
 

 

ใบความรู้ ใบงานที่ 1 
เรื่อง การเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น 

 
ฐาน (ถาน) น. ที่ตั้ง เช่นฐานทัพ ทีต่ั้งฐาน ที่รองรับ เช่น ฐานพระพุทธรูป   
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 392) 
พื้นฐาน  น. รากฐาน เช่น เขามีพ้ืนฐานวิชาภาษาอังกฤษดี, หลักความรู้เบื้องต้น เช่นวิชาพ้ืนฐาน 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 794) 
ทรัพยากร น. สิ่งที่มีในท้องถิ่น สิ่งที่เกิดข้ึนตามธรรมชาติในท้องถิ่น ที่มนุษย์สามารถน าใช้ประโยชน์ได ้

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

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

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

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

ค าประชากรนี้จะใช้กับสิ่งมีชีวิตชนิดใดๆก็ได้ เช่นประชากรนก ประชากรเสือ หรือ 
ประชากรพืช แต่ในที่นี้เราหมายถึงประชากรมนุษย ์

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 656) 
องค์การ น. ศูนย์รวมกลุ่มบุคคล หรือกิจการที่ประกอบกันขึ้นเป็นหน่วยงานเดียวกัน เพื่อด าเนิน 

กิจกรรมตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้ในกฎหมาย หรือในตราสารจัดตั้งซึ่งอาจเป็นหน่วยงาน 
ของรัฐ หรือหน่วยงานเอกชน (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หนา้ 1,321) 

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

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

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

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



 

 

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

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

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

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,117) 
บาทหลวง น. นักบวชในศาสนาคริสต์นิกายโรมันคาทอริก 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 622) 
ฐานทรัพยากรท้องถิ่น ฐานข้อมูล การส ารวจและรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของท้องถิ่น  การประกอบอาชีพ 
  ในท้องถิน่ ลักษณะทางกายภาพของท้องถิ่น ประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน การใช้    
  ประโยชน์ของพืช  สัตว์ ชีวภาพอ่ืนๆ  ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น แหล่งทรัพยากร โบราณคด ี

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

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ใบความรู้ใบงานที่ 2 

เรื่อง  การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
 

 

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

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

พืชสวน พืชที่ปลูกในพ้ืนที่ไม่มากหรือมากๆ ได้ แต่ต้องปฏิบัติดูแลรักษาอย่างประณีต 
ส่วนมากอายุยืน สามารถเก็บเกี่ยวได้เป็นเวลาหลายปีติดต่อกัน เช่น ไม้ผล ไม้ดอก 
ไม้ประดับ ผัก เป็นต้น 

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

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

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

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

อุตสาหกรรม กระบวนการแปรรูป หรือการผลิตสิ่งของจากวัตถุดิบให้เป็นวัสดุใหม่  เพื่อให้ใช้ 
ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์โดยการใช้เครื่องจักรหรือแรงคน เพ่ือให้ผลิตได้ 
ครั้งละมากๆ จนสามารถน าไปขายเป็นสินค้าได้ 
อุตสาหกรรมขนาดใหญ่ คือ อุตสาหกรรมที่ต้องใช้แรงงาน เครื่องจักรอุปกรณ์และ
เงินทุนสูงมาก เช่น  อุตสาหกรรมถลุงเหล็กและผลิตเหล็กกล้า (มีคนงานตั้งแต่ 200 
คนข้ึนไปหรือมีทรัพย์สินเกินกว่า 200 ล้านบาทข้ึนไป) 

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

  (มีคนงาน  50 - 200 คนหรือมีทรัพย์สินตั้งแต่ 20 - 200 ล้านบาท) 



 

 

อุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือครัวเรือน คือ อุตสาหกรรมที่ท ากันภายในครอบครัว 
ในบ้านที่อยู่อาศัยเป็นอุตสาหกรรมที่ใช้แรงงานเป็นส่วนใหญ่ท าผลิตภัณฑ์ที่ใช้ความ
ช านาญทางฝีมือ เช่นการจักสาน การแกะสลัก 

  (มีคนงานไม่เกิน 50 คนหรือมีทรัพย์สินถาวรไม่เกิน 20 ล้านบาท) 
การพาณิชย์       น. การค้าขาย (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 782) 
ธนาคาร   น. นิติบุคลที่ตั้งขึ้นตามกฏหมาย บริษัทจ ากัด หรือบริษัทมหาชนจ ากัด ที่ใช้ชื่อหรือ
   ค าแสดงชื่อว่า ธนาคาร ซึ่งประกอบธุรกิจเกี่ยวกับเงินและธุรกิจหลักทรัพย์ 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 551) 
บริษัท   น. หมู่, คณะ, เช่น พุทธบริษัท บริษัทจ ากัด (กฏ)  
   น. บริษัทประเภทซึ่งตั้งขึ้นด้วยการแบ่งทุนเป็นหุ้นมีมูลค่าเท่าๆ กัน โดยผู้ถือหุ้นต่าง
   รับผิดจ ากัดเพียงไม่เกินจ านวนเงินที่ต้นส่งใช้ไม่ครบมูลค่าของหุ้นที่ตนถือ 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 609) 
สถานีบริการน ้ามัน น. สถานีบริการน้ ามันเชื้อเพลิง เรียกสั้นๆ ว่า ปั๊ม 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 690) 
ห้างสรรพสินค้า  น.สถานทีจ่ าหน่ายสินค้า สถานประกอบธุรกิจ 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,290) 
ตลาดสด  น. ตลาดที่ขายของสด (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 433) 
โรงฆ่าสัตว์  สถานที่และอาคารที่จัดตั้งขึ้นโดยมีวัตถุประสงค์ในการฆ่าสัตว์ เช่น เนื้อหมู เนื้อวัว 
   เพ่ือให้ได้ผลิตผลมาใช้ในการบริโภคของมนุษย์ 
โรงแรม   น. ที่พักคนเดินทางซึ่งต้องเสียค่าพักแรมด้วย 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 980) 
ร้านอาหาร  น. สถานที่ส าหรับเป็นที่กินอาหาร 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 980) 
โรงภาพยนตร ์ น. สถานที่ส าหรับเล่นมหรสพ เพื่อเก็บเงินจากคนดู 
   (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 979) 
สถานีขนส่ง  น. หน่วยที่ตั้งเป็นที่พักหรือที่ท าการธุรกิจเกี่ยวกับการขนและส่ง เช่น ขนส่งสินค้า 

 (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 161 และ1,117) 
ห้างหุ้นส่วนจ้ากัด อันว่าสัญญาจัดตั้งห้างหุ้นส่วนหรือบริษัทนั้น คือ สัญญาซึ่งบุคคลตั้งแต่สองคนข้ึนไป 

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

โรงแรม (Hotel) น. ที่พักคนเดินทางซึ่งต้องเสียค่าพักแรมด้วย (กฎ) สถานที่ทุกชนิดที่จัดสร้างขึ้นเพ่ือ
รับสินจ้างส าหรับคนเดินทางหรือบุคคลที่ประสงค์จะหาที่อยู่หรือพักชั่วคราว 
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 980)  

รีสอร์ท (Resort) สถานที่พักตากอากาศที่สร้างขึ้นเพ่ือให้ผู้มาเยือน ใช้เวลาในวันหยุดสุดสัปดาห์ 
หรือเทศกาลต่างๆ ส่วนใหญ่ที่ตั้งจะอยู่ ในสถานที่  ที่ ใกล้กับแหล่งท่องเที่ยว 
ทางธรรมชาติ การบริการส่วนใหญ่ คล้ายโรมแรม แต่อาคารสถานที่ จะกลมกลืน 
กับธรรมชาติมากกว่า 

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



ใบความรู้ใบงานที่ 3 
ใบงานที่ 3 เรื่องการเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถิ่น 

 
สภาพ น. ความเป็นธรรมดาหรือธรรมชาติ  เช่น  สภาพความเป็นอยู่  สภาพดินฟ้าอากาศ 

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

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

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

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

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

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

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

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

ภูเขา น. พ้ืนที่ทีม่ีระดับสูงขึ้นจากบริเวณรอบๆ ตั้งแต่ 600 เมตรขึ้นไป  
(พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 825) 

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

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

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

ป่าทึบ  น.ป่าที่มีต้นไม้ข้ึนหนาแน่น (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 691) 
ป่าเบญจพรรณ น. ป่าที่มีไม้หลายพรรณคละกัน (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 691) 
ป่าโปร่ง น. ป่าที่มีต้นไม้ใหญ่ข้ึนไม่หนาแน่นนัก  
 (พจนานุกรม ฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 691) 



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

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

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

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

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

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

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

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

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

................................................................................................................................................................... 
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ใบความรู้ ใบงานที่ 4 
การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน 

 
 
ประวัติ   น.  เรื่องราวว่าด้วยความเป็นของคน สถานที่ หรือสิ่งใดสิ่งหนึ่ง    

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

(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 หน้า 1,075)  
ประเพณี น. สิ่งที่นิยมถือประพฤติปฏิบัติสืบกันมาจนเป็นแบบแผนขนบธรรมเนียม หรือจารีต 
  ประเพณี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 663) 
วัฒนธรรม น. สิ่งที่ท าความเจริญงอกงามให้แก่หมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมไทย วัฒนธรรมในการแต่งกาย 

วิถีชีวิตของหมู่คณะ เช่น วัฒนธรรมพื้นบ้านวัฒนธรรมชาวเขา  
(พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน พ.ศ.2542 หน้า 1,058) 

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

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



ใบความรู้ ใบงานที่ 5 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น 

 
ไม้ผล คือ พืชที่ออกลูกออกผลให้เรารับประทานเราเรียกลูกหรือผลของมันว่า "ลูกไม"้ หรือ "ผลไม้"  

ส าหรับไม้ผลนั้น มีทั้งไม้ยืนต้นและไม้ล้มลุก ซึ่งไม้ผลยืนต้นมีตั้งแต่ล าต้นขนาดเล็กไปจน 

ถึงล าต้นขนาดใหญ่ มีทั้งท่ีรับประทานผลสุกและรับประทานผลดิบ  

ผักพื้นเมือง คือ พืชผักพ้ืนบ้าน หรือพืชผักพ้ืนเมืองที่ชาวบ้านน ามาบริโภค เป็นผักตามวัฒนธรรม 

การบริโภคของชาวท้องถิ่น ขึ้นในแหล่งธรรมชาติหรือน ามาปลูกไว้ริมบ้าน น ามาใช้ประโยชน์ 

ได้หลายอย่าง เช่น ด้านอาหาร ด้านยารักษาโรค หรือด้านเศรษฐกิจ 

พืชสมุนไพร คือ พืชที่มีสรรพคุณในการรักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่าง ๆ การใช้สมุนไพรส าหรับ 

รักษาโรค หรืออาการเจ็บป่วยต่างๆ นี้ จะต้องน าเอาสมุนไพรตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปมาผสม 

รวมกันซึ่งจะเรียกว่า ยา ในต ารับยา 

พืชใช้เนื้อไม้ คือ พืชที่มีล าต้นแข็งแรง มีเนื้อไม้ ส่วนล าต้นตั้งตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกกิ่งก้านสาขา
มาก สามารถน ามาท าท่ีอยู่อาศัย เครื่องเรือน และเครื่องใช้อื่นๆ แต่ไม่น ามาสร้างรายได้  

และประกอบเป็นอาชีพ 

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

การวาดภาพทางพฤกษศาสตร์ คือ การถ่ายทอดข้อมูลพันธุ์ไมอ้อกมาเป็นภาพ โดยใช้มาตราส่วนที่ก าหนด 

จากต้นจริง ในการเน้นรายละเอียดของอวัยวะที่ทับซ้อนกัน หรือประกอบชิ้นส่วนที่ 

ไม่สมบูรณ์แตกหักลงบนกระดาษ 

ลักษณะวิสัย คือ รูปร่างลักษณะพันธุ์ไม้ที่มองเห็นในสภาพธรรมชาติ เช่น ไม้ต้น เป็นพืชที่มีล าต้นแข็งแรง  

มีเนื้อไม้ ส่วนล าต้นตั้งตรงชัดเจน อายุหลายปีและแตกกิ่งก้านสาขามาก เป็นต้น  

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

ไม้ต้น  เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ มีล าต้นหลัก ตั้งตรง โตเต็มที่สูงเกิน 5 เมตร มีอายุหลายปี  

ไม้พุ่ม  เป็นพืชที่มีเนื้อไม้ มักแตกกิ่งก้านใกล้ๆ โคนต้น ลักษณะเป็นพุ่ม สูงไม่เกิน 5 เมตร มีอายุ
หลายปี  

ไม้ล้มลุก เป็นพืชที่ไม่มีเนื้อไม้ หรือมีเนื้อไม้เล็กน้อยที่บริเวณโคนต้น 

ไม้เลื้อย  เป็นพืชที่มีเนื้อไม้หรือไม่มีเนื้อไม้ อายุปีเดียวหรือหลายปี ล าต้นเลื้อยไปตามดินหรือพันสิ่งที่
อยู่ใกล้เคียง หรือมีอวัยวะพิเศษช่วย ได้แก่ ราก มือเกาะและขอเกี่ยว เช่น พวงชมพู สร้อย
อินทนิล กระเทียมเถา ฯลฯ 



ไม้รอเลื้อย  เป็นไม้พุ่มกึ่งไม้เถา ซึ่งมีกิ่งก้านทอดเอนไปบนต้นไม้ หรือสิ่งอ่ืนที่อยู่ใกล้เคียง แต่เมื่อขึ้นอยู่
ตามล าพังก็สามารถทรงตัวอยู่ได้ โดยกิ่งก้านไม้เลื้อยทอดลงดินดังไม้เถาอ่ืนๆ เช่น การเวก 
นมแมว โนรา เฟ่ืองฟ้า ฯลฯ 

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

ปาล์ม  เป็นพืชใบเลี้ยงเดี่ยว ล าต้นเป็นข้อ มีใบบนยอดเพียงที่เดียว ไม่แตกก่ิงก้าน แต่แตกกอได้  

มีก้านใบที่ยาวและใหญ่ ลักษณะใบแตกต่างกัน แต่ก็ไปรวมกลุ่มกันที่ปลายก้านที่เดียว  

อย่างไรก็ตาม ยังมีปาล์มอีกหลายชนิด ที่ไม่ได้มีล าต้นสูงพ้นดิน แต่ก็มีลักษณะใบแบบปาล์ม  

ท าให้สังเกตได้ไม่ยากนัก 

หญ้า  เป็นพืชล้มลุกหลายชนิด หลายสกุล ในชั้น Liliopsida วงศ์ Poaceae พืชในวงศ์นี้ 

เป็นพืชที่มีความส าคัญที่สุดต่อเศรษฐกิจมนุษย์ รวมไปถึง ใช้เป็นสนามหญ้า  แต่บางชนิด
จัดเป็นวัชพืช พืชในวงศ์หญ้าที่เรารู้จักดี เช่น ข้าว ข้าวโพด ข้าวสาลี ข้าวบาร์เลย์ ข้าวฟ่าง 
ข้าวโอ้ต ข้าวไรย ์ลูกเดือย หญ้าไรย์ อ้อย ไผ่ ตะไคร ้เป็นต้น 

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

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

       พืชที่พบทั่วไป พืชหายาก พืชที่ใกล้สูญพันธุ์ เป็นต้น  
พืชท่ีพบท่ัวไป         คือ พืชที่มีการแพร่กระจายพันธุ์ทั่วไปในระบบนิเวศต่างๆ 
พืชหายาก        คือ พืชที่มีประชากรขนาดเล็ก แต่ยังไม่จัดเป็นพืชใกล้สูญพันธุ์ แต่มีปัจจัยเสี่ยงที่จะท า 
        ให้พืชชนิดนี้ลดจ านวนลงอย่างถาวร เป็นพืชที่ควรติดตามดูการเปลี่ยนแปลงของ   
                             ประชากรอย่างต่อเนื่อง พืชหายากหลายชนิดของไทยพบเฉพาะพ้ืนที่ 
พืชท่ีใกล้สูญพันธุ์       คือ พืชที่ลดจ านวนประชากรลงอย่างต่อเนื่อง จนถึงข้ันวิกฤติที่ใกล้สูญพันธุ์ ซึ่งโอกาส     
                          ที่จะอยู่รอดต่อไปมีน้อย ถ้าหากปัจจัยที่เป็นสาเหตุยังคงเกิดต่อไป 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
 

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


ใบความรู้ ใบงานที่ 6 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น 

 

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

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

   อ่อนนุ่มซึ่งพบในทะเลน ามาใช้ถูตัวได้โดยปริยายใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะเป็นรูพรุน
  อ่อนนุ่ม และซับน ้าได้ดี (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 หน้า 809)
  



พยาธิ   สิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในร่างกายมนุษย์และสัตว์ คอยแย่งอาหาร หรือดูดเลือดและ 
  มักจะ ท าให้เกิดอันตรายต่อคนหรือสัตว์ตามอวัยวะต่างๆ ของร่างกายที่มันอาศัยอยู่  

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

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



ใบความรู้ใบงานที่ 7 
เรื่อง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น 

 
 

ชีวภาพอื่นๆ สิ่งมีชีวิตนานาชนิด นานาพันธุ์ในระบบนิเวศอันเป็นแหล่งที่อยู่อาศัย ซึ่งมีมากมายและ 
แตกต่างกันทั่วโลกที่นอกจากพืชและสัตว์ เช่น  เห็ด รา สาหร่าย  ไลเคน  
(วิกิพีเดียสารานุกรมเสรี) 

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

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

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

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

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

ไลเคน  (Lichen) เป็นสิ่งมีชีวิต 2 ชนดิ ซึ่งได้แก่ เห็ดราและสาหร่าย โดยมีการอยู่ร่วมกัน แบบพ่ึงพา
  อาศัยกัน เห็ดราจะได้ความชื้นและก๊าซออกซิเจนจากสาหร่าย และสาหร่ายก็จะได้ ก๊าซ 

  คาร์บอนไดออกไซด์เพ่ือใช้ในการสังเคราะห์ด้วยแสงจากเห็ดรา นอกจากนี้ไลเคนยังสามารถใช้
  เป็นดัชนีวัดมลพิษทางอากาศได้ ไลเคนมีรูปแบบที่ส่าคัญ 4 แบบ 

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

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

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


 

ใบความรู้ ใบงานที่ 8 
เรื่อง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น 

 
 

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

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

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

 
ความหมายของภูมิปัญญาท้องถิ่น  10 สาขา 
 1.สาขาเกษตรกรรม  
  ความสามารถในการผสมผสานองค์ความรู้  ทักษะ เทคนิคด้านการเกษตรกับเทคโนโลยีโดย
 การพัฒนาบนพ้ืนฐานคุณค่าดั้งเดิมซ่ึงคนสามารถพ่ึงพาตนเองในภาวการณ์ต่างๆได้ 
 2.สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  
  การรู้จักประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการแปรรูปผลิตผลเพ่ือชะลอการน าเข้าตลาดเพ่ือ
 แก้ปัญหาด้านการบริโภคอย่างปลอดภัยประหยัด และเป็นธรรมอันเป็นกระบวนการที่ท าให้ชุมชน
 ท้องถิ่นสามารถพ่ึงพาตนเองทางเศรษฐกิจได ้
 3.สาขาการแพทย์แผนไทย  
  ความสามารถในการจัดการป้องกันและรักษาสุขภาพของคนในชุมชนโดยเน้นให้ชุมชน
 สามารถพ่ึงพาตนเองทางด้านสุขภาพและอนามัยได้ 
 4.สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  

 ความสามารถเกี่ยวกับการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทั้งการอนุรักษ์ การ
พัฒนาและการใช้ประโยชน์จากคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน 
 



 

 5.สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน  
  ความสามารถในการบริหารจัดการด้านการสะสมและบริการกองทุนและธุรกิจในชุมชนทั้งที่
 เป็นเงินตราและโภคทรัพย์เพ่ือส่งเสริมชีวิตความเป็นอยู่ของสมาชิกในชุมชน 
 6.สาขาสวสัดิการ  

 ความสามารถในการจัดสวัสดิการในการประกันคุณภาพชีวิตของคนให้เกิดความมั่นคงทาง
 เศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรม 
 7.สาขาศิลปกรรม  

 ความสามารถในการผลิตผลงานทางด้านศิลปะสาขาต่างๆเช่น จิตรกรรม ประติมากรรม 
วรรณกรรม ทัศนศิลป์ คีตศิลป์ศิลปะมวยไทย เป็นต้น 

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

 ความสามารถประยุกต์และปรับใช้หลักธรรมค าสอนทางศาสนาความเชื่อและประเพณีดั้งเดิม
ที่มีคุณค่าให้เหมาะสมต่อการประพฤติปฏิบัติให้บังเกิดผลดีต่อบุคคลและสิ่งแวดล้อม 

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



ใบความรู้ ใบงานที่ 9 
เรื่อง  การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิน่ 

 
ทรัพยากรธรรมชาติ 
            ทรัพยากรธรรมชาติหมายถึง สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด้ เชน่ ดิน 
น้ า ปา่ไม ้ทุ่งหญ้า สัตว์ปา่ แร่ธาตุ อากาศ มนุษย์ เป็นต้น ทรัพยากรธรรมชาติแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ 
            1.ทรัพยากรธรรมชาตใิช้แล้วไม่หมดไป และยังคงอยู่ในสภาพเดิม เชน่ อากาศ พลงังานจากดวงอาทิตย์ 
บางอย่างใช้แล้วสภาพเปลี่ยนแปลงไป เชน่ ดิน น้ า บางอย่างใช้แล้วสามารถเกิดทดแทนได้ เชน่ ป่าไม้ สัตว์ปา่ ทุ่งหญ้า 
มนุษย์ เป็นต้น 
            2.ทรัพยากรที่ใช้แลว้หมดไป ได้แก่ แร่ธาตุตา่ง ๆ เชน่ แร่เหล็ก น้ ามัน ก๊าซธรรมชาติ ทรัพยากรธรรมชาติ  

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

น ้าตก  เป็นลักษณะทางภูมิศาสตร์ที่เกิดจากล าน้ าไหลลงมาจากจุดที่สูงกว่า ท าให้เป็นลักษณะ 
  ทัศนียภาพของน้ าตก น้ าตกท่ีพบได้ตามภูเขานั้น 
สวนพฤกษศาสตร์ แหล่งที่รวบรวมพันธุ์พืชชนิดต่างๆ ที่มีชีวิต จัดปลูกตามความเหมาะสมกับสภาพถิ่นอาศัย
  เดิม มีห้องสมุด สถานที่เก็บรวบรวมตัวอย่างพรรณไม้รักษาสภาพ อาจเป็นตัวอย่างแห้ง  
  ตัวอย่างดอง หรือเก็บรักษาโดยวิธีอ่ืนๆ พันธุ์พืชที่ท าการเก็บรวบรวมไว้นั้น จะเป็น 
  แหล่งข้อมูลและเผยแพร่ความรู้ นอกจากนี้สามารถใช้เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ 
สวนรุกขชาติ น. บริเวณท่ีปลูกพรรณไม้นานาชนิด โดยเฉพาะไม้ยืนต้นที่มีค่าทางเศรษฐกิจและไม้ดอกซึ่งมี
  อยู่ในท้องถิ่น มักเขียนป้ายบอกชื่อสามัญและชื่อวิทยาศาสตร์ไว้ด้วย เพื่อพักผ่อนหย่อนใจ 
  เช่น สวนรุกขชาติที่ห้วยแก้ว จังหวัดเชียงใหม่ 
  (พจนานุกรมฉบับราชบัณฑิตยสถาน  พ.ศ.2542 หน้า 1,141)  

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



เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ้ืนที่ที่ก าหนดขึ้นเพ่ือให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าโดยปลอดภัย เพื่อว่าสัตว์ป่าใน
   พ้ืนที่ดังกล่าวจะได้มีโอกาสสืบพันธุ์และขยายพันธุ์ตามธรรมชาติได้มากข้ึน ท าให้
   สัตว์ป่าบางส่วนได้มีโอกาสกระจายจ านวนออกไปในท้องที่แหล่งอื่นๆ ที่อยู่ใกล้เคียง
   กับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 
เขตห้ามล่าสัตว์ป่า อาณาบริเวณพ้ืนที่ที่ทางราชการได้ก าหนดไว้ให้เป็นที่ที่สัตว์ป่า โดยเฉพาะสัตว์ป่าที่
   หายากหรือถูกคุกคามได้อยู่อาศัยในพ้ืนที่นั้นได้อย่างปลอดภัย สามารถด ารงพันธุ์
   ต่อไปได้ตามธรรมชาติ การจัดตั้งเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเป็นมาตรการหนึ่งในการอนุรักษ์
   สัตว์ป่า 
ศูนย์ศึกษาธรรมชาติ ห้องเรียนธรรมชาติกลางแจ้ง ที่พร้อมจะให้ผู้สนใจหาความรู้ ความเข้าใจทาง 
   ธรรมชาติวิทยาต่าง ๆ โดยการศึกษาเรื่องราวเกี่ยวกับธรรมชาติ และสัตว์ป่า ได้จาก
   ของจริงที่มีอยู่ในพื้นที่ และที่สร้างข้ึนใหม่เพ่ิมเติมให้ครบเรื่องราว 
 
โบราณคด ี(Archaeology)  

วิชาที่ว่าด้วย การศึกษาเร่ืองราวในอดีตของมนุษย์ โดยผ่านทางการศึกษาหลักฐานทางโบราณคดี ที่ได้มาจาก
การขุดค้น (โบราณวัตถุ) การขุดแต่ง (โบราณสถาน) และการศึกษาเอกสารทางประวัติศาสตร์ประเภทต่างๆ (ศิลา
จารึก จดหมายเหตุ พงศาวดาร) โดยทั่วไป จะต้องใช้ศาสตร์ด้านอื่นๆ ประกอบด้วยเพื่อให้เรื่องราวในอดีตของมนุษย์
ชัดเจนมากยิ่งขึ้น ศาสตร์เหล่านั้น เช่น ประวัติศาสตร์ศิลปะ  ธรณีวิทยา สัตววิทยา พฤกษศาสตร์ เรณูวิทยา การ
ก าหนดอายุทางวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โบราณคดี มาจากค าสันสกฤต ๒ ค า คือ "ปุราณะ" (เก่า) สมาสกับ "คตี" 
(เรื่องราว) แปลตามรูปศัพท์ว่า "เรื่องราวเก่าแก่" ซึ่งมีนัยหมายถึง การศึกษาเกี่ยวกับเรื่องราวสมัยโบราณนั่นเอง 
แนวทางการศึกษาวิชาโบราณคดี โดยทั่วไปจ าแนกได้ 6 ล าดับ ดังนี้ 

1.ศึกษาข้อมูลเบื้องต้นจากเอกสารต่างๆ 
      2.การออกส ารวจภาคสนาม 
      3.การขุดส ารวจเพื่อประเมินความส าคัญของแหล่ง 
      4.การขุดค้นทางโบราณคด ี
      5.การวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการขุดค้น 
      6.การสังเคราะห์ข้อมูล และ ตีความเร่ืองราวของแหล่งโบราณคดีนั้นๆ 

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

โบราณสถาน  คือ  อสังหาริมทรัพย์  ซึ่งโดยอายุหรือโดยลักษณะแห่งการก่อสร้าง  หรือโดยหลักฐานเก่ียวกับ
ประวัติของอสังหาริมทรัพย์นัน้ เป็นประโยชน์ในทางศิลปะประวัติศาสตร์หรือโบราณคดีหรือโบราณสถาน หมายถึง สิ่ง
ที่เคลื่อนที่ไม่ได้ เช่น โบสถ์ วิหาร วัง มีอายุเก่ากว่า 100 ปี ขึ้นไป 

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

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B8%E0%B8%A9%E0%B8%A2%E0%B9%8C
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http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E%E0%B8%87%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A3
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