือนสิงหาคม….….………………………………………………………………………………………………………..………................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



๔๖

- เดือนกันยายน….……………………………………………………………………..………...................…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือนตุลาคม….………………………………………………………………………………………………………..………......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือนพฤศจิกายน…..………………………………………………………………………………………………..………......................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
- เดือนธันวาคม……….…………………………………………………………………………………………………..……….....................
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………



๔๗

ใบความรู้ ใบงานท่ี ๔
การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน

อธิบายศัพท์

ประวัติ น. เรื่องราวว่าด้วยความเป็นของคน สถานท่ี หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน
๒๕๔๒ หน้า (๖๖๕)

วิถีชีวิต น. ทางดําเนินชีวิต เช่น วิถีชาวบ้าน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน ๒๕๔๒ หน้า ๑,๐๗๕)



๔๘

คําช้ีแจง
ใบงานท่ี ๕ เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น

การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลพืช ท่ีมีความสําคัญ และมี
ลักษณะพิเศษ สามารถนํามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

วั ์ตถุประสงค
๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของพืชในท้องถ่ิน
๓. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของพืชในท้องถ่ิน

วัสดุ ์/อุปกรณ
๑. …………………………………………………………….
๒. …………………………………………………………….
๓. …………………………………………………………….
๔. …………………………………………………………….

วิธีการ
๑. สอบถามเก็บข้อมูลในสภาพพ้ืนท่ีจริงในท้องถ่ิน
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถ่ิน
๓. บันทึกภาพหรือเสียงผู้ให้ข้อมูลพืชในท้องถ่ินและการใช้ประโยชน์

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



๔๙

ใบงานท่ี ๕
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น

๑. ข้อมูลพืช :
พืชท่ีมีความสําคัญ หรือมีลักษณะพิเศษ เช่น พืชท่ีเป็นไม้ผล ผักพ้ืนเมือง พืชสมุนไพร พืชใช้เนื้อไม้ 
พืชเศรษฐกิจ ปาล์ม ไผ่ หญ้า ฯลฯ
ชื่อพืช .......................................รหั ้……………………………ลักษณะวิสัย………………………………..สพรรณไม
ลักษณะเด่นของพืช..................................................................................................................................
……………………………………………………………………………………………………………………………………………......
บริเวณท่ีพบ...........................................................................................................................................
ตําบล..............................................อําเภอ.................................จังหวัด...................................................
อายุประมาณ ........................ปี เส้นรอบวงลําต้น.......................เมตร ความสูง ........................เมตร
อ่ืนๆ......................
สถานภาพ……………………………………………………………………………จํานวนท่ีพบ ...........................ต้น
การใช้ประโยชน์ในท้องถ่ิน (ระบุส่วนท่ีใช้และวิธีการใช)้

อาหาร ........................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ยารักษาโรค ใช้กับคน ..................................................................................................................
......................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ยารักษาโรค ใช้กับสัตว์ ...............................................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................
เครื่องเรือน เครื่องใช้อ่ืนๆ ...........................................................................................................
.....................................................................................................................................................
ยาฆ่าแมลง ยาปราบศัตรูพืช ........................................................................................................
ความเก่ียวข้องกับประเพณี วัฒนธรรม.........................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
ความเก่ียวข้องกับความเชื่อทางศาสนา........................................................................................
....................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
อ่ืนๆ (เช่นการเป็นพิษ อันตราย) ระบุ ...........................................................................................
.....................................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................



๕๐

ผังแสดงตําแหน่งพรรณไม้

เหนือ

ท่ีมาของข้อมูล
ผู้ให้ข้อมูล ชื่อ-สกุล .............................................................................................อายุ .....................ปี
ท่ีอยู่ ...............................................................................................................................................

หมายเหตุ : ๑. กรณีมีข้อมูลพืชท่ีสําคัญมากกว่า ๑ ชนิด ขอให้เพ่ิมเติมแบบฟอร์ม
๒. ให้นําข้อมูลพืชท่ีสํารวจข้อมูล นําข้ึนทะเบียนพรรณไม้ชุมชน



๕๑

ใบความรู้ ใบงานท่ี ๕
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น

ไม้ผล คือ พืชท่ีออกลูกออกผลให้เรารับประทานเราเรียกลูกหรือผลของมันว่า "ลูกไม้" หรือ "ผลไม้"

สําหรับไม้ผลนั้น มีท้ังไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก ซึ่งไม้ผลยืนต้นมีตั้งแต่ลําต้นขนาดเล็กไปจน

ถึงลําต้นขนาดใหญ่ มีท้ังท่ีรับประทานผลสุกและรับประทานผลดิบ

ผักพื้นเมือง คือ พืชผักพ้ืนบ้านหรือพืชผักพ้ืนเมืองท่ีชาวบ้านนํามาบริโภค เป็นผักตามวัฒนธรรม

การบริโภคของชาวท้องถ่ิน ข้ึนในแหล่งธรรมชาติหรือนํามาปลูกไว้ริมบ้าน นํามาใช้ประโยชน์

ได้หลายอย่าง เช่น ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค หรือด้านเศรษฐกิจ

พืชสมุนไพร คือ พืชท่ีมีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การใช้สมุนไพรสําหรับ

รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นี้ จะต้องนําเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดข้ึนไปมาผสม

รวมกันซึ่งจะเรียกว่า ยา ในตํารับยา

พืชใช้เนื้อไม้ คือ พืชท่ีมีลําต้นแข็งแรง มีเนื้อไม้ ส่วนลําต้นตั้งตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกก่ิงก้านสาขามาก

สามารถนํามาทําท่ีอยู่อาศัย เครื่องเรือน และเครื่องใช้อ่ืนๆ แต่ไม่นํามาสร้างรายได้ 

และประกอบเป็นอาชีพ

พืชเศรษฐกิจ คือ พืชท่ีมีความสําคัญต่อการดํารงชวีิต มีลักษณะเด่นทางการค้า ท่ีสามารถนําไปบริโภคโดยเป็น

อาหารท่ีให้วิตามิน แร่ธาตุ และเป็นแหล่งพลังงานของมนุษย์และสัตว์ สามารถสร้างรายได้ให้

แก่ครอบครัว และประกอบเป็นอาชีพได้

ปาล์ม เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ลําต้นเป็นข้อ มีใบบนยอดเพียงท่ีเดียว ไม่แตกก่ิงก้าน แตแ่ตกกอได้ 

มีก้านใบท่ียาวและใหญ่ ลักษณะใบแตกต่างกัน แต่ก็ไปรวมกลุ่มกันท่ีปลายก้านท่ีเดียว

อย่างไรก็ตาม ยังมีปาล์มอีกหลายชนิด ท่ีไม่ได้มีลําต้นสูงพ้นดิน แต่ก็มีลักษณะใบแบบปาล์ม

ทําให้สังเกตได้ไม่ยากนัก

หญ้า เป็นพืชล้มลุกหลายชนิด หลายสกุล ในชั้น Liliopsida วงศ์ Poaceae พืชในวงศ์นี้

เป็นพืชท่ีมีความสําคัญท่ีสุดต่อเศรษฐกิจมนุษย์ รวมไปถึง ใช้เป็นสนามหญ้า, อาหารหลักท่ี

ปลูกท่ัวโลก, และไม้ไผซ่ึ่งใช้กันอย่างแพร่หลายในการก่อสร้างในเอเชีย แต่บางชนิดจัดเป็น

วัชพืช พืชในวงศ์หญ้าท่ีเรารู้จักดี เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง ข้าวโอ้ต

ข้าวไรย์ ลูกเดือย หญ้าไรย์ อ้อย ไผ่ ตะไคร้ เป็นต้น

ไผ่ เป็นพืชใบเลีย้งเดี่ยว กลุ่มจําพวกหญ้า ลําต้นมีข้อและปล้อง แตกก่ิงหลายแขนง ไผ่ไม่ได้

มีลักษณะเป็นเนื้อไม้ ในหนึ่งต้นอาจมีไผ่นับพันลํา โดยแตกหน่อ เพ่ิมจํานวนเรื่อยๆ ออกทาง

ด้านข้างของกอไผ่ ไผ่บางชนิดออกดอกเม่ืออายุ ๑๐-๑๐๐ ปี หรือมากกว่านี้ แลว้จะแห้ง

ตายหลังจากดอกพัฒนาเป็นเมล็ดแล้ว



๕๒

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ ้ ้คือ การถ่ายทอดข้อมูลพันธุ์ไมออกมาเป็นภาพ โดยใชมาตราส่วนท่ีกําหนด

จากต้นจริง ในการเน้นรายละเอียดของอวัยวะท่ีทับซ้อนกัน หรือประกอบชิ้นส่วนท่ีไม่สมบูรณ์
แตกหักลงบนกระดาษ

ลักษณะวิสัย คือ รูปร่างลักษณะพันธุ์ไม้ท่ีมองเห็นในสภาพธรรมชาติ เช่น ไม้ต้น เป็นพืชท่ีมีลําต้นแข็งแรง

มีเนื้อไม้ ส่วนลําต้นตั้งตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกก่ิงก้านสาขามาก เป็นต้น ลักษณะวิสัยพืช
ท่ีรู้จักดี ประกอบด้วย ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้มลุก ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ปาล์ม ไผ่ กล้วยไม้ เฟิร์น หญ้า 
เป็นต้น

รหัสพรรณไม้ คือ เครื่องหมายต้นไม้ท่ีรู้เฉพาะผู้ท่ีตกลงกันไว้ หรือ ผู้ท่ีรู้เกณฑ์การเปลี่ยนแปลงนั้นๆ

ยกตัวอย่าง รหัสพรรณไม้ ๘-๖๓๐๒๐๐๗-๐๓-๐๐๑/๓

๘ คือ กิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

๖๓๐๒๐๐๗ คือ รหัสหมายเลขสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน โดย ๖ เป็นรหัส
องค์การบริหารส่วนตําบล ๖๓๐ เป็นรหัสจังหวัดนครราชสีมา ๖๓๐๒๐ เป็น

รหัสอําเภอสีค้ิว และ ๖๓๐๒๐๐๗ เป็นรหัสตําบลคลองไผ่

๐๓ คือ รหัสหมู่บ้าน โดยชื่อหมู่บ้านหนองขอน เป็นหมู่ท่ี ๓ ของตําบลคลองไผ่

๐๐๑ คือ รหัสชนิด โดยเป็นพืชชนิดแรกท่ีสํารวจและบันทึกข้อมูลของหมู่บ้าน

หนองขอน

/๓ คือ จํานวนต้น

ลักษณะเด่นของพชื คือ สมบัติเฉพาะตัวพืชท่ีปรากฏให้เห็นในสภาพธรรมชาติ

สถานภาพของพืช คือ เหตุการณท่ีกําลังเป็นไปของพืชในปัจจุบัน สถานภาพของพืชสามารถแบ่งได้ดังนี้ 

พืชท่ีพบท่ัวไป พืชถ่ินเดียว พืชหายาก พืชท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ และพืชท่ีสูญพันธุ์

พืชท่ีพบท่ัวไป คือ พืชท่ีมีการแพร่กระจายพันธุ์ท่ัวไปในระบบนิเวศต่างๆ

พืชถิ่นเดียว คือ พืชท่ีมีการแพร่กระจายพันธุ์ค่อนข้างจํากัด ในบริเวณเขตภูมิศาสตร์เขตใดเขตหนึ่งของโลก
ซึ่งมักจะข้ึนในระบบนิเวศท่ีมีลักษณะเฉพาะ

พืชหายาก คือ พืชท่ีมีประชากรขนาดเล็ก แต่ยังไม่จัดเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ แต่มีปัจจัยเสี่ยงท่ีจะทําให้พืชชนิด
นี้ลดจํานวนลงอย่างถาวร เป็นพืชท่ีควรติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของประชากรอย่างต่อเนื่อง พืช
หายากหลายชนิดของไทยพบเฉพาะพ้ืนท่ี

พืชมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ คือ พืชท่ีมีแนวโน้มใกล้สูญพันธุ์ ในอนาคตอันใกล้ ถ้าสาเหตุท่ีทําให้ประชากรของพืช
ชนิดนี้ลดจํานวนลง ยังคงมีอย่างต่อเนื่องต่อไป ท้ังนี้อาจเนื่องจากถ่ินท่ีอยู่อาศัยถูกทําลายหรือ
การนําออกจากถ่ินอาศัยเพ่ือเป็นการค้า จํานวนมาก ตัวอย่าง กล้วยไม้หลายชนิดมีแนวโน้มจะ
สูญพันธุ์ เป็นต้น

พืชท่ีใกล้สูญพันธุ์ คือ พืชท่ีลดจํานวนประชากรลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงข้ันวิกฤติท่ีใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งโอกาสท่ีจะอยู่
รอดต่อไปมีน้อย ถ้าหากปัจจัยท่ีเป็นสาเหตุยังคงเกิดต่อไป

พืชท่ีสูญพันธุ์ คือ พืชท่ีได้สูญพันธุ์ไปจากถ่ินอาศัยตามธรรมชาติของโลก หลังจากท่ีได้มีการค้นหาซ้ําหลายครั้ง

จากแหล่งท่ีระบุว่ามีพืชชนิดนี้อยู่



๕๓

คําช้ีแจง
ใบงานท่ี ๖ เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น

การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลสัตว์ ท่ีมีความสําคัญ และมี
ลักษณะพิเศษ สามารถนําข้อมูลไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลของสตว์ในท้องถ่ินั
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของสัตว์ในท้องถ่ิน
๓. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของสัตว์ในท้องถ่ิน

วัสดุ ์/อุปกรณ
๑. …………………………………………………………….
๒. …………………………………………………………….
๓. …………………………………………………………….
๔. …………………………………………………………….

วิธีการ
๑. สอบถามเก็บข้อมูลในสภาพพ้ืนท่ี ้องถ่ินจริงในท
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถ่ิน
๓. .........................................................

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



๕๔

ใบงานท่ี ๖
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสตว์ในทั ้องถิ่น

๒. ข้อมูลพันธุ์สัตว์ :
สัตว์เลี้ยงท่ีมีความสําคัญ เป็นท่ีนิยมเลี้ยง เพ่ือการอาชีพ หรือ เพ่ือการอนุรักษ์พันธุ์

๑. ชื่อชนิดพันธุ์สัตว์ ันธุ์สัตว์.…………………….………………………..รหัสพ ……………………………………..
ประเภท (เช่น สัตว์น้ํา สัตว์เลี้ ื้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลอยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตว์ปีก ฯลฯ )……………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………
สถานท่ีพบ...........................................................................................................................................
ตําบล............................................อําเภอ.......................................จังหวัด..............................................
จํานวนท่ีพบ ............................................. อายุ .............ปี เพศ…………………………..
ประวัต/ิท่ีมา ....................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

ความสําคัญ/ลักษณะเด่น..............................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................

เลี้ยงเพ่ือการจําหน่าย รายได้ รายได้ /ปี…………………..บาท/เดือน…………………บาท
เลี้ยงเพ่ือเป็นพ่อพันธุ์ ชื่ ุ์อพันธ ...........................................................................
เลี้ยงเพ่ือเป็นแม่พันธุ์ ชื่อพันธุ์ ...........................................................................
อ่ืนๆ …………………………………………………………………………………………….………

ชื่อเจ้าของสัตว์
ชื่อ-สกุล ...............................................................................................................อายุ .....................ปี
ท่ีอยู่ .......................................ตําบล.............................อําเภอ..........................จังหวัด..........................

ชื่อผู้ให้ข้อมูล
ชื่อ-สกุล .....................................................................................................................อายุ .....................ปี
ท่ีอยู่ ํ........................................ตําบล................................อาเภอ...........................จังหวัด..........................



๕๕

ใบความรู้ ใบงานท่ี ๖
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น

สัตว์เคี้ยวเอ้ือง

ได้แก่ สัตว์เลี้ยงพวกโค กระบือ แพะและแกะ ซึ่งเป็นสัตว์สี่กระเพาะ เม่ือกินอาหารเข้าไปแล้วจะคาย
ออกมาเค้ียวเอ้ืองอีกครั้งก่อนจะถูกนําไปใช้เป็นประโยชน์

สัตว์เค้ียวเอ้ืองอาจแบ่งแยกประเภทออกได้ตามวัตถุประสงค์ท่ีสําคัญของการเลี้ยงดังนี้ คือ

๑. โคเนื้อ โคท่ีเลี้ยงในบ้านเราเป็นโคขนาดเล็ก มีการเจริญเติบโตช้า ส่วนใหญ่เลี้ยงไว้ใช้งานเช่น

ไถนา ทําไร่ และเทียมเกวียนหรือล้อเพ่ือใช้ในการขนส่งระยะสั้นๆ หลังจากเลิกใช้งานแล้วก็ส่งเข้าโรงฆ่า

ชําแหละออกมาเป็นเนื้อวัวสําหรับบริโภค ปัจจุบนั ทางราชการได้นําโคพันธุ์เนื้อจากต่างประเทศเข้ามา

เลี้ยงหลายพันธุ์ และพบว่าโคเนื้อพันธุ์อเมริกันบราห์มัน หรือโคลูกผสมอเมริกันบราห์มัน (เช่น โคพันธุ์

เดราต์มาสเตอร์) สามารถเลี้ยง และเจริญเติบโตได้ดีในบ้านเรานอกจากนี้ยังมีความทนทานต่อโรคเหมือน

โคพ้ืนเมืองของไทย
๒. โคนม โคพ้ืนเมืองของไทยให้นมน้อยประมาณวันละ ๒-๓ ลิตร ทางราชการจึงได้ทดลองนํา

โคพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาเลี้ยงหลายพันธุ์ด้วยกัน และพบว่าโคพันธุ์แท้ท่ีนําเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ้านเรา

ยังไม่มีความเหมาะสมกับบ้านเรา โดยเฉพาะมีการแพ้โรคต่างๆ มาก และมักจะเสียชีวิตหลังจากนําเข้า

ไม่นานนัก จึงได้ผลิตโคลูกผสมโดยใช้โคพันธุ์นมจากต่างประเทศท่ีนําเข้ามาผสมกับวัวพ้ืนเมือง และพบว่า

โคนมลูกผสมขาวดํา (โฮลสไตน์ฟรีเชียน) กับโคพ้ืนเมืองเป็นโคนมลูกผสมท่ีให้นมดีท่ีสุด บางตัวให้นมสูงถึง

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

เพ่ือใช้งานเป็นหลัก ให้น้ํานมน้อยประมาณวันละ ๑-๒ ลิตร และเม่ือเลิกใช้งานแล้วก็ส่งเข้าโรงฆ่าเอาเนื้อ

มาบริโภค
๔. กระบือนม หรือกระบือแม่น้ํา กระบือชนิดนี้เป็นกระบือท่ีนําเข้ามาจากต่างประเทศเพ่ือเลี้ยงเอาไว้

รีดนมโดยเฉพาะ ท่ีเรียกว่า กระบือแม่น้ําเป็นการเรียกตามชาวต่างประเทศท่ีเรียกว่า ริเวอร์บัฟฟาโล (River
buffalo)

กระบือนมมีหลายพันธุ์แต่ท่ีนําเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ้านเราคือ กระบือพันธุ์มูร์ราห์ ซึ่งมีการให้นม

ประมาณวันละ ๗-๘ ลิตร แต่บางตัวให้นมสูงถึง ๒๐ ลิตรหรือกว่านั้นกระบือพันธุ์นี้นอกจากให้นมแล้วยังใช้งานได้
ด้วย และเม่ือรีดนมแล้วก็สามารถใช้เนื้อบริโภคได้เป็นอย่างดีปัจจุบันได้มีการนํากระบือมูร์ราห์มาผสมกับกระบือ

บ้านเรา ปรากฏว่าลูกออกมาให้น้ํานมมากข้ึน และสามารถใช้งานได้ดีเช่น กระบือพ้ืนเมือง และเนื้อก็มีคุณภาพดี

๕. แพะ แพะพ้ืนเมืองของบ้านเรามีเลี้ยงกันมากในภาคใต้ ตวัค่อนข้างเล็ก หนักประมาณ ๑๐-๑๘
กิโลกรัม และมีนมน้อย ทางราชการจึงได้นําแพะพันธุ์นมจากต่างประเทศเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ้านเราและพบว่า
แพะพันธุ์ซาเนนเหมาะสมท่ีจะเลี้ยงขยายพันธุ์ในบ้านเราโดยเฉพาะซาเนนลูกผสม ซึ่งให้น้ํานมประมาณวันละ ๒-๔
ลิตร และมีความทนทานต่อโรคมากกว่าแพะพันธุ์แท้ท่ีนําเข้ามาทดลองเลี้ยง

๖. แกะ แกะพ้ืนเมืองเลี้ยงกันมากในภาคใต้เช่นเดียวกับแพะ ตัวมีขนาดเล็กมากประมาณ๘-๑๒
กิโลกรัมแต่มีความทนทานต่อโรคดี ทางราชการได้ทดลองนําแกะพันธุ์ต่างๆเข้ามาทดลองเลี้ยงในบ้านเราและ



๕๖

พบว่าแกะพันธุ์แท้ท่ีนําเข้ามายังไม่สามารถเลี้ยงได้ในสภาพแวดล้อมของบ้านเรา แต่แกะลูกผสมท่ีเกิดจากแกะ
พันธุ์ดอร์เซตและพันธุ์พ้ืนเมืองจะสามารถเลี้ยงในบ้านเราได้เป็นอย่างดี และมีน้ําหนักประมาณ ๒๕-๓๐
กิโลกรัม ซึ่งเหมาะสมจะนํามาใช้ส่งเสริมให้เลี้ยง

สัตว์กระเพาะเดียว

สัตว์กระเพาะเดียวท่ีมีความสําคัญต่อเศรษฐกิจของประเทศคือสุกร ซึ่งมีการเลี้ยงกันมากท่ัวประเทศ

สุกรพ้ืนเมืองเดิมมีชื่อต่างๆ กัน เช่น พวง แรด และอ่ืนๆ มีลําตัวค่อนข้างเล็ก แต่ให้ลูกดกและมีความทนทานต่อ
โรคต่างๆ ได้ดีซ่ึงไม่เหมาะสมจะใช้เลี้ยงเพ่ือธุรกิจการค้าต่อมาจึงได้มีการนําสุกรพันธุ์จากต่างประเทศเข้ามาทดลอง
เลี้ยงในบ้านเราหลายพันธุ์ด้วยกันและพบว่าสุกรพันธุ์แท้บางพันธุ์สามารถเลี้ยงได้ดีในบ้านเรา ซึ่งได้แก่สุกรพันธุ์
ต่อไปนี้

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

นอกจากนี้ก็ได้มีผู้นําสุกรพันธุ์ผสมเข้ามาเลี้ยงอีกหลายพันธุ์ แต่ส่วนใหญ่เป็นสุกรพันธุ์ผสม

ซึ่งเกิดจากสุกรท้ังสามพันธุ์ดังกล่าวข้างต้น สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ไดทรงน้ ําสุกร
พันธุ์เหมยซาน ซึ่งรัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนได้น้อมเกล้าฯ ถวาย จํานวน ๔ คู่ มาให้กรมปศุสัตว์ทดลองเลี้ยง
และขยายพันธุ์ พบว่าสุกรพันธุ์นี้สามารถให้ลูกดกมากเฉลี่ยครอกละ ๑๖ ตัว และมีบางครอกให้ลูกถึง ๒๔ ตัว
สามารถเจริญเติบโตได้ดีกว่าสุกรพ้ืนเมืองเดิม มีเนื้อมาก และเนื้อมีคุณภาพดี



๕๗

คําช้ีแจง
ใบงานท่ี ๗ เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น

การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ ชนิด
และการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ นอกจากพืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ ในท้องถ่ิน

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของชีวภาพอ่ืนๆในท้องถ่ิน
๓. เพ่ือให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน

วัสดุ ์/อุปกรณ
๑ .…………………………………………………………….
๒. …………………………………………………………….
๓. …………………………………………………………….
๔. …………………………………………………………….

วิธีการ
๑. สอบถามเก็บข้อมูลในสภาพพ้ืนท่ีจริงในท้องถ่ิน
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผูรู้้ในท้องถ่ิน
๓. .........................................................

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



๕๘

ใบงานท่ี ๗
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น

๓. ข้อมูลชีวภาพอ่ืนๆ : เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ

๑. ชื่อเรียกในท้องถ่ิน ......................................................รหัสชีวภาพอ่ืนๆ.............................................
ประเภท (เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ)………………..……………………………………………………..……….

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….….
การใช้ประโยชน์ .................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กระจายพันธุ์…………………………………………………………………………………………………………………..…..
ลักษณะเด่น.......................................................................................................................................
บริเวณท่ีพบ หมู่บ้าน .......................................ตําบล/เขต ...............................................................
อําเภอ ........................................จังหวัด...........................................................................................

๒. ชื่อเรียกในท้องถ่ิน ......................................................รหัสชีวภาพอ่ืนๆ.............................................
ประเภท (เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ)………………..……………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
การใช้ประโยชน์ .................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กระจายพันธุ์…………………………………………………………………………………………………………………..…..
ลักษณะเดน่.......................................................................................................................................
บริเวณท่ีพบ หมู่บ้าน .......................................ตําบล/เขต ...............................................................
อําเภอ ........................................จังหวัด...........................................................................................

๓. ชื่อเรียกในท้องถ่ิน ......................................................รหัสชีวภาพอ่ืนๆ.............................................
ประเภท (เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ)………………..……………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……
การใช้ประโยชน์ .................................................................................................................................

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
กระจายพันธุ์…………………………………………………………………………………………………………………..…..
ลักษณะเด่น.......................................................................................................................................
บริเวณท่ีพบ หมู่บ้าน .......................................ตําบล/เขต ...............................................................
อําเภอ ........................................จังหวัด...........................................................................................



๕๙

ใบความรู้ ใบงานท่ี ๗
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถิ่น

ชีวภาพอ่ืนๆ สิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและ
แตกต่างกันท่ัวโลก ท่ีนอกจากพืชและสัตว์ เช่น เห็ด ราก สาหร่าย ไลเคน (วิกิพีเดีย
สารานุกรมเสร)ี

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

รา ๒ น. ชื่อเรียกพืชชั้นต่ําท่ีไม่มีคลอโรฟิลล์ และลําต้น ใบ ราก ท่ีแท้จริง ส่วนมากเจริญ
เป็นเส้นใย แบ่งเป็น ๒ พวก ราเมือก และราแท้ สืบพันธุ์โดยสปอร์อาศัยอยู่บนซาก
ของพืชหรือสัตว์ ข้ึนเบียนหรืออยู่ร่วมกับพืชอ่ืนก็มี (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน
พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๙๔๖)

สปอร์ น. หน่วยขยายพันธุ์ขนาดเล็ก ทําหน้าท่ีคล้ายเมล็ดพืชแต่ไม่มีเอ็มบริโอ เม่ือสิ่งแวดล้อม
เหมาะสมจะเจริญเป็นต้นใหม่ได.้ (อ.spore) (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒
หน้า ๑,๑๒๒)

สาหร่าย ๑ น. ชื่อพืชชั้นต่ําท่ีไม่มีลําต้น ใบ และรากท่ีแท้จริง แต่มีคลอโรฟิลล์ บ้างเป็นเซลล์เดียว
บ้างเป็นกลุ่มเซลล์ เป็นสาย หรือเป็นต้นคล้ายพืชชั้นสูง ข้ึนท่ัวไปในน้ําหรือท่ีชื้นแฉะ
เช่น สาหร่ายไส้ไก่ (Enteromorpha intestinalis (L.) Link) ในวงศ์ Uivaceae;
ชื่อพืชชั้นสูงท่ีมีดอกบางชนิดซึ่งข้ึนอยู่ในน้ํา เช่น สาหร่ายพุงชะโด (Ceratophyllum
demersum L.) ในวงศ์ Ceratophyllaceae สาหร่ายเส้นด้าย (Najas graminea Del.)
ในวงศ์ Najadaceae (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.๒๕๕๒ หน้า ๑,๑๘๖)

ไลเคน (อังกฤษ: lichen) เป็นสิ่งมีชีวิต ๒ ชนิด ซึ่งได้แก่ เห็ดราและสาหร่าย โดยมีการอยู่ร่วมกัน
แบบพ่ึงพาอาศัยกัน เห็ดราจะได้ความชื้นและก๊าซออกซิเจนจากสาหร่าย และสาหร่ายก็จะได้
ก๊าซคาร์บอนไดออกไซดเ์พ่ือใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงจากเห็ดรา นอกจากนี้ไลเคนยัง
สามารถใช้เป็นดัชนีวัดมลพิษทางอากาศได้
ไลเคนมีรูปแบบท่ีสําคัญ ๔ แบบ
๑. ครัสโตส (crustose) ลักษณะเปน็แผ่นแข็งติดอยู่บนต้นไม้ 
๒. สแควมูโลส (squamulose) ลักษณะเป็นเม็ดคล้ายลูกหิน ติดแน่นอยู่กับต้นไม้ 
๓. โฟลิโอส (foliose) ลักษณะคล้ายใบไม้ ไม่ติดแน่น

ฟรูทิโคส (fruticose) ลักษณะเป็นเส้นหรือแตกก่ิ
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คําช้ีแจง
ใบงานท่ี ๘ เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถน่ิ

การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินสาขาต่างๆ เช่น สาขา
เกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการองค์กร สาขาภาษา
และวรรณกรรม สาขาศาสนาและประเพณี 

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถ่ิน
๓. เพ่ือให้ตระหนักถึงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถ่ิน

วัสดุ ์/อุปกรณ
๑. …………………………………………………………….
๒. …………………………………………………………….
๓. …………………………………………………………….
๔. …………………………………………………………….

วิธีการ
๑. สอบถามเก็บข้อมูลจากพ้ืนท่ีจริงในท้องถ่ิน
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถ่ิน
๓. บันทึกใบงานละ ๑ สาขา

สิ่งท่ีได้รับจากการทําใบงาน
๑. ........................................................................................................................................................
๒. ........................................................................................................................................................
๓. ........................................................................................................................................................
๔. ........................................................................................................................................................
๕. ........................................................................................................................................................
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ใบงานท่ี ๘
เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ส่วนท่ี ๔ ข้อมูลทรัพยากรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา :

สาขา....................................................................
(สาขาเกษตรกรรม/ สาขาอุ ั ิตสาหกรรมและหตถกรรม /สาขาการแพทย์แผนไทย/ สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาต
และสิ่งแวดล้อม /สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน/ สาขาสวัสดิการ /สาขาศิลปกรรม /สาขาการจัดการองค์กร/ สาขาภาษา
และวรรณกรรม/ สาขาศาสนาและประเพณ)ี

๑. ชื่อภูมิปัญญาท้องถ่ิน ………………….……………………...รหสัภูมิปัญญา…………………..….……….…….......
๒. เจ้าของภูมิปัญญาท้องถ่ิน / ผู้สืบทอด / ชุมชน / กลุ่ม (นาย/นาง/น.ส./ชุมชน/กลุ่ม) ……………….…….…………
..................................................................................................................................................................
บ้านเลขท่ี …………หมู่ท่ี… … ตําบล…………………..อําเภอ…………………จังหวัด………………………..……
รหัสไปรษณีย์ ………………… โทรศัพท์ ……………………………….. โทรสาร ………………….……………..
E-mail address …………………………………………………………………………..……………………..

๓. ประเภทของภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ภู ้องถ่ินด้านพืชมิปัญญาท ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านผลิตภัณฑ์และการแปรรูป
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านสัตว์ ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านเครื่องมือเครื่องใช้ทางการเกษตร
ภูมิปัญญาท้องถ่ินด้านประมง อ่ืนๆ……………………………………………………….

๔. จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถ่ิน
……………………………………..…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………..….…..
……………………………..……………………………………………………………………………………..…………….
๕. รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถ่ิน
……………………………………..…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………..….…..
……………………………..……………………………………………………………………………………..…………….
……………………………………..…………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………………………..……
……………………………………………………………………………………………………………………………..……
…………………………………………………………………………………………………………………………..….…..
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๖. การประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาท้องถ่ิน
ยังไม่เคยมีการเผยแพร่ / ใช้เฉพาะบุคคล
เคยเผยแพร่เฉพาะในชุมชน
มีการดูงานแล้วจากบุคคลภายนอกแล้ว...........……..ครั้ง/…………….…..ราย
มีการนําไปใช้
- ในพ้ืนท่ีเดียวกัน…………..ราย - นอกพ้ืนท่ี………………….ราย

อ่ืน ๆ (ระบ)ุ……………………………………………………..………………………….
๗. ลักษณะของภูมิปัญญาท้องถ่ิน

ภูมิปัญญาท้องถ่ินดั้งเดิม ได้รับการถ่ายทอดมาจาก ………………………….…………….………….
ภูมิปัญญาท้องถ่ินท่ีได้พัฒนาและต่อยอด
- แบบเดิม คือ ……………………………………………………………………………….
……………………………………………………………………………………………….………………….
…………………………………………………………………………….…………………………………….
- ได้พัฒนาและต่อยอด คือ ………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………………………………………………..
ภูมิปัญญาท้องถ่ิน/นวัตกรรมท่ีคิดค้นข้ึนมาใหม่

๘. วัตถุดิบท่ีใช้ประโยชน์ในผลิตภัณฑ์ท่ีเกิดจากภูมิปัญญา ซึ่งมีในพ้ืนท่ี พ้ืนท่ีอ่ืนไม่มี ได้แก่
๑ ………………………………………………………………………………………………………
๒. ……………………………………………………………………………………………….…….
๓. ……………………………………………………………………………………………………..

หมายเหตุ : กรณีภูมิปัญญา ในแต่ละสาขา มีข้อมูล / ผู้รู้มากกว่า ๑ คน ขอให้เพิ่มเติมแบบฟอร์ม
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ใบความรู้ ใบงานท่ี ๘
เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น

ภูมิปัญญา [พูม-] น. พ้ืนความรู้ ความสามารถ (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน , ๒๕๔๒ , หน้า
๘๒๖)

ท้องถิ่น น. ท้องท่ีใดท้องท่ีหนึ่งโดยเฉพาะ เช่น เวลาท้องถ่ิน ประเพณีท้องถ่ิน ; (กฎ) พ้ืนท่ีภายในเขตการ
ปกครองของราชการบริหารส่วนท้องถ่ิน เช่นเทศบาล องค์การบริหารส่วนตําบล. (พจนานุกรมฉบับ
ราชบัณฑิตยสถาน, ๒๕๔๒ , หน้า ๕๑๑)

ภูมิปัญญา (wisdom) ความรอบรู้ ความสามารถ ความเชื่อ ความสามารถทางพฤติกรรม
ภูมิปัญญาท้องถิ่น (local wisdom) หมายถึง องค์ความรู้ ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างท่ีท้องถ่ินคิด โดย

ผ่านกระบวนการศึกษาสังเกต คิดวิเคราะห์ จนเกิดปัญญา การเก็บรวบรวมข้อมูลภูมิปัญญาท้องถ่ินสาขาต่างๆ
เช่น สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการ้
จัดการองค์กร สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาศาสนาและประเพณี 

ภูมิปัญญาท้องถิ่น ๑๐ สาขา
๑. สาขาเกษตรกรรม หมายถึง ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้ ทักษะ และเทคนิคด้าน

การเกษตรกับเทคโนโลยี โดยการพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิม ซึ่งคนสามารถพ่ึงพาตนเองในภาวการณ์ต่างๆ ได้
๒. สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม หมายถึง การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรปู

ผลิตผล เพ่ือชะลอการนําเข้าตลาด เพ่ือแก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัย ประหยัด และเป็นธรรม อันเป็น
กระบวนการท่ีทําให้ชุมชนท้องถ่ินสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได้

๓. สาขาการแพทย์แผนไทย หมายถึง ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนใน
ชุมชน โดยเน้นให้ชุมชนสามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้

๔. สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หมายถึง ความสามารถเก่ียวกับการจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ท้ังการอนุรักษ์ การพัฒนา และการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน

๕. สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสมและบริการ
กองทุน และธุ ์ เพ่ือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชนรกิจในชุมชน ท้ังท่ีเป็นเงินตราและโภคทรัพย

๖. สาขาสวัสดิการ หมายถึง ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคน ให้เกิด
ความม่ันคงทางเศรษฐกิจ สังคมและวัฒนธรรม

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

๘. สาขาการจัดการองค์กร หมายถึง ความสามารถในการบริหารจัดการดําเนินงานขององค์กรชุมชน
ต่างๆ ให้สามารถพัฒนา และบริหารองค์กรของตนเองได้ตามบทบาท และหน้าท่ีขององค์การ เช่น การจัดการ
องค์กรของกลุ่มแม่บ้าน กลุ่มออมทรัพย์ กลุ่มประมงพ้ืนบ้าน เป็นต้น

๙. สาขาภาษาและวรรณกรรม หมายถึง ความสามารถผลิตผลงานเก่ียวกับด้านภาษาท้ังภาษาถ่ิน ภาษา
โบราณ ภาษาไทยและการใช้ภาษา ตลอดท้ัง ด้านวรรณกรรมทุกประเภท เช่น การจัดทําสารานุกรมภาษาถ่ิน การ
ปริวรรต หนังสือโบราณ การฟ้ืนฟูการเรียนการสอนภาษาถ่ินของท้องถ่ินต่างๆ เป็นต้น

๑๐. สาขาศาสนาและประเพณี หมายถึง ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมคําสอนทางศาสนา
ความเชื่อ และประเพณีดั้งเดิมท่ีมีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบคคลและสิ่งแวดล้อมุ



๖๔

คําช้ีแจง
ใบงานท่ี ๙ เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น

การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น เป็นการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรท่ีเกิดข้ึนตาม
ธรรมชาติและมนุษย์สร้างข้ึน เช่น อุทยานฯ น้ําตก สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า โบราณวัตถุ 
โบราณสถาน ฯลฯ

วัตถุประสงค์
๑. เพ่ือให้ทราบข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถ่ิน
๒. เพ่ือให้ทราบศักยภาพของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถ่ิน
๓. เพ่ือให้ตระหนักและอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถ่ิน

วัสดุ ์/อุปกรณ
๑. …………………………………………………………….
๒. …………………………………………………………….
๓. …………………………………………………………….

วิธีการ
๑. สอบถามเก็บข้อมูลจากพ้ืนท่ีจริงในท้องถ่ิน
๒. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถ่ิน
๓. บันทึกใบงานละ ๑ สาขา

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



ใบงานท่ี ๙
เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น

แหล่งโบราณคดี 

๖๕

โบราณสถาน โบราณวัตถุ

วาดภาพประกอบ

มาตราส่วน……..……...

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



๖๖

แหล่งทรัพยากรท่ีสําคัญ (เช่น อุทยานฯ น้ําตก สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า ฯ)
ข้อมูลทรัพยากรท่ีสําคัญ ควรค่าแก่การอนุรักษ์ในพ้ืนท่ีนั้นๆ

ช่ือ(แหล่งทรัพยากร)…………………………………………………….………………
รายละเอียด..(ประวัติ ความสําคัญ อายุ การใช้ประโยชน์ การซ่อมแซมปรับปรุง ฯลฯ)
...........................................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



๖๗

ใบความรู้ ใบงานท่ี ๙
เรื่อง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น

โบราณคดี (อังกฤษ: Archaeology) คือ วิชาท่ีว่าด้วย การศึกษาเรื่องราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทาง
การศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ท่ีได้มาจากการขุดค้น (โบราณวัตถุ) การขุดแต่ง (โบราณสถาน) และการศึกษา
เอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ (ศิลาจารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร) โดยท่ัวไป จะต้องใช้ศาสตร์ด้าน
อ่ืนๆ ประกอบด้วยเพ่ือให้เรื่องราวในอดีตของมนุษย์ชัดเจนมากยิ่งข้ึน ศาสตร์เหล่านั้น เช่น ประวัติศาสตร์
ศิลปะ ธรณีวิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ เรณูวิทยา การกําหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น

แนวทางการศึกษาวิชาโบราณคดี โดยท่ัวไปจําแนกได้ ๖ ลําดับคือ

๑. ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ

๒. การออกสํารวจภาคสนาม

๓. การขุดสํารวจเพ่ือประเมินความสําคัญของแหล่ง

๔. การขุดค้นทางโบราณคดี

๕. การวิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการขุดค้น

๖. การสังเคราะห์ข้อมูล และ ตีความเรื่องราวของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ

โบราณคดี มาจากคําสันสกฤต ๒ คํา คือ "ปุราณะ" (เก่า) สมาสกับ "คตี ัพท์ว่า" (เรื่องราว) แปลตามรูปศ
"เรื่องราวเก่าแก่ ึกษาเก่ียวกับเรื่องราวสมัยโบราณนั่นเอง" ซึ่งมีนัยหมายถึง การศ

โบราณวัตถุ หมายความว่า สังหาริมทรัพย์ท่ีเป็นของโบราณ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งประดิษฐ์หรือเป็นสิ่งท่ีเกิดข้ึน
ตามธรรมชาติหรือท่ีเป็นส่วนหนึ่งส่วนใดของโบราณสถาน ซากมนุษย์หรือซากสัตว์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะ
แห่งการประดิษฐ์หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับประวัติของสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะ ประวัติศาสตร์
หรือโบราณคดี โบราณวัตถุ คือ สิ่งของโบราณท่ีเคลื่อนท่ีได้ เช่น พระพุทธรูป เทวรูป ศิลาจารึก มีอายุเก่ากว่า
๑๐๐ ปี ข้ึนไป

โบราณสถาน คือ อสังหาริมทรัพย์ ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง หรอืโดยหลักฐาน
เก่ียวกับประวัติของอสังหาริมทรัพยนั้นเป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณคด์ หรี ือโบราณสถาน
หมายถึง สิ่งท่ีเคลื่อนท่ีไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า ๑๐๐ ปี ข้ึนไป

ทรัพยากรธรรมชาติ
ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง สิ่งท่ีเกิดข้ึนเองตามธรรมชาติและมนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ได้ เช่น

ดิน น้ํา ป่าไม้ ทุ่งหญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ อากาศ มนุษย์ เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ
๑. ทรัพยากรธรรมชาติใช้แล้วไม่หมดไป และยังคงอยู่ในสภาพเดิม เช่น อากาศ พลังงานจากดวงอาทิตย์ 

บางอย่างใช้แล้ว
สภาพเปลี่ยนแปลงไป เช่น ดิน น้ํา บางอย่างใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนได้ เช่น ป่าไม้ สัตว์ป่า ทุ่งหญ้า มนุษย์ เป็น
ต้น

๒. ทรัพยากรท่ีใช้แล้วหมดไป ได้แก่ แร่ธาตุต่าง ๆ เช่น แร่เหล็ก น้ํามัน ก๊าซธรรมชาติ 
ทรัพยากรธรรมชาติ



ทะเบียนฐานทรัพยากรท้องถิ่น



ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน

(ชื่อชุมชน หมู่บ้าน ที่ ู่โรงเรียนตั้งอย )...........................................................................
ตําบล/เขต............................................อําเภอ....................................จังหวัด............................................................

การสํารวจครั้งที่................/ ๒๕……….

๖๙



ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อําเภอ ........................................... จังหวัด..........................................

รหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก)

ลักษณะวิสัย
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไมเ้ลื้อย

ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)

ลักษณะเด่นของพืช
(เช่น สี  กลิ่น ยาง มหีนาม

ฯลฯ)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค
เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ)

บริเวณที่พบ
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล

อําเภอ จังหวัด)

หมายเหตุ

๗๐



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน
๑. รหัสพรรณไม้
ข้อมูลในช่องข้อมูลแรกของทะเบียนพรรณไม้จะเป็นรหัสพรรณไม้ของพืชชนิดนั้น ดังตัวอย่างข้างล่าง

รหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น

เรียก)

ลักษณะวิสัย
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)

ลักษณะเด่นของพืช
(เช่น สี  กลิ่น ยาง มี

หนาม ฯลฯ)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค
เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ)

บริเวณที่พบ
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

หมายเหตุ

๘๖๓๐๒๐๐๗๐๓
๐๐๑/๓

มะเว่อ ไม้พุ่ม ทั้งต้นมีกลิ่นน้ํามัน
หอมระเหย มีหนาม

ผล นําน้ําผลสุกมาประกอบ
อาหาร เช่น ลาบ ก้อย ต้มยํา

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

ตามลําต้น ผลขาด ใบ นํามาหั่นใส่ก้อย นครราชสีมา
ใหญ่ น้ําผลสุกมีรส
เปรี้ยว

ตัวอย่างรหัสพรรณไม้ที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น ๘๖๓๐๒๐๐๗๐๓๐๐๑/๓
๘ คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๖๓๐๒๐๐๗ คือ รหัสหมายเลขสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๐๓ คือ รหัสหมายเลขหมู่บ้าน
๐๐๑ คือ รหัสชนิดพรรณไม้
/๓ คือ รหัสจํานวนพรรณไม้ที่สํารวจ

๗๑



๒. ชื่อพื้นเมือง
ข้อมูลในส่วนถัดมานี้จะเป็นชื่อพื้นเมือง ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกพืชนั้นๆในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทําการบันทึกมาเพียงชื่อเดียว หรืออาจบันทึก

มาหลายชื่อแต่ชื่อแรกควรจะเป็นชื่อที่นิยมเรียกทั่วไปในท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ดังตัวอย่าง

รหัสพรรณไม้ ชื่อพื้นเมือง
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น

เรียก)

ลักษณะวิสัย
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไมเ้ลื้อย

ไม้รอเลื้อย ฯลฯ)

ลกัษณะเด่นของพืช
(เช่น สี  กลิ่น ยาง มีหนาม

ฯลฯ)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค
เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ)

บริเวณที่พบ
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล

อําเภอ จังหวัด)

หมายเหตุ

๘๖๓๐๒๐๐๗๐๓ มะเว่อ ไม้พุ่ม ทั้งต้นมีกลิ่นน้ํามันหอม ผล นําน้ําผลสุกมา บ้านเลขที่ ๔๒ หมู่ ๓
๐๐๑/๓ ระเหย มีหนามตามลํา ประกอบอาหาร เช่น ลาบ บ้านหนองขอน ต.คลอง

ต้น ผลขาดใหญ่ น้ําผล ก้อย ต้มยํา ไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
สุกมีรสเปรี้ยว ใบ นํามาหั่นใส่ก้อย

๓. ลักษณะวิสัย
เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากพืชนั้นๆ ว่าเป็น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย ไม้ล้มลุก ฯลฯ ถ้าเป็นพืชวงศ์หญ้า เช่น ข้าว ข้าวโพด จะมีลักษณะวิสัยเป็น

หญ้า ยกเว้นพวกไม้ไผ่ จะมีลักษณะวิสัยเป็น ไม้ไผ่ นอกจากนี้พวกวงศ์ปาล์ม เช่น มะพร้าว หมาก หวาย จะมีลักษณะวิสัยเป็น ปาล์ม และพืชพวกเฟิร์น จะมี
ลักษณะวิสัยเป็นเฟิร์น

๔. ลักษณะเด่นของพืช
คือลักษณะเด่นของพืชนั้นๆ ที่จะช่วยบอกว่าพืชนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากพืชอื่นอย่างไร และทําให้ทราบว่าพืชนั้นเป็นพืชชนิดใด เช่น สีของดอกและผล

สีน้ํายางซึ่งการบันทึกลักษณะเด่นของพืชมาด้วยนั้น จะช่วยในการระบุชนิดของพืช โดยเฉพาะพืชที่เป็นชนิดต่างกันแต่มีชื่อเหมือนกันอนึ่งควรระวังการสับสน
ระหว่างลักษณะเด่นกับประโยชน์ของพืช เช่น ใช้เป็นไม้ประดับ ใช้เป็นไม้คลุมดิน ใช้รักษาโรค ฯลฯ ข้อความเหล่านี้ไม่ใช่ลักษณะเด่นของพืช แต่เป็นประโยชน์ของ
พืชนั้นๆ

๗๒



๕. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลภูมิปั ํ ์  ์  ัญญาเพื่อการดารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการทํามาหากิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว จับสัตว หาของป่า ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศย ใช้ใน

การสร้างบ้านเรือน ภู ี่ ู ั ั ่มิปัญญาที่เกยวกับด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร ภมิปญญาเกี่ยวกบเครื่องนุ่งหม หรือยารักษาโรค เช่นการนํา
สมุนไพร มาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์

๖. บริเวณที่พบ
การบันทึกบริเวณที่พบพืชนั้นๆว่าอยู่ที่บริเวณใดบ้างจะเป็นประโยชน์ในการทําแผนผังแสดงที่ตั้งพรรณไม้ในบริเวณท้องถนนั้นๆิ่

๗. หมายเหตุ
บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม

เอกสารอ้างอิง
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ. ทะเบียนพรรณไม้. เอกสารงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ก๗๐๐๕. กรุงเทพฯ. ๖ น.
สายันต์ ไพรชาญจิตร์ ัพยากรทางโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน.โครงการหนังสือโบราณคดีในงานพัฒนาชุมชน.กรุงเทพฯ. ๖๙ น..๒๕๕๐.การจัดการทร

๗๓



ทะเบียนพนัธุ์สัตว์ในชุมชน

(ชื่อชุมชน หมู่บ้าน ที่ ู่โรงเรียนตั้งอย )...........................................................................
ตําบล/เขต............................................อําเภอ....................................จังหวัด............................................................

การสํารวจครั้งที่................/ ๒๕……….

๗๔



ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อําเภอ ........................................... จังหวัด..........................................

รหัสพันธุ์สัตว์ ชื่อพื้นเมือง
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก)

ประเภท
(เช่น สัตว์น้ํา สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยนม สตัว์เลื้อยคลาน

สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตว์ปีก
ฯลฯ )

ลักษณะเด่นของสัตว์
(เช่น ขนาด,ส,ีรูปร่างลําตัว

ฯลฯ)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษา
โรค เครื่องมือเครื่องใช้ 

ฯลฯ)

บริเวณที่พบ
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล

อําเภอ จังหวัด)

หมายเหตุ

๗๕



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน
๑. รหัสพั ์นธุ์สัตว
ข้อมูลในช่องข้อมูลแรกของทะเบียนพันธุ์สัตวจ์ะเป็นรหัสพันธุ์สัตวช์นิดนั้น ดังตัวอย่างข้างล่าง

รหัสพันธุ์สัตว์ ชื่อพื้นเมือง ประเภท ลักษณะเด่นของสัตว์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ บริเวณที่พบ หมายเหตุ
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก) (เช่น สัตว์น้ํา สัตว์เลี้ยงลูก

ด้วยนม สตัว์เลื้อยคลาน
สตัว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตว์ปีก

ฯลฯ )

(เช่น ขนาด,ส,ีรูปร่าง
ลําตัว ฯลฯ)

(เช่น เป็นอาหาร ยารักษา
โรค เครื่องมือเครื่องใช้ 

ฯลฯ)

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล
อําเภอ จังหวัด)

๘๖๓๐๒๐๐๗๐๓
๐๐๑/๑๔

โคนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเต้านมขนาดใหญ่ 
ให้น้ํานมมาก

น้ํานมนําไปผลิตเป็น
นมโคสดแท้

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

ตัวอย่างรหัสพันธุสัตว์ ์ เช่น ๘๖๓๐๒๐๐๗๐๓๐๐๑/๑๔ที่บันทึกอย่างสมบูรณ
๘ คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๖๓๐๒๐๐๗ คือ รหัสหมายเลขสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๐๓ คือ รหัสหมายเลขหมู่บ้าน
๐๐๑ คือ รหัสชนิดพันธุ์สัตว์
/๑๔ คือ รหัสจํานวนพันธุ์สัตว์ที่สํารวจพบ

๗๖



๒. ชื่อพื้นเมือง
ข้อมูลในส่วนถัดมานี้จะเป็นชื่อพื้นเมือง ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกสัตว์นั้นๆในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทําการบันทึกมาเพียงชื่อเดียว หรืออาจ

บันทึกมาหลายชื่อแต่ชื่อแรกควรจะเป็นชื่อที่นิยมเรียกทั่วไปในท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ดังตัวอย่าง

รหัสพันธุ์สัตว์ ชื่อพื้นเมือง ประเภท ลักษณะเด่นของสัตว์ ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิน่ บริเวณที่พบ หมายเหตุ
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น

เรียก)
(เช่น สตัว์น้ํา สัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยนม
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่ง

(เช่น ขนาด,ส,ีรูปร่าง
ลําตัว ฯลฯ)

(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค
เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ)

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล
อําเภอ จังหวัด)

บกครึ่งน้ํา สัตว์ปีก ฯลฯ
)

๘๖๓๐๒๐๐๗๐๓
๐๐๑/๑๔

โคนม สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม มีเต้านมขนาดใหญ่ 
ให้น้ํานมมาก

น้ํานมนําไปผลิตเป็นนมโคสด
แท้

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

๓. ประเภท
เป็นลักษณะที่สังเกตได้จากสัตวน์ั้นๆ ว่าเป็น สัตว์น้ํา สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ํา สัตว์ปีก
๔. ลักษณะเด่นของสัตว์
คือลักษณะเด่นของสัตว์ ์ ์ ์ ์นั้นๆ ที่จะช่วยบอกว่าสัตวนั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากสัตวอื่นอย่างไร และทําให้ทราบว่าสัตวนั้นเป็นสัตวชนิดใด
๕. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลภูมิปั ํ ์  ์  ัญญาเพื่อการดารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการทํามาหากิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว จับสัตว หาของป่า ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศย ใช้ใน

การสร้าง บ้านเรือน ภูมิปั ี่ ั ่ ํญญาทเกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร ภูมิปญญาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งหม หรือยารักษาโรค เช่นการนา
สมุนไพร มาใช้ เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์

๖. บริเวณที่พบ
การบันทึกบริเวณที่พบพืชนั้นๆว่าอยู่ที่บริเวณใดบ้างจะเป็นประโยชน์ในการทําแผนผังแสดงที่ตั้งพรรณไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ
๗. หมายเหตุ
บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม

๗๗



ทะเบียนชีวภาพอื่นๆในชุมชน

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

ตําบล/เขต........................................อําเภอ..............................จังหวัด....................................................

การสํารวจครั้งที่................/ ๒๕……….

๗๘



ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อําเภอ ........................................... จังหวัด..........................................

รหัสชีวภาพอื่นๆ ชื่อพื้นเมือง
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น

เรียก)

ประเภท
(เช่น เห็ด,รา,สาหร่าย

,ไลเคน ฯลฯ)

ลักษณะเด่น
(เช่น ส,ีความหนาแน่น

ฯลฯ)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณที่พบ
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ

จังหวัด)

หมายเหตุ

๗๙



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน

๑. รหัสชีวภาพอื่นๆ
ข้อมูลในช่องข้อมูลแรกของทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชนจะเป็นรหัสชีวภาพอื่นๆ ของชีวภาพนั้น ดังตัวอย่างข้างล่าง

รหัสชีวภาพอื่นๆ ชื่อพื้นเมือง
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น

เรียก)

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

ลักษณะเด่น
(เช่น ส,ีความหนาแน่น

ฯลฯ)

ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

บริเวณที่พบ
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล

อําเภอ จังหวัด)

หมายเหตุ

๘๖๓๐๒๐๐๗๐๓ เห็ดโคนเล็ก เห็ดโคน เห็ด ทุกส่วนมีสีขาว มี ทุกส่วนนํามาเป็น หมู่ ๓ บ้านหนองขอน
๐๐๑/๓ หมู่ สปอร์ อาหาร รสหวาน ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว จ.นครราชสีมา

(ป่าชุมชน โคกป่าช้าเก่าทางทิศใต้
ของหมู่บ้านห่างจากบ้านประมาณ
๘๐๐ เมตร)

ตัวอย่างรหัสชีวภาพอื่นๆ ที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น ๘๖๓๐๒๐๐๗๐๓๐๐๑/๓
๘ คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๖๓๐๒๐๐๗ คือ รหัสหมายเลขสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๐๓ คือ รหัสหมายเลขหมู่บ้าน
๐๐๑ คือ รหัสชนิดของชีวภาพอื่นๆ
/๓ คือ รหัสจํานวนชีวภาพอื่นๆที่สํารวจพบ

๘๐



๒. ชื่อพื้นเมือง
ข้อมูลในส่วนถัดมานี้จะเป็นชื่อพื้นเมือง ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกชีวภาพอื่นๆ นั้นๆ ในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งอาจทําการบันทึกมาเพียงชื่อ

เดียว หรืออาจบันทึกมาหลายชื่อแต่ชื่อแรกควรจะเป็นชื่อที่นิยมเรียกทั่วไปในท้องถิ่นของโรงเรียนนั้นๆ ดังตัวอย่าง

รหัสชีวภาพอื่นๆ ชื่อพื้นเมือง
(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น

เรียก)

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

ลักษณะเด่น
(เช่น ส,ีความ
หนาแน่น ฯลฯ)

ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

บริเวณที่พบ
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล

อําเภอ จงัหวัด)

หมายเหตุ

๘๖๓๐๒๐๐๗๐๓ เห็ดโคนเล็ก เห็ด ทุกส่วนมีสีขาว ทุกส่วนนํามาเป็น หมู่ ๓ บ้านหนองขอน ต.คลองไผ่ อ.สี
๐๐๑/๓ เห็ดโคนหมู่ มีสปอร์ อาหาร รสหวาน คิ้ว จ.นครราชสีมา (ป่าชุมชน โคกป่าช้า

เก่าทางทิศใต้ของหมู่บ้านห่างจากบ้าน
ประมาณ ๘๐๐ เมตร)

๓. ประเภท
เปน็ลักษณะที่สังเกตได้จากชีวภาพอื่นๆนั้นๆ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ

๔. ลักษณะเด่น
คือลักษณะเด่นของชีวภาพอื่นๆ นั้นๆ ที่จะช่วยบอกว่าชีวภาพอื่นๆ นั้นมีลักษณะแตกต่างกันอย่างไร

๕. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
ข้อมูลภูมิปัญญาเพื่อการดํารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร หรือภูมิ

ปัญญาการทํายารักษาโรค เช่น การนํามาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์
๖. บริเวณที่พบ

การบันทึกบริเวณที่พบชีวภาพอื่นๆ นั้นๆ ว่าอยู่ที่บริเวณใดบ้างจะเป็นประโยชน์ในการทําแผนผังแสดงที่ตั้งพรรณไม้ในบริเวณท้องถิ่นนั้นๆ
๗. หมายเหตุ

บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม

๘๑



ทะเบียนภูมิปัญญาในชมุชน

(ชื่อชุมชน หมู่บ้าน ที่ ู่โรงเรียนตั้งอย)...........................................................................

ตําบล/เขต......................................อําเภอ.................................จังหวัด....................................................

การสํารวจครั้งที่................/ ๒๕……….

๘๒



ทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน
ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน ............................................................. อําเภอ ........................................... จังหวดั..........................................

รหัสภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิ
ปัญญา

จุดเด่นของภูมิ
ปัญญา

ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น

บริเวณที่พบ
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล

อําเภอ จังหวัด)

หมายเหตุ

๘๓



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน

๑. รหัสภูมิปัญญา
ข้อมูลในช่องข้อมูลแรกของทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน จะเป็นรหัสภูมิปัญญาของภูมิปัญญานั้น ดังตัวอยา่งข้างล่าง

รหัสภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิปัญญา จุดเด่นของภูมิ ข้อมูลภูมิปัญญา บริเวณที่พบ หมายเหตุ

ปัญญา ท้องถิ่น (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน
ตําบล

อําเภอ จังหวัด)
๘๖๓๐๒๐๐๗
๐๓๐๐๑

หมองู แพทย์แผนไทย นายสง่า จุฬารมย์ ใช้เข็มสักตามง่าม
มือ ง่ามเท้า โดย
ที่ไม่ต้องถามว่าจะ

ใช้สมุนไพรในการ
รักษา โดย

วิธีการใช้เข็มสัก

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

เป็นงูประเภทไหน หรือสมุนไพรทา
ก็สามารถรักษาได้
ใช้เวลา ๕ นาที

ตัวอย่างรหัสภูมิปัญญา ที่บันทึกอย่างสมบูรณ์ เช่น ๘๖๓๐๒๐๐๗๐๓๐๐๑
๘ คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
๖๓๐๒๐๐๗ คือ รหัสหมายเลขสมาชิกขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
๐๓ คือ รหัสหมายเลขหมู่บ้าน
๐๐๑ คือ รหัสของภูมิปัญญา

๘๔



๒. ชื่อภูมิปัญญา
ข้อมูลในส่วนถัดมานี้จะเป็นชื่อภูมิปัญญา ซึ่งเป็นชื่อที่เรียกภูมิปัญญา นั้นๆ ในแต่ละท้องถิ่นแตกต่างกันออกไป ซึ่งทําการบันทึกชื่อที่นิยมเรียก

ทั่วไปในท้องถิ่นนั้นๆ ดังตัวอย่าง

รหัสภูมิปัญญา ชื่อภูมิปัญญา สาขา เจ้าของภูมิ จุดเด่นของภูมิปัญญา ข้อมูลภูมิปัญญา บริเวณที่พบ หมายเหตุ

ปัญญา ท้องถิ่น (ระบุ ชื่อหมู่บ้าน
ตําบล

อําเภอ จังหวัด)
๘๖๓๐๒๐๐๗
๐๓๐๐๑

หมองู แพทย์แผนไทย นายสง่า จุฬา
รมย์

ใช้เข็มสักตามง่ามมือ
ง่ามเท้า โดยที่ไม่ต้อง

ใช้สมุนไพรในการ
รักษา โดย

๑๔ หมู่ที่ ๓ ต.
ห้วยแถลง อ. ห้วย

ถามว่าจะเป็นงู
ประเภทไหนก็สามารถ

วิธีการใช้เข็มสัก
หรือสมุนไพรทา

แถลง จ.
นครราชสีมา

รักษาได้ใช้เวลา ๕
นาที

๘๕



๓. สาขา
ภูมิปัญญาท้องถิ่นมาสารถแบ่งได้ ๑๐ สาขา ได้แก่ สาขาเกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการ

จัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการองค์กร สาขาภาษาและ
วรรณกรรม และสาขาศาสนาและประเพณี
๔. เจ้าของภูมิปัญญา

คือเจ้าของภูมิปัญญานั้นๆ
๕. จุดเด่นของภูมิปัญญา

คือจุดเด่นของภูมิปัญญานั้นๆ ที่จะช่วยบอกว่าภูมิปัญญานั้นมีลักษณะที่แตกต่างจากภูมิปัญญาอื่นอย่างไร และสามารถจัดจําแนกสาขาของภูมิ
ปัญญา นั้นๆได้
๖. ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น

รายละเอียดของภูมิปัญญา (องค์ความรู้ ความสามารถทุกสิ่งทุกอย่างที่ท้องถิ่นคิด โดยผ่านกระบวนการศึกษาสังเกต คิดวิเคราะห์  จนเกิด
ปัญญา)
๗. บริเวณที่พบ

การบันทึกบริเวณที่พบภูมิปัญญานั้นๆ ว่าอยู่ที่บริเวณใด
๘. หมายเหตุ

บันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม

๘๖



ตัวอย่างการขึ้นทะเบียนทรัพยากร



การสํารวจครั้งที่................/ ๒๕……….
ทะเบียนพรรณในไม้ชุมชน

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อําเภอ ........................................... จงหวัด..........................................ั

รหัสพรรณไม้
ชื่อพื้นเมือง

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก)

ลักษณะวิสัย
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย ฯ)

ลักษณะเด่นของ
พืช (เช่น สี กลิ่น น้ํา

ยาง หนาม ฯ)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค

เครื่องมือเครื่องใช้ ฯ)

บริเวณที่พบ
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน

ตําบล อําเภอ จังหวัด)
หมายเหตุ

830201001
001/3600

มะตูม ไม้ต้น กิ่งมีหนาม, ผลมีน้ํายาง
, มีกลิ่นหอม

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

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ

830201001
002/19

ตะขบตาควาย ไม้ต้น มีผลใหญ่ขนาดเท่ากับ
เหรียญสิบ, ผลสุกมีสี
ดําอมม่วง

ผลสุกใช้รับประทาน, เป็นยา
ระบาย

ศูนยอ์นุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ

830201001
003/300

มะกอกโอลีฟ ???? ลําต้นสีเทา, ดอกสีขาว
, มีกลิ่นหอม

ผลใช้ประกอบอาหาร, สกัดเป็น
น้ํามันใช้แทนน้ํามันพืชและสัตว์
ได้

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ

เป็นไม้ที่
นําเข้ามาจาก
ต่างประเทศ

๘๘



830201001
001/50

ผักเชียงดา ไม้เลื้อย ลําต้นเป็นร่อง ใบรูป
หัวใจ มียางใส

ยอดใช้เป็นอาหาร นํามาลวกจิ้ม
น้ําพริก ใบใช้ทําชา บรรเทา
โรคเบาหวาน

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ

830201001
002/20

ฟักข้าว ไม้เลื้อย ผลมีหนาม ผลสุกจะมี
สีส้มจัด ต้นเป็นเถา
เลื้อย

ใบอ่อน ยอด ผลอ่อน นํามา
ประกอบอาหาร ผลสุก
รับประทานสด มีรสหวาน
ป้องกันโรคมะเร็ง

ศูนย์อนุรักษ์พันธุกรรม
พืชฯ

830201001
003/100

ผักหวาน ไม้ต้น ลําต้นตั้งตรง ใบเป็น
มันสีเขียวทอง

ยอดนํามาปรุงอาหาร เช่น แกง
ใส่ใข่มดแดง,ใส่ปลากรอบ

บ้านเลขที่ 84/8 ม.1
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

830201001
001/100

ผกัหวานป่า ไม้ต้น ใบมีขนาดเล็กสีเหลือง
ลําต้นสีขาวเทา

เป็นอาหารใช้ใบและยอดอ่อน
ประกอบอาหาร

บ้านเลขที่ 84/8 ม.1
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

830201003
003/80,000

มันสําปะหลัง ไม้พุ่ม ใบมี 57 แฉก ลําต้น
เป็นปุ่ม ความสูงของ
ลําต้น 1.5 เมตร วัด
รอบต้นขนาด 78 ซม.

เป็นพืชเศรษฐกิจ, หัวนํามาแปร
รูปเป็นแป้งมัน, ปุ๋ยหมัก, อาหาร
สัตว์ และใบนํามาตากแห้งเป็น
อาหารสัตว์

บ้านเลขที่ 84/8 ม.1
ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
จ.นครราชสีมา

๘๙



การสํารวจครั้งที่................/ ๒๕……….
ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน

ชื่อหมู่ ุมชน ............................................................. อําเภอ ........................................... จังหวัด..........................................บ้าน /ช

รหัสชีวภาพอื่นๆ
ชื่อพื้นเมือง

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้น
เรียก)

ประเภท ลักษณะเด่น ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
บริเวณที่พบ

(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ตําบล อําเภอ จังหวัด)
หมาย
เหตุ

830201001
001

ไลเคน ไลเคน เป็นแผ่นสีขาวเขียว เกาะ
ตามต้นไม้

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

8302010003 แหนแดง สาหร่าย เป็นเฟิร์นน้ําขนาดเล็ก ต้นแก่ ช่วยเพิ่มออกซเจนในน้ํา ศูนย์ อพ.สธ.ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
002/1 เป็นสีแดงคล้ํา ใบลอยน้ํา ราก เป็นที่พักของลูกสัตว์น้ํา จ.นครราชสีมา

และต้นอยู่ใต้น้ํา เป็นอาหารของเป็ด ใช้
เป็นปุ๋ย

8302010003 เห็ดโคน เชื้อรา มีกลิ่นเฉพาะตัว,พบบริเวณ เป็นอาหาร,แก้ไอ แก้เจ็บ ศูนย์ อพ.สธ.ต.คลองไผ่ อ.สีคิ้ว
002/4 จอมปลวก คอ รักษาอาการท้องอืด จ.นครราชสีมา

๙๐



การสํารวจครั้งที่................/ ๒๕……….
ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน

ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ............................................................. อําเภอ ........................................... จังหวัด..........................................

รหัสพันธุ์สัตว์
ชื่อพื้นเมือง

(ชื่อที่ท้องถิ่นนั้นเรียก)

ประเภท
(เช่น สัตว์น้ํา สัตว์เลี้ยง

ลูกด้วยน้ํานม
สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ครึ่ง
บกครึ่งน้ํา สัตว์ปีก ฯลฯ )

ลักษณะเด่นของสัตว์
(เช่น รูปร่าง เขา สี ฯลฯ)

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค
เครื่องมือเครื่องใช้ ฯลฯ)

บริเวณที่พบ
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน
ตําบล อําเภอ
จังหวัด)

หมาย
เหตุ

830201001 ควายพันธุ์พื้นเมือง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม มีสีขาวคาดใต้ลําคอ ใช้ประกอบอาหาร(เนื้อ) เลี้ยง อพ.สธ.
001/7 ลักษณะตัวใหญ(่ตัวผู)้ เพื่อใช้แรงงาน มูลสามารถ

นํามาทําปุ๋ย

830201001 วัวพันธุ์พื้นเมือง สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม ตัวเล็ก เตี้ย มีรูปใบโพธิ์ตรง ใช้ประกอบอาหาร(เนื้อ) มูล อพ.สธ.
002/60 กลางศรีษะ(เปรียบเทียบ สามารถนํามาทําปุ๋ย

กับพันธุ์ทั่วไป)

830201001 ไส้เดือนขี้ตาแร่ สัตว์ที่ไม่มีกระดูกสันหลัง ตัวเล็ก สีแดง ระบุขนาด ใช้เป็นธาตุอาหารของพืช อพ.สธ.
003/300 (สัตว์หน้าดิน) (เยี่ยวไส้เดือน ขี้ไส้เดือน)

๙๑



830201001 ไส้เดือนแดง สัตว์เลื้อยคลาน ลําตัวเล็ก มีสีแดง ผิวมัน มูลนํามาทําปุ๋ย น้ําเยี่ยว ศูนย์นอุรักษ์
001 วามเมื่อกระทบกับแสงแดด ไส้เดือนนํามาทําปุ๋ยทางใบ พันธุกรรมพืชฯ ม.1

ต.คลองไผ่ อ.สิคิ้ว
จ.นครราชสีมา

กระบือ(ควาย) สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม ตัวโต มีผิวสีดํา ขนใต้คอ
มีสีขาว เขายาวสวยงาม

เลี้ยงเพื่อใช้แรงงาน นํามูลมา
ทําปุ๋ยคอก และเชิง

ศูนย์นอุรักษ์
พันธุกรรมพืชฯ ม.1

เศรษฐกิจ ต.คลองไผ่ อ.สิคิ้ว
จ.นครราชสีมา

วัว สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ํานม ตัวเล็กลั้นเมื่อเทียบกับวัว เป็นสัตว์เลี้ยงเพื่ออนุรักษ์ ศูนย์นอุรักษ์
พันธ์ต่างประเทศ พันธุ์ และเชิงเศรษฐกิจ พันธุกรรมพืชฯ ม.1

ต.คลองไผ่ อ.สิคิ้ว
จ.นครราชสีมา

830201003 ไก่พื้นบ้าน สัตว์ปีก ขายาว เนื้อแน่น อก ป้าน เนื้อเป็นอาหาร ต้ม แกง ศูนย์นอุรักษ์
003/25 พันธุกรรมพืชฯ ม.1

ต.คลองไผ่ อ.สิคิ้ว
จ.นครราชสีมา

๙๒



























































๑๒๑

แบบประเมิน
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น



๑๒๒

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี



แบบประเมิน
องค์การบริหารสวนท้องถิ่น

เพื่อรับป้ายสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรท้องถน

๑๒๓

โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

แบบประเมิน
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่น

ปี  ๒๕…….

ข้อมูลทั่วไป
องค์การบริหารส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กรอก / รายงาน

๑. ช่ือองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น ………………………..……………………………………………………………………
โทรศัพท์…………………………………………………………………… โทรสาร……………………………….………….
Email ............................................................................................................................................
ตําบล /แขวง ………………………….อําเภอ/เขต……………………………………จังหวัด…..…………………..…
สังกัด ……………...………………………………….…………………………………………………………………….….....
…………………………………………………….……………………………………………………………..……………………

๒. ช่ือหัวหน้าองค์การบริหารสว่นท้องถิ่น……………………………………………………………………………………

๓. งาน / โครงการหรือกิจกรรมดีเด่น
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………
……………………………………………………………………………………………………………………………….………

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

่
ิ่



๑๒๔

การประเมินป้ายสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
๑. เกณฑ์การประเมิน แบ่งเปน็ ๓ ด้าน

(ด้านท่ี  ๑  ๓ คะแนน ๑,๐๐๐ คะแนน)
ด้านท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ คะแนน ๒๐๐ คะแนน ต้องได้ไม่ต่ํากวา่ ๑๕๐ คะแนน
ด้านท่ี ๒ การดําเนินงาน คะแนน ๖๐๐ คะแนน ต้องได้ไม่ต่ํากว่า ๓๕๐ คะแนน
ด้านท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน คะแนน ๒๐๐ คะแนน ต้องได้ไม่ต่ํากว่า ๑๕๐ คะแนน

รวมคะแนนเฉลี่ยไม่ต่ํากว่า ๖๕๐ คะแนน

๒. ผู้ร่วมปฏิบัติ
องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

๓. การปฏิบัติของบุคลากรในการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น
๑) องค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน

 สนับสนุนงบประมาณ การดําเนินงาน อย่างต่อเนื่อง
 ส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการพัฒนาท้องถ่ิน
 สืบสานอนุรักษ์ และพัฒนาความรู้ ภูมิปัญญาจากการเรียนรู้ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

๒) ผู้บริหาร
 รูเ้ป้าหมาย ... “จิตสํานึก” ... แล้วทํา
 รู้หน้าท่ี “สนับสนุนผู้ปฏิบัติ... ” ...แล้วทํา

๓) ผู้ปฏิบัติ 
 ซื่อตรง มุ่งม่ัน พัฒนา  สามัคคี  มีคุณธรรม

๔. วิธีการประเมิน
๑) พิจารณาหลักฐานเอกสารท่ีปรากฏย้อนหลัง ๒ ปี
๒) สอบถามบุคลากรในท้องถ่ิน สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน) ชุมชน

ผู้รู้ในท้องถ่ิน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน



๑๒๕

ด้านท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ

รายการประเมิน
คะแนน
๒๐๐ ข้อเสนอแนะ

๑.๑ องค์การบรหิารส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึกษา มีส่วนร่วมในการจัดทํา
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๓๐ คะแนน)

๑) รายงานการประชุม
 วาระการประชุมเรื่องเก่ียวกับการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (๑๐ คะแนน)
 รายชื่อ ลายมือชื่อ ของสมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน (กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน)

ชุมชน ผู้รู้ ในท้องถ่ิน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการจัดทําฐาน
ทรัพยากรท้องถ่ิน (๑๐ คะแนน)

๒) หลักฐานท่ีแสดงถึงการมีส่วนร่วม
 บันทึกการประชุม (๕ คะแนน)

 ภาพถ่าย (๕ คะแนน)

…….

…….

…….

…….
๑.๒ แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงาน การจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น (๓๐ คะแนน)

๑) คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน อพ.สธ.ตําบล ต้อง
ระบุหน้าท่ีของคณะกรรมการดําเนินงานให้ชัดเจน (๑๕ คะแนน)

๒) คณะอนกุรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถ่ิน ตําบล (๑๕ คะแนน)
๑. คณะทํางานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน
๒. คณะทํางานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน
๓. คณะทํางานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน
๔. คณะทํางานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน
๕. คณะทํางานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน
๖.คณะทํางานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

…….
…….

๑.๓ วางแผนการบริหารและแผนการดําเนินงานการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(๕๐ คะแนน)

๑) แผนการดําเนินงานด้านการบริหาร โดยเขียนแผนการจัดทําฐานทรัพยากร
ท้องถ่ิน รวมกับแผนงานประจําปีขององค์การบริหารส่วนตําบล แสดงผังโครงสร้างการ
บริหาร (๕ คะแนน)

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

๓) การจัดทําปฏิทินการปฏิบัตงิาน (๕ คะแนน)

…….

…….
…….



๑๒๖

ด้านท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ (ต่อ)

รายการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ

๑.๔ ดําเนินงานตามแผน (๒๐ คะแนน)
การประสานงานของคณะกรรมการดําเนินงาน คณะอนุกรรมการ ศูนย์อนุรักษ์

พัฒนาทรัพยากรท้องถ่ินตําบล กับหน่วยงานต่างๆ
๑) เอกสารสรุปค่าใช้จ่ายในการดําเนินการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ลง

นาม ชื่อผู้บริหาร หัวหน้างาน (๑๐ คะแนน)
๑. คณะทํางานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน
๒. คณะทํางานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน
๓. คณะทํางานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน
๔. คณะทํางานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน
๕. คณะทํางานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน
๖.คณะทํางานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
๒) หนังสือเชิญประชุม (๕ คะแนน)

๓) หนังสือขอบคุณผู้ร่วมประชุม (๕ คะแนน)

…….

…….

…….
๑.๕ สรปุและประเมินผลการดําเนินงาน (๒๐ คะแนน)
ผลการดําเนินงานการจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน ตําบล

๑. งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน
๒. งานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน
๓. งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน
๔. งานอนุรักษ์และใช้ประโยชนท์รัพยากรท้องถ่ิน
๕. งานศูนย์ข้อมูลทรพัยากรท้องถ่ิน
๖.งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน

…….

๑.๖ วิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน (๒๐คะแนน)

๑) วิเคราะหผ์ล และหาข้อสรุป (๑๐ คะแนน)

๒) วางแผน ปรับปรุง และพัฒนาการดําเนินงานในปีต่อไป (๑๐ คะแนน)

…….

…….
๑.๗ รายงานผลการดําเนินงานให้ อพ.สธ. ทราบอย่างน้อยปีการศึกษาละ ๑ ครั้ง

(๔๐ คะแนน)
รายงานผลการดําเนินงาน การจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน โดยแสดง

หลักฐานตั้งแต่ข้อ ๑.๑ – ๑.๖ …….
รวมคะแนนท่ีได้  ด้านท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ …….

การให้คะแนน ไม่มี  = ๐ คะแนน มี  = ๑  ๕๐ คะแนน
มีเป็นปฏิบัติการใหม่ๆ และปัจจุบันมีการพัฒนาตามสภาพท่ีเป็นอยู่ในปัจจุบัน



๑๒๗

ด้านท่ี ๒ การดําเนินงาน

รายการประเมิน คะแนน ข้อเสนอแนะ

๑. การดําเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ๑๐๐
๑.๑ การกําหนดขอบเขตพื้นท่ี และการสํารวจทรัพยากร (๒๐ คะแนน)

๑) การกําหนดขอบเขตพ้ืนท่ีปกปัก (๕ คะแนน)
๒) การสํารวจทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก (๕ คะแนน)
๓) การจําแนกชนิดของทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก (๕ คะแนน)
๔) การติดรหัสประจําชนิด (๕ คะแนน)

…….
…….
…….
…….

๑.๒ การทําผังแสดงขอบเขตพื้นท่ีปกปัก (๑๐ คะแนน)
๑.๓ การศึกษาทรัพยากรในพื้นท่ีปกปัก (๒๐ คะแนน)

๑) การศึกษาทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก
๒) การถ่ายภาพทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก

…….
…….

๑.๔ การทําตัวอย่างทรัพยากรในพื้นท่ีปกปัก (๒๐ คะแนน)
๑.๕ การทําทะเบียนทรัพยากรในพื้นท่ีปกปัก (๑๐ คะแนน)

๑) การทําทะเบียนทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. (๕ คะแนน)
๒) ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร)์ (๕ คะแนน)

…….
…….

๑.๖ การดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก (๒๐ คะแนน)
แบบบันทึกการดูแล รักษา ทรัพยากรในพ้ืนท่ีปกปัก เช่น การทําแนวกันไฟ การ

ทําฝายชะลอน้ํา อาสาสมัครดูแลรักษาพ้ืนท่ีปกปัก ฯลฯ …….

รวมคะแนนการดําเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น …….



๑๒๘

ด้านท่ี ๒ การดําเนินงาน (ตอ)่

รายการประเมิน
คะแนน
๑๐๐

ข้อเสนอแนะ

๒. การดําเนินงานสํารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น …….
๒.๑ การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถ่ิน (๕ คะแนน) …….
๒.๒ การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถ่ิน(๕ คะแนน) …….
๒.๓ การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถ่ิน (๕ คะแนน) …….
๒.๔ การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน วิถี ชุมชน(๑๐ คะแนน) …….
๒.๕ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน

(๑๐ คะแนน) …….
๒.๖ การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์สัตว์ในท้องถ่ิน ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน

(๑๐ คะแนน) …….
๒.๗ การสํารวจเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ชีวภาพอ่ืนๆ ทะเบียนชีวภาพอ่ืนๆในชุมชน

(๑๐ คะแนน) …….
๒.๘ การเก็บรวบรวมภูมิปัญญาท้องถ่ิน (๑๐ คะแนน) …….
๒.๙ การรวบรวมข้อมูลแหลง่ทรัพยากรธรรมชาติและโบราณคดี (๑๐ คะแนน) …….
๒.๑๐ การจัดทํารายงานผลการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน (๒๕ คะแนน) …….

รวมคะแนนการดําเนินงานการสํารวจและจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น …….

ด้านท่ี ๒ การดําเนินงาน (ตอ)่

รายการประเมิน
คะแนน
๑๐๐

ข้อเสนอแนะ

๓. การดําเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น …….
๓.๑ การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน (๓๐ คะแนน) …….

๓.๒ การปลูก และรักษา ทรัพยากรท้องถ่ิน (๓๐ คะแนน) …….
๓.๓ การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถ่ิน เช่น แบบ
บันทึกการเปลี่ยนแปลง (๔๐ คะแนน) …….

รวมคะแนนการดําเนินงานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น …….



๑๒๙

ด้านท่ี ๒ การดําเนินงาน (ต่อ)

รายการประเมิน คะแนน
๑๐๐

ข้อเสนอแนะ

๔. การดําเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น

๔.๑ การฟ้ืนฟู บํารุงรักษา ขยายพันธุ์เพ่ิมข้ึนและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตําบล
(๖๐ คะแนน) …….

๔.๒ การใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ินอย่างยั่งยืน เช่น การจัดการท่องเท่ียวเชิงนิเวศน์ 
การพัฒนาผลิตภัณฑ์จากทรัพยากรในท้องถ่ิน แหลง่เรียนรู้ ฯลฯ (๔๐ คะแนน) …….

รวมคะแนนการดําเนินงานอนุรักษ์และใช้ประโยชนท์รัพยากรท้องถิ่น …….

รายการประเมิน
คะแนน
๑๐๐ ข้อเสนอแนะ

๕. การดําเนินงานศนูย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น

๕.๑ การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน (ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมภูมิปัญญา) (๖๐ คะแนน) …….

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

รวมคะแนนการดําเนินงานศนูย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น …….

รายการประเมิน
คะแนน
๑๐๐ ข้อเสนอแนะ

๖.งานสนับสนุนในการอนุรกัษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น

๖.๑ สนับสนุนการสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ( งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน ) (๖๐ คะแนน) …….

๖.๒ สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อํานวยความสะดวกต่างๆ
(๔๐ คะแนน) …….

รวมคะแนนงานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทําฐานทรัพยากรท้องถิ่น …….



๑๓๐

ด้านท่ี  ๓ ผลการดําเนินงาน

รายการประเมิน
คะแนน
๒๐๐ ข้อเสนอแนะ

๓.๑ สภาพแวดล้อมท่ัวไปของท้องถิ่น มีความสะอาด เป็นระเบียบ ร่มรื่น น่าอยู่
(๕๐ คะแนน)
ข้อพิจารณา : พิจารณาจากภาพถ่าย สภาพปัจจุบัน
๑) มีความสะอาด (๒๐ คะแนน)
๒) มีความเป็นระเบียบ (๑๕ คะแนน)
๓) มีความร่มรื่น น่าอยู่  (๑๕ คะแนน)

…….
…….
…….

๓.๒ บรรยากาศของท้องถิ่น (๕๐ คะแนน)
๑) มีความเบิกบาน มีชีวิตชีวา (๒๐ คะแนน)
๒) มีบรรยากาศของท้องถ่ิน เช่น วิถีชีวิต ประเพณี วัฒนธรรมท้องถ่ิน

(๑๕ คะแนน)
๓) มีแหล่งเรียนรู้ท่ีเหมาะสม เช่น ศูนย์การเรียนรู้  สวนสาธารณะ

(๑๕ คะแนน)

…….

…….

…….
๓.๓ บุคลากร มีคุณธรรม จริยธรรม ( สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน กํานัน
ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ผู้รู้ในท้องถ่ิน ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้องเก่ียวกับการ
จัดทําฐานทรัพยากรท้องถ่ิน) (๗๐ คะแนน)

๑) มีความรับผิดชอบ (๑๐ คะแนน)
๒) มีความซื่อตรง (๑๐ คะแนน)
๓) มีความอดทน (๑๐ คะแนน)
๔) มีความเพียร (๑๐ คะแนน)
๕) มีความสามัคคี (๑๐ คะแนน)
๖) มีความเอ้ืออาทร เก้ือหนุน (๑๐ คะแนน)
๗) มีความเมตตา กรุณา (๑๐ คะแนน)

…….
…….
…….
…….
…….
…….
…….

๓.๔ ผลการดําเนินงานขององค์การบริหารส่วนท้องถิ่น บุคลากร ดีเป็นท่ียอมรับ
(๓๐ คะแนน)
๑) สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถ่ิน กํานัน ผู้ใหญ่บ้าน ชุมชน ผู้รู้ในท้องถ่ิน

ผู้บริหารสถานศึกษา และผู้ท่ีเก่ียวข้อง มีส่วนร่วมในการใช้ฐานทรัพยากรท้องถ่ินเป็น
แหลง่เรียนรู้ (๑๐ คะแนน)

๒) การเยี่ยมชมงานฐานทรัพยากรท้องถ่ินจากหน่วยงานอ่ืนๆ (๕ คะแนน)
๓) การไปให้ความรู้เก่ียวกับงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน เช่น หนังสือเชิญ

หนังสือขอบคุณ สมุดเยี่ยมชม ภาพถ่าย (๑๕ คะแนน)

…….
…….

…….

รวมคะแนนด้านท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน …….



๑๓๑

สรุปผลการประเมินท้ัง ๓ ด้าน คะแนนเต็ม ๑,๐๐๐ คะแนน
ด้านท่ี ๑ การบริหารและการจัดการ คะแนน ๒๐๐ คะแนน คะแนนท่ีได้ ............... คะแนน
ด้านท่ี ๒ การดําเนินงาน คะแนน ๖๐๐ คะแนน คะแนนท่ีได้ ............... คะแนน
ด้านท่ี ๓ ผลการดําเนินงาน คะแนน ๒๐๐ คะแนน คะแนนท่ีได้ ............... คะแนน

รวมคะแนนท่ีได้ท้ัง ๓ ด้าน ............... คะแนน

ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน
ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินป้ายสนองพระราชดําริในงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน



๑๓๒

ขั้นตอนการสมัครเป็นสมาชิก
“สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”



๑๓๓

ข้ันตอนการสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

1.ขอให้ทางสถานศึกษา  จัดทําจดหมายขอสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” โดยตรงถึง
รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

(ตัวอย่าง)

เรื่อง ขอสมัครเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”
เรียน รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

ตามท่ีโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช
กุมารี  ได้ดําเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของโครงการฯ ในกิจกรรมปกปักพันธุกรรมพืช สํารวจเก็บรวบรวมพันธุกรรมพืช ปลูก
รักษาพันธุกรรมพืช อนุรักษ์และใช้ประโยชน์พันธุกรรมพืช ศูนย์ข้อมูลพันธุกรรมพืช วางแผนพัฒนาพันธุ์พืช สร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช และกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช โดยท่ีกิจกรรมสร้าง
จิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช มีงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ซึ่งสอดคล้องกับงานท่ีปฏิบัติโดยตรงในการให้
ความรู้  การศึกษา และยังสามารถนําไปใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน ดังนั้นจากการประชุมครูอาจารย์ของสถานศึกษา 
เห็นควรท่ีจะดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน

จึงเรียนมาเพ่ือขอสมัครเป็นสมาชิกสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และดําเนินการต่อไปด้วย

2.ขอให้ทางสถานศึกษา กรอกรายละเอียดข้อมูลสถานศึกษา ลงใน “แบบสอบถามเพ่ือประเมินความพร้อม”
และสรุปรายงานผลการประชุมคณะครู ิอาจารย์ในสถานศึกษาลงมต “เห็นชอบและพร้อม”

2.1 ข้อมูลสถานศึกษา
2.2 ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
2.3 ข้อมูลบุคลากร
2.4 ข้อมูลคอมพิวเตอร์

3.ขอให้ทางสถานศึกษา สํารวจรายชื่อพรรณไม้เบื้องต้นในสถานศึกษาเป็นชื่อท้องถ่ิน และประโยชน์ ให้กับ
ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ (ยังไม่จําเป็นต้องมีชื่อวิทยาศาสตร)์

4.ขอให้ทางสถานศึกษา  จัดทําแผนท่ีประกอบการเดินทาง
5.ขอให้ทางสถานศึกษา  สําเนาเอกสารกรรมสิทธิ์ในการถือครองท่ีดิน
6.ขอให้ทางสถานศึกษา  สําเนารายชื่อครู ท่ีอาจารย์  เข้าร่วมประชุมพิจารณา ในการสนองพระราชดําริ 
เอกสารข้อ 1 6 ขอให้ส่งมาพร้อมกับใบสมัคร ทางโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

จะตรวจเอกสารและส่งเจ้าหน้าท่ีไปทําความเข้าใจงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ท่ีสถานศึกษาของท่าน หากเห็นควรรับ
เป็นสมาชิ ้กได จึงมีหนังสือตอบรับเป็นสมาชิกต่อไป





๑๓๔

แบบสอบถามเพื่อประเมินความพร้อมของสถานศึกษาท่ีจะร่วมสนองพระราชดําริ
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

1.ข้อมูลสถานศึกษา
ชื่อสถานศึกษา …………..……………………………………………สังกัด…………………………..........................
ท่ีอยู่ / ท่ีติดต่อ………………………………………………………………………………………………...................
โทรศัพท์………………………………………………………………………………………………………...............
โทรสาร…………………………………………………………………………………………………………………
ชื่อ Website ของสถานศึกษา  …………………………………………………………………………………………..
Email address…………………………………………………………………………………………..........................
ท่ีตั้ง ทางหลวงหมายเลข…..…..…อยู่ช่วงระหว่าง………….………….ถึง….…………………..กม.ท่ี….…………...
(กรุณาทําแผนท่ีประกอบการเดินทาง)

2.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์
จํานวนพ้ืนท่ีของสถานศึกษาโดยประมาณ………………………..….จํานวนอาคารเรียน……………………………..
สภาพทางภูมิศาสตร์ (ลักษณะพ้ืนท่ี ดิน แหล่งน้ํา อ่ืน ๆ)……………………………………………………………….สภาพแวดล้อมทาง
ธรรมชาต…ิ…………………………………………………………..……………………………..
จํานวนพืชพรรณไม้ขนาดใหญ่ท่ีมีอยู่เดิม (โดยประมาณ).…………………………………………………………......

3.ข้อมูลบุคลากร
ชื่ออธิการบดี/ผู้อํานวยการ/อาจารย์ใหญ่/ครูใหญ…่…………………………………………………………………….
จํานวนครู ์  ี่ อาจารย ….…………………………………… จํานวนเจ้าหน้าท………………………………………….
จํานวนเด็กนักเรียน……………………………………..……………………………………………………………….
จํานวนชั้นเรียน 1. ระดับอนุบาลศึกษา…………………… ห้อง จํานวนนักเรียน……………………….. คน

2. ระดับประถมศึกษา…………………… ห้อง จํานวนนักเรียน……………………….. คน
3. ระดับมัธยมศึกษา…………………….. ห้อง จํานวนนักเรียน….……………………. คน
4. ระดับอุดมศึกษา……………………… ห้อง จํานวนนักเรียน…………………..…… คน

จํานวนสาขาวิชา / หมวดวิชา…………………ประกอบด้วย…………………………………………………..............
รายชื่อครู  อาจารย์ผู้ท่ีได้รับมอบหมายให้ประสานงานกิจกรรม………………………..……………………………..

4.ข้อมูลคอมพิวเตอร์
มีคอมพิวเตอร์ ( ) มี  จํานวน ............................. เครื่อง ( ) ไม่มี 
มี Internet ใช้หรือไม่  ( ) มี  จํานวน ............................. เครื่อง ( ) ไม่มี 
ความสะดวกในการใช้ Internet ( ) สะดวก ( ) ไม่สะดวก ( ) อ่ืนๆ
ระบบท่ีใช้  ( ) สายโทรศัพท์  ( ) Leased Line ( ) จานดาวเทียม

ความเร็วในการดาวโลดข้อมูล (ช้า / เร็ว ประการใด บอกความเร็ว เช่น 2.5 Mb 58 K 11 Mb)……………………...
…………………………………………………………………………………. ( ) ธรรมดา  ( ) Hispeed



๑๓๕

หมายเหตุ : ได้แจ้งการสมัครเข้าร่วมเป็นสมาชิก “สวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน” ให้ครู ้ทราบกันท่ัวทุกอาจารย์ได
ท่านแล้ว มี ี้มติดังน

1. ( ) เห็นชอบ ( ) ไม่เห็นชอบ
2. ( ) พร้อม ( ) ยังไม่พร้อม

2.1 ( ) ผู้บริหารพร้อมท่ีจะสนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.2 ( ) ผู้บริหารพร้อมท่ีจะประสานกับชุมชนเพ่ือสนับสนุนการดําเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2.3 ( ) ผู้บริหารพร้อมท่ีจะเข้าประชุมในโอกาสต่างๆ ในงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน



๑๓๖

ตั ้อมูลการสํารวจพรรณไม้เบ้ืองต้นในสถานศึกษาวอย่าง : แบบบันทึกข

วัน / เดือน / ปี  ท่ีดําเนินการสํารวจพรรณไม้ …………………………………………………………………..
ชื่อสถานศึกษา………………………………………………..สังกัด…………………………………………..
ท่ีอยู่……………………………………………………………………………………………………………..
ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานการสํารวจบันทึก……………………………………………………………………..
ได้ส่งรายชื่อพรรณไม้ท่ีได้สํารวจเบื้องต้นในสถานศึกษา  ดังนี้

ชนิดท่ี ช่ือท้องถิ่น ลักษณะ ประโยชน์พ้ืนบ้าน

1. มะเฟือง ไม้ต้น รับประทานผล สมุนไพร
2. ตะแบก ไม้ต้น ไม้ประดับ
3. มะพร้าว ปาล์ม รับประทานผล, ใบทําไม้กวาด
4. ตาล

Borassus flabellifer L.
ปาล์ม รับประทานผล, ใช้เนื้อไม้ทํา

เฟอร์นิเจอร์  เครื่องเรือน
5. กวาวเครือ ไม้เลื้อย สมุนไพร
6. ไผ่น้ําเต้า ไผ่ ไม้ประดับ
7. บัวหลวง ไม้น้ํา สมุนไพร
8. ชายผ้าสีดา เฟิร์นอิงอาศัย ไม้ประดับ
9. กล้วยไม้ดิน กล้วยไม้
10. กก กก
11.* (ยังไม่ทราบชื่อ) ไม้ล้มลุก มีดอกสีแดง มีกลิ่นหอม

มีหัวใต้ดิน
สมุนไพร

12.* (ยังไม่ทราบชื่อ) ไม้ต้น หมอพ้ืนบ้าน ใบแห้งต้มทํายาแก้ไข้

หมายเหตุ 1.* ถ้ายังไม่ทราบชื่อ ให้ทําการสํารวจและบันทึกบอกลักษณะเด่น เช่น สีของดอก
การมีหนาม มียาง หรือมีการใช้ประโยชน์ลงในแบบสํารวจมาด้วย

2. ถ้าทราบประโยชน์ให้ใส่มาด้วย ถ้ายังไม่ทราบให้ว่างไว้
3. ถ้าทราบชื่อวิทยาศาสตร์ของพืช กรุณาใส่เพ่ิมมาด้วย



๑๓๗

แบบบันทึกข้อมูลการสํารวจพรรณไม้เบ้ืองต้นในสถานศึกษา

วัน / เดือน / ปี  ท่ีดําเนินการสํารวจพรรณไม้ …………………………………………………………..............
ชื่อสถานศึกษา……………………………………………….สังกัด……………………………………………
ท่ีอยู่……………………………………………………………………………………………………………...
ชื่ออาจารย์ผู้ประสานงานการสํารวจบันทึก……………………………………………………………………..
ได้ส่งรายชื่อพรรณไม้ท่ีได้สํารวจเบื้องต้นในสถานศึกษา  ดังนี้

ชนิดท่ี ช่ือท้องถิ่น ลักษณะ ประโยชน์พ้ืนบ้าน
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.



๑๓๘

การส่งหนังสือหนังสือหรือเอกสารต่าง ๆ กรุณาส่ง

ถึง รองผู้อํานวยการโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
ท่ีอยู่ โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ

สวนจิตรลดา  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10303

ติดต่อผู้ประสานงาน
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดําริฯ
กิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช “งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน”

นายมรกต วัชรมุสิก เจ้าหน้าท่ีกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช
นางสาวปัทมาวรรณ ราศรี เจ้าหน้าท่ีกิจกรรมสร้างจิตสํานึกในการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช

โทรศัพท์ 022808710, 022817999, 022818422 ต่อ 2219, 222022
มือถือ 016277601, 019078050

โทรสาร ต่อ 2221

http://www.rspg.or.th
Email : adreport_school@hotmail.com

adschool.a7@hotmail.com
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