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บทที่ 3
วิธีการดาเนิ นงานและการบริหารจัดการเรียนรู้งานฐานทรั พยากรท้องถิ่ น
3.1 การวางแผนด้ านการบริหารและการจั ดการ
3.1.1. ฝ่ายบุคลากร
1) การมีส่วนร่วมในงานฐานทรั พยากรท้องถิ่น
1.1 ประชุมสภาก่อนเป็นสมาชิกต้องอยู่ในวาระเพื่อพิจารณาแล้วมีมติในที่ประชุ ม มี มติ เ ห็ น ชอบเป็ น
เอกฉันท์และพร้อมดาเนินการในการสนองพระราชดาริฯ ครบทุกคน
(1) ประชุมสภา
(2) ประชุมประชาคม/ประชุมกลุ่มอนุรักษ์ของ (หมู่บ้าน/ชุมชน/ตาบล/เทศบาล)
(3) ประชุมคณะทางาน (3 ด้าน 6 งาน และ 4 ทรัพยากร)
1.2 การเข้าร่วมกิจกรรมกับหน่วยงานภายนอก (อพ.สธ./ร.ร./อปท.) ดังนี้
(1) ประชุมกลุ่ม/เยี่ยมกลุ่ม
(2) ฝึกอบรมปฏิบัติการงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
(3) ฝึกอบรมปฏิบัติการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2) คณะทางาน
การดาเนินงานฐานทรัพยากรท้ อ งถิ่ น แต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ 3 คณะหลั ก ดั ง นี้ ค ณะกรรมการ
ดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น คณะอนุก รรมการศู น ย์ อ นุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาทรั พยากรท้ อ งถิ่ น ต าบล และ
คณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น
2.1 แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
การแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงาน ให้พิจารณาตามความเหมาะสม โดยระบุ ห น้ า ที่ ค วาม
รับผิดชอบให้ชัดเจน แต่งตั้งให้ครบทั้ง 3 ด้าน ดังนี้
(1) คณะกรรมการด้านที่ 1 การบริหารและการจั ด การ แต่ ง ตั้ ง นายกองค์ ก รปกครองส่ ว น
ท้องถิ่นเป็นประธาน รองนายกฯ เป็นรองประธาน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายต่ า งๆ รวมทั้ ง ฝ่ า ยการเงิ น ธุ ร การ เป็ น
คณะกรรมการ และแต่งตั้ง ปลัดฯ เป็นเลขานุการ
(2) คณะกรรมการด้านที่ 2 การดาเนินงาน ปลัดฯ เป็นประธาน ผู้อานวยการกองฯ เป็ น รอง
ประธานและผู้ที่ทาหน้าที่เป็นหัวหน้างานทั้ง 6 งานเป็นคณะกรรมการ และเลขานุการ
(3) คณะกรรมการด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน เน้นฝ่ายวัดประเมินผลเป็นประธาน ฝ่ายธุ ร การ
ฝ่ายอาคารสถานที่ ฯลฯ เป็นคณะกรรมการ และเลขานุการ
2.2 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น ตาบล
การแต่งตั้งคณะอนุกรรมการศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่ น ต าบล เพื่ อ ด าเนิ น การ
ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น การสารวจเก็บ รวบรวมทรั พยากรท้ อ งถิ่ น การปลู ก รั ก ษาทรั พยากรท้ อ งถิ่ น การ
อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น การจั ด ท าศู น ย์ ข้ อ มู ล ทรั พยากรท้ อ งถิ่ น การสนั บ สนุ นในการ
อนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีการพิจารณาตามความเหมาะสม ระบุ ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้
ชัดเจน แต่งตั้งให้ครบทุกลาดับการดาเนินงาน ทั้ง 6 งาน ดังนี้
(1) คณะทางานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
(2) คณะทางานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
(3) คณะทางานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น
(4) คณะทางานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
(5) คณะทางานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
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(6) คณะทางานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2.3 แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเรียนรู้ทรัพยากรท้องถิ่น
การแต่งตั้งคณะอนุก รรมการทรั พยากรท้ อ งถิ่ น เพื่ อ การศึ ก ษาทรั พยากรท้ อ งถิ่ น พื ช สั ต ว์
ชีวภาพอื่นๆ และภูมิปัญญา โดยมีการพิ จ ารณาตามความเหมาะสม ระบุ ห น้ า ที่ ค วามรั บ ผิ ด ชอบให้ ชั ด เจน
แต่งตั้งให้ครบทั้ง 4 คณะ ดังนี้
(1) คณะทางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
(2) คณะทางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
(3) คณะทางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
(4) คณะทางานทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
3.1.2 ฝ่ายระบบ
1) นโยบายวิสัยทัศน์
ให้กาหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้สอดคล้องกับ เป้ า หมาย วั ต ถุ ป ระสงค์
อพ.สธ.
2) แผนงานด้านการบริหาร
2.1 การจัดทาแผนการดาเนินงาน
การจัดทาแผนการดาเนินงานด้านการบริหาร เพื่อให้สามารถดาเนินงานฐานทรัพยากรท้ อ งถิ่ น ได้
ตาม วัตถุประสงค์ และตรงตามเป้าหมาย จะต้องเขียนแผนการจัดทาฐานทรั พยากรท้ อ งถิ่ น รวมกั บ แผนงาน
ประจาปี แผนพัฒนาตาบลขององค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น และแสดงผั ง โครงสร้ า งการบริ ห ารซึ่ ง มี ง านฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่นอยู่ในส่วนสานักปลัด
การจั ด ท าแผนการด าเนิ น งานฐานทรั พยากรท้ อ งถิ่ น แสดงรายละเอี ย ดงาน ปริ มาณงาน
ผู้รับผิดชอบ งบประมาณ และระยะเวลาการดาเนินงาน สามารถแบ่งออกเป็น 3 ส่วน ดังนี้
ส่วนที่ 1 ชื่อแผนงาน (แผนงาน/โครงการ ) ผู้รับผิดชอบ หลักการและเหตุผล วัตถุประสงค์ เป้ า หมาย
พื้นที่ดาเนินการ
ส่วนที่ 2 แผนการดาเนินงานด้านบริหาร แสดงรายละเอียดงาน ปริมาณงานผู้รับผิดชอบ งบประมาณ
และระยะเวลา
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผล
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
ส่วนที่ 3 ผลที่คาดว่าจะได้รับ
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2.2 การจัดทาปฏิทินการปฏิบัติงาน
การจัดทาปฏิทินปฏิบัติงาน ต้องสอดคล้องกับแผนการดาเนินงาน โดยก าหนดระยะเวลาเริ่ มต้ น
และสิ้นสุดในแต่ละปีงบประมาณ ครบทั้ง 3 ด้าน และ 4 ทรัพยากร ดังนี้
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผล
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
3) การดาเนินงาน
3.1 การใช้งบประมาณ
จัดทาตารางสรุปการใช้งบประมาณตามแผนการด าเนิ น งานและหลั ก ฐาน การเบิ ก จ่ า ยวั ส ดุ
อุปกรณ์ และค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น ตลอดจนการประสานงานทั้ ง ภายในและภายนอก
หน่วยงาน
4) สรุปและประเมินผล
การสรุปผลและประเมินผลการดาเนินงาน ให้จัดทาการประเมิ น ผลทั้ ง เชิ ง ปริ มาณและเชิ ง คุ ณภาพ
โดยแสดงเป็นตารางการสรุปและประเมินผล ให้ครบทั้ง 3 ด้าน 4 ทรัพยากร ดังนี้
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผล
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
5) วิเคราะห์ผลการดาเนินงาน
การวิเคราะห์ผลการดาเนินงานให้จัดทาตารางวิเคราะห์ผลการดาเนิน งาน สรุ ป ปั ญ หาและอุ ป สรรค
การดาเนินงาน ให้ครบทั้ง 3 ด้าน 4 ทรัพยากร ดังนี้
- ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผล
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
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6) ปรับปรุงพัฒนางาน
การปรับปรุงพัฒนางาน ให้จัดทาตารางแนวทางการปรับปรุงพัฒนางาน ครบทั้ง 3 ด้าน 4 ทรัพยากร
ด้านที่ 1 การบริหารและการจัดการ
- ด้านที่ 2 การดาเนินงาน
- ด้านที่ 3 ผลการดาเนินงาน การติดตามประเมินผล
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาพืช
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาสัตว์
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
- ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาภูมิปัญญา
7) รายงานผลการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
การจัดทาและส่งรายงานผลการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นประจ าปี ให้ อพ.สธ. ปี ล ะ 1 ครั้ ง
โดยมีเนื้อหาสาระ ดังนี้
1) องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ชุมชน และสถานศึ ก ษา มี ส่ ว นร่ ว มในการจั ด ท าฐานทรั พยากร
ท้องถิ่น
2) แต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้องถิ่นในแต่ละลาดับการดาเนินงาน
3) วางแผนการบริหารและแผนการดาเนินงานการจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
4) ดาเนินงานตามแผน
5) สรุปและประเมินผลการดาเนินงาน
6) การวิเคราะห์ผลและปรับปรุงพัฒนางาน
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3.2 การจัดการเรีย นรู้งานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3.2.1 งานที่ 1 งานปกปั กทรัพยากรท้ องถิ่น
หลัก การ
รู้พื้นที่ รู้จัก รู้รักษ์
สาระสาคั ญ
การปกปักทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการนาพื้นที่สาธารณะประโยชน์มากาหนดขอบเขต เพื่ อ ส ารวจ
ทรัพยากร โดยการบอกตาแหน่งทรัพยากร ศึกษา เก็บตัวอย่าง บันทึกภาพ จัดทาทะเบี ย น ตลอดจนการ
ดูแลรักษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
ลาดั บการดาเนินงาน
1. กาหนดขอบเขตพื้นที่ และการสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2. ทาผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้องถิ่น
3. ศึกษาทรัพยากรในพื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้องถิ่น
4. ทาตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้องถิ่น
5. ทาทะเบียนทรั พยากรในพื้นที่ป กปักทรัพยากรท้องถิ่น
6. ดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
แนวทางการดาเนินงาน
ลาดั บการดาเนินงานที่ 1 กาหนดขอบเขตพื้น ที่ และสารวจทรั พยากร
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้ขอบเขตพื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้องถิ่น
2. เพื่อรู้ทรั พยากรในพื้นที่ป กปักทรั พยากรท้องถิ่น
กระบวนการดาเนิ นงาน
1. กาหนดขอบเขตพื้นที่ ปกปักทรั พยากรท้องถิ่ น
1.1 วิธีการดาเนิ นงานกาหนดขอบเขตพื้นที่
การเลือกพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ทีเ่ ป็นพื้นที่ ส าธารณะ ที่ มีก ารใช้ ป ระโยชน์ ร่ ว มกั น
ของกลุ่มคนในชุมชน และควรอยู่ในพื้นที่รับผิดชอบดูแลของหน่ ว ยงานที่ จ ะเข้ า ร่ ว มสนอง พระราชด าริ ฯ
โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดาริฯ ที่สาคัญในการเลือกพื้นที่ เ พื่ อ ด าเนิ น กิ จ กรรม
ปกปักทรั พยากรท้ อ งถิ่ น ต้ อ งผ่ า นกระบวนการประชุ มหรื อ ลงมติ เห็ น ชอบที่ จ ะจั ด พื้ น ที่ ใ ห้ ส ามารถ
ดาเนินการเป็นพื้นที่ปกปักทรัพยากรของคนในชุ มชนร่ ว มกั บ คณะกรรมการด าเนิ น งาน อพ.สธ. ของ
หน่วยงานนั้นๆ
1.2 การจัดทาแนวเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
เมื่อหน่วยงานที่จะเข้าร่วมสนองงาน อพ.สธ. ได้มีการประชุมและสามารถก าหนดเป้ า หมาย
พื้นที่ปกปัก ทรั พยากรท้ อ งถิ่ น ได้ เ รี ย บร้ อ ยแล้ ว ด าเนิ น การก าหนดขอบเขตพื้ น ที่ และวางแผนการ
ดาเนินงานให้ชัดเจน ซึ่งในการดาเนินงานการจั ดทาแนวเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรมีวิธีการดังต่อไปนี้
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1) การตรวจสอบถึ ง ตาแหน่ ง ที่ แ ท้ จ ริ ง อาณาเขตบริ เวณพื้ น ที่ ข้ า งเคี ย งพื้ น ที่ ปกปั ก
ทรัพยากรท้องถิ่น มีการสารวจการใช้ประโยชน์ก่ อ นทุ ก ครั้ ง และจั ด ท าแนวเขตพื้ น ที่ ป กปั ก ทรั พยากร
ท้องถิ่นร่วมกันระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับผู้ที่เป็นเจ้าของหรือมีอ านาจในเอกสารสิ ท ธิ์ ก ารถื อ
ครองที่ดินเพื่อไม่ก่อให้เกิดปัญหาการลุกล้าที่ดิน
2) การเลือกที่ตั้งในการปักหมุดหลักฐาน ตาแหน่ ง ที่ ส ร้ า งหมุ ด หลั ก ฐานจะต้ อ งพิ จ ารณา
เลือกตาแหน่งที่เหมาะสม มั่นคง พื้นที่ดินต้องมีความหนาแน่น ซึ่ง ยากต่ อ การถู ก ท าลาย เป็ น ต าแหน่ ง ที่
เด่นชัดง่ายต่อการค้นหา และวัสดุที่ทาหมุดหลักฐานต้องคงทนถาวรแข็งแรง ในการปักหมุด หลั ก ฐานควร มี
การวัดพิกัดที่ตาแหนงหมุดหลักฐาน หรือจุดที่ตองการหาคาพิ กั ด ด้ ว ยเครื่ อ งรั บ สั ญ ญาณดาวเที ย ม เพื่ อ
กาหนดตาแหน่งจากดาวเทียม จี พี เอส (GPS : Global Positioning System) การฝังหมุ ด หลั ก ฐานอาจ
ฝัง ทุกระยะ 4 – 5 กม.
3) การหาพื้นที่ปกปักทรัพยากรทั้งหมด โดยหาพื้ น ที่ ทั้ ง หมดจากการค านวณ ภาพถ่ า ย
ดาวเทียม เป็นต้น
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1.3 การจัดทาป้ายพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น

ภาพที่ 3.1 ป้ายพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้อ งถิ่น
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14°51'59.2 "N
101°34'07.4"E

ภาพที่ 3.2 ตาแหน่งการปักหมุ ด ขอบเขต และแสดงพิ กัด พื้นที่ปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
2. การสารวจทรัพ ยากรในพื้ นที่ปกปั กทรัพ ยากรท้ องถิ่น
2.1 วิธีการดาเนิ นงานสารวจทรั พยากรในพื้นที่ ปกปักทรั พยากรท้องถิ่ น
ในการสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น มีเป้าหมายเพื่อต้องการให้ ชุ มชนเล็ ง เห็ น
ถึงคุณค่า ประโยชน์ และการหวงแหนในทรั พยากรที่ มีอ ยู่ ใ นชุ มชน ตลอดจนการน าไปสู่ ก ารอนุ รั ก ษ์
ทรัพยากร การใช้ประโยชน์ของทรัพยากร และวัฒนธรรมภูมิปัญญา ตามบริบทของแต่ละชุมชน
เมื่อกาหนดขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่นเรียบร้อยแล้ว ทางหน่ ว ยงานต้ อ งมี ก ารเตรี ย ม
งาน วางแผนการดาเนินงานก่อนการลงพื้นที่สารวจในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ อ งถิ่ น นอกเหนื อ จากการ
จัดเตรียมอุปกรณ์เครื่องมือต่าง ๆ ควรมีการดาเนินงานดังนี้
1) การกาหนดวิ ธีก ารสารวจ
กาหนดพื้นที่ศึกษา เมื่อกาหนดแนวขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ อ งถิ่ น แล้ ว เตรี ย มแผนที่
แสดงสภาพพื้นที่ป่าปกปักทรัพยากรท้องถิ่น พร้อมแสดงค่าพิกัดและระบุ ต าแหน่ ง เส้ น แบ่ ง ขอบเขตพื้ น ที่
ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ให้ครอบคลุมพื้นที่ชัดเจน จากนั้นก าหนดพื้ น ที่ ศึ ก ษาเนื่ อ งจากพื้ น ที่ ป่ า มี ข นาด
ใหญ่จึงจะต้องมีวิธีวางแปลงสาหรับการเก็บข้อมูลเบื้องต้นดังนี้
1.1) เส้นทางศึกษา
วางเส้ น แนวส ารวจ (Base Line) โดยลากเส้ น ตั้ ง ฉากตามแนวขอบเขตพื้ น ที่ ป กปั ก
ทรัพยากรท้องถิ่นลึกเข้าไปจนสุดแนวด้านในของพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ อ งถิ่ น ควรวางในบริ เ วณที่ ร าบ
เข้าถึงง่ายอาจแบ่งพื้นที่ในการสารวจออกเป็นสองแถวเท่า ๆ กันหรือวางบริเวณของแปลงขึ้ น อยู่ กั บ สภาพ
พื้นที่และความสะดวกในการสารวจ
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ภาพที่ 3.3 เส้นทางศึก ษาภายในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
1.2) พื้นที่ศึกษา นาพืน้ ทีป่ กปักทรัพยากรท้องถิ่นมาแบ่งเป็นพื้นทีศ่ ึกษา โดยพิ จ ารณาเกณฑ์ ใ นการแบ่ ง
ตามลักษณะทางภูมิศาสตร์และสังคมพืช
ข้อแนะนา
การสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น ควรมีการวัดพิกั ดที่ตาแหน่งชนิดที่พบทรัพยากร
ด้วยเครื่องรับสัญญาณดาวเทียม เพื่อกาหนดตาแหน่งจากดาวเทียม จี พี เอส (GPS : Global Positioning
System) ซึ่งการสารวจจะแบ่งออกเป็น 4 ทรัพยากร ดังนี้ 1. ทรัพยากรพืช 2. ทรัพยากรสัตว์ 3. ทรัพยากร
ชีวภาพอื่นๆ 4. ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา

1
2

5
10

3

6

4

7
11

12

8

9

ภาพที่ 3.4 พืน้ ทีศ่ ึก ษาภายในพื้นที่ป กปักทรัพยากรท้องถิ่น
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2.2 อุปกรณ์ในการสารวจ
1. เข็มทิ ศ (Hand Compass)
2. เครื่องวั ดหาพิกั ดด้วยดาวเทียม (GPS)
3. เทปวัดระยะทาง ขนาดความยาว 20 เมตร หรือ 30 เมตร
4. เครื่องมือวัด ความสู งต้นไม้ (Clinometer / Haga Hypsometer)
5. เชือก
6. แบบบันทึกข้อ มูล
7. อุปกรณ์เ ก็บตัว อย่างพรรณไม้ ได้แ ก่ แผงอัด พรรณไม้ กระดาษลูก ฟูก หรือกระดาษกล่ อง
ถุงพลาสติก แอลกอฮอล์ กรรไกรตัดกิ่ง กระดาษหนั งสือ พิมพ์
8. กล้องถ่ายรูป
9. สมุดบันทึ ก สาหรับบันทึกข้อ มูลต่าง ๆ เกี่ยวกับพรรณไม้ และแบบบันทึ ก
10.ดินสอ ไม้บรรทัด สาหรับบันทึ กข้อความ ไม้บรรทัด ใช้สาหรับวัดขนาดตัวอย่างพรรณไม้
เช่น ความกว้างของใบ ความยาวของผล เป็น ต้น
11.ป้ายชื่อขนาดเล็ก (tag) สาหรับป้ายชื่อประจาต้น

ภาพที่ 3.5 การสารวจทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรั พยากรท้องถิ่น
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1. ตัวอย่ างแบบบั นทึกข้อมู ลการสารวจทรัพยากรพืช
แบบบัน ทึกข้อมูลการสารวจทรัพยากรพืช
แปลงที่/พื้นที.่ .................
ชื่อผู้สารวจ.........................................................................................................................................................
วันที่สารวจ.......................................................... ชื่อบริเวณที่สารวจ...............................................................
ลักษณะพื้นที่.....................................................................................................................................................
ลาดับ
ชื่อพื้นเมือง
พิกัด
การใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
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2. ตัวอย่ างแบบบั นทึกข้อมู ลการสารวจทรัพยากรสั ตว์
แบบบัน ทึกข้อมูลการสารวจทรัพยากรสัตว์
แปลงที่/พื้นที่..................
ชื่อผู้สารวจ.........................................................................................................................................................
วันที่สารวจ.......................................................... ชื่อบริเวณที่สารวจ...............................................................
ลักษณะพื้นที่.....................................................................................................................................................
ลาดับ
ชื่อพื้นเมือง
พิกัด
การใช้ประโยชน์
หมายเหตุ

หมายเหตุ : พบเห็นตัว พบรอยเท้า หรือจาแนกโดยการฟังเสียง

47
3. ตัวอย่ างแบบบั นทึกข้อมู ลการสารวจทรัพยากรชีวภาพอื่น ๆ
แบบบัน ทึกข้อมูลการสารวจทรัพยากรชีวภาพอื่นๆ
แปลงที่/พื้นที่..................
ชื่อผู้สารวจ.........................................................................................................................................................
วันที่สารวจ.......................................................... ชื่อบริเวณที่สารวจ...............................................................
ลักษณะพื้นที่.....................................................................................................................................................
ลาดับ
ชื่อพื้นเมือง
พิกัด
การใช้ประโยชน์
หมายเหตุ
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4. ตัวอย่ างแบบบั นทึกข้อมู ลการสารวจทรัพยากรวั ฒนธรรมและภู มิปั ญญา
แบบบัน ทึกข้อมูลการสารวจทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
แปลงที่/พื้นที่..................
ชื่อผู้สารวจ.........................................................................................................................................................
วันที่สารวจ.......................................................... ชื่อบริเวณที่สารวจ...............................................................
ลักษณะพื้นที่.....................................................................................................................................................
รายละเอียดวัฒนธรรม
ลาดับ ชื่อภูมิปัญญา
พิกัด
ชาติพันธุ์
หมายเหตุ
และภูมิปัญญา

หมายเหตุ : กรณีที่ชุมชนมีความหลากหลายชาติพันธุ์

3. จาแนกชนิดของทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก ทรัพยากรท้องถิ่น
การจาแนกชนิดของทรัพยากรในพื้นที่ปกปั ก จะแบ่งออกเป็น 3 ทรัพยากร ดังนี้ ทรัพยากรกายภาพ
ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวั ฒนธรรมและภูมิ ปัญญา
1) การจั ดกลุ่มของทรัพยากรชีวภาพ แบ่ง ออกได้เป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
1.1 พืช
1.2 สัตว์
1.3 ชีวภาพอื่น ๆ
2) การจั ดกลุ่มของทรัพยากรกายภาพ แบ่งออกได้ เป็น 7 กลุ่ม ดังนี้
2.1 หิน
2.2 แร่
2.3 อากาศ – ลม
2.4 น้า
2.5 ดิน
2.6 แสง
2.7 อุณหภู มิ
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3) การจั ดกลุ่มของทรัพยากรวั ฒนธรรมและภูมิปั ญญา แบ่งออกได้เป็น 10 กลุ่ม ดังนี้
3.1 สาขาเกษตรกรรม
3.2 สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม
3.3 สาขาการแพทย์แผนไทย
3.4 สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
3.5 สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน
3.6 สาขาสวัสดิการ
3.7 สาขาศิลปกรรม
3.8 สาขาการจัดการองค์กร
3.9 สาขาภาษาและวรรณกรรม
3.10 สาขาศาสนาและประเพณี
ตัวอย่ างการจาแนกทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก ทรัพยากรท้ องถิ่น
1) การจาแนกทรัพยากรพืชในพื้น ที่ปกปัก ทรัพยากรท้องถิ่น
การจาแนกข้อมูลพรรณไม้ ตาม ลักษณะวิสัย ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้ล้ มลุก ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้ อย ไผ่ ปาล์ม
เฟิร์น กล้วยไม้ เป็นต้น

1

2

3

ภาพที่ 3.6 ตัวอย่างลักษณะวิสัย ของพืช 1 ไม้ต้น 2 ไม้พุ่ม และ 3 ไม้ล้มลุ ก
2.) การจาแนกทรัพ ยากรสัตว์ในพื้นที่ ปกปักทรั พยากรท้องถิ่ น
การจาแนกข้อมูลพันธุ์สั ตว์ สัตว์ เลี้ยงลูก ด้วยน้านม สัตว์ เลื้อยคลาน สัตว์ปีก แมง แมลง ฯลฯ

1

2

ภาพที่ 3.7 ตัวอย่างทรัพยากรสัตว์ประเภทแมลง 1 จักจั่น 2 ผึ้ง 3 มดแดง

3

50
3) การจาแนกทรัพยากรชีวภาพในพื้ นที่ปกปั กทรัพ ยากรท้ องถิ่น
การจาแนกข้อมูลทรัพยากรชีวภาพ เช่น เห็ด ไลเคน สาหร่าย มอส ฯลฯ

ภาพที่ 3.8 ตัวอย่างตารางการจาแนกประเภททรัพยากรชีว ภาพอื่น ๆ
4. ติดป้ ายรหั สประจาชนิ ด
4.1 รูปแบบป้ายรหัสประจาต้น
1) รูปแบบรหัสประจาต้น ประกอบไปด้วยตัวเลข 2 ชุด
ชุดที่ 1 รหัสลาดับชนิดพรรณไม้ ประกอบไปด้วยตัวเลข 3 หลัก เช่น 001 คือ รหั ส ล าดั บ ชนิ ด พรรณ
ไม้ชนิดที่ 1
ชุดที่ 2 รหัสลาดับต้น ประกอบไปด้วย ตัวเลข 1 หลักเป็นต้นไป เช่น /2 คือ ลาดับต้นที่ 2
ระหว่าง ชุดที่ 1 และ ชุดที่ 2 ให้คั่นด้วยเครื่องหมาย/ยกตั ว อย่ า งเช่ น 001/2 คื อ รหั ส ล าดั บ ชนิ ด
พรรณไม้ชนิดที่ 1/รหัสลาดับต้น ต้นที่ 2
หมายเหตุ - ในกรณีที่ชนิดนั้นมีต้นเดียว ไม่ต้องใส่เครื่องหมาย /
- ในกรณีที่ต้นไม้ปลูกเป็นแปลงหรือกอ ให้รหัสประจาต้นนับเป็นแปลงหรือกอ

ภาพที่ 3.9 รูปแบบป้ายรหัสประจาต้น
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4.2 วัสดุทาป้ายรหัสประจาต้น
1) ใช้วัสดุที่คงทนและหาได้ง่ายตามท้องถิ่น เช่น พลาสติก กระป๋องอลูมิเนียม ฯลฯ
2) ตัวเลขในป้ายรหัส ใช้การตอกรหัส หรื อ เขี ย นด้ ว ยสี ที่ มีค วามคงทน เพื่ อ ป้ อ งกั น ความสั บ สน
เนื่องจากป้ายชารุดและตัวเลขหลุดลอก

ภาพที่ 3.10 รูปแบบวัสดุที่ใช้ประดิษฐ์ป้ายรหัสประจาต้น
4.3 วิธีการติดป้ายรหัสประจาต้น
วิธีที่ 1 แบบผูก คล้องกับกิ่ง หรื อ ล าต้ น ของต้ น ไม้ ใ นต าแหน่ ง ที่ เ หมาะสมและมองเห็ น ได้ อ ย่ า ง
ชัดเจน ซึ่งวิธีนี้เหมาะสาหรับไม้ต้น ไม้พุ่ม ฯลฯ
วิธีที่ 2 แบบปักหลัก ให้ปักตรงบริเวณตาแหน่งที่ต้นไม้นั้นขึ้นอยู่ ใช้สาหรับ ไม้ ล้มลุก
หมายเหตุ ไม่ควรติดรัดจนแน่นเกินไป ควรแขวน หรือใช้วัสดุอุปกรณ์ที่มีความยืดหยุ่นในการติดแบบง่าย ๆ

ภาพที่ 3.11 วิธีการติดป้ายรหัสประจาต้นรูปแบบต่างๆ
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 2 ทาผังแสดงขอบเขตพื้นที่ ปกปัก ทรัพยากรท้องถิ่ น
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้วิธีการทาผังแสดงขอบเขต
2. เพื่อรู้วิธีการทาผังแสดงตาแหน่ งของทรั พยากร
กระบวนการดาเนิ นงาน
1.1 วิธีการดาเนินงานการทาผังแสดงขอบเขต
1) นาข้อมูลจากการสารวจ และข้อมู ลจากการจัดทาแนวเขต กาหนดขอบเขตพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น
2) ทาผังแสดงขอบเขตพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น ประกอบไปด้วย
1. ส่วนผัง
2. ส่วนสัญลักษณ์
3. ส่วนแสดงรายละเอียด ชื่อผั ง มาตราส่วน ทิศ วัน เดือน ปีที่สารวจ ผู้จัดทา ฯลฯ
2.2 วิธีการดาเนิ นงานการทาผังแสดงตาแหน่งของทรัพยากร
นาข้อมูลจากการสารวจ จาแนกทรัพยากรในพื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้อ งถิ่น
1) ทาผังแสดงตาแหน่ งของทรั พยากร เช่น ผังแสดงตาแหน่ง พรรณไม้ ผังแสดงตาแหน่งสัต ว์ ผัง
แสดงตาแหน่งชี วภาพอื่น ๆ ฯลฯ ในแต่ ละผั งแสดงตาแหน่งทรัพยากร ประกอบไปด้ วย
1. ส่วนผัง
2. ส่วนสัญลักษณ์
3. ส่วนแสดงรายละเอียด ชื่อผั ง มาตราส่วน ทิศ วัน เดือน ปีที่สารวจ ผู้จัดทา ฯลฯ

ภาพที่ 3.12 การจัดเก็บข้อ มูลตาแหน่ง พรรณไม้ในพื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้อ งถิ่น
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แสดงต ำแหน่ง ( พิก ัด ) พรรณ ไม้
บริ เวณพื้นที่ปกปัก ทรั พยำกรท ้องถิ่ นป่ ำช้ำ หนองไผ่ สำธำรณประโยชน์
บ ้ำนท ับช้ำ ง ม. 5 ต.หนองระเวียง อ.เมื องนครรำชสี มำ จ.นครรำชสี มำ
วันที่ 1 5 กุ มภำพันธ์ 2559
องค์ก ำรบริ หำรส่ วนต ำบลหนองระเวียง

ภาพที่ 3.13 ตัวอย่างตารางระบุตาแหน่ง (พิ กัด) พรรณไม้

ภาพที่ 3.14 ตาแหน่งพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 3 ศึก ษาทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้ข้อ มูลทรั พยากรในพื้นที่ป กปักทรั พยากรท้องถิ่น
2. เพื่อได้ภาพถ่ายทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
กระบวนการดาเนิ นงาน
3.1 ดาเนิ นการศึก ษาทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก ทรัพยากรท้องถิ่น
1) ศึกษากายภาพ (ใบงานที่ 1-4)
2) ศึกษาพืช (ใบงานที่ 5)
3) ศึกษาสัตว์ (ใบงานที่ 6)
4) ศึกษาชีวภาพอื่น ๆ (ใบงานที่ 7)
5) ศึกษาภูมิปั ญญาและแหล่ งทรัพยากรธรรมชาติ (ใบงานที่ 8-9)
3.2 ดาเนิน การศึก ษาภาพถ่ายทรัพยากรในพื้นที่ ปกปัก
1) ถ่ายภาพกายภาพ
2) ถ่ายภาพพืช
3) ถ่ายภาพสัตว์
4) ถ่ายภาพชีวภาพอื่น ๆ
5) ถ่ายภาพภูมิปัญญาและแหล่งทรั พยากรธรรมชาติ
ตัวอย่ างดาเนินการศึ กษาทรัพยากรในพื้ นที่ปกปั กทรัพยากรท้ องถิ่น
1) ศึก ษาพืช
1. ศึกษาข้อมู ลพืชที่ มีความสาคัญ หรือมี ลักษณะพิเ ศษ
2. ศึกษาลักษณะเด่นของพืช
3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ ในท้องถิ่น (ระบุส่วนที่ใช้และวิธี การใช้)

ภาพที่ 3.15 การศึกษาพืช ในพื้นที่ป กปักทรั พยากรท้องถิ่น
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2) ศึก ษาสัตว์
1. ศึกษาข้อมู ลพันธุ์สั ตว์ที่ พบในพื้นที่ ปกปักทรั พยากรท้องถิ่น
2. ศึกษาประวั ติ ที่มาของสั ตว์
3. ศึกษาความสาคัญ ลักษณะเด่นของสัตว์

ภาพที่ 3.16 การศึกษาทรัพยากรสั ตว์ในพื้นที่ปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
3) ศึก ษาชีวภาพอื่นๆ
1. ศึกษาชื่อเรีย กในท้องถิ่นของชีวภาพ
2. ศึกษาประเภท (เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ)
3. ศึกษาการใช้ประโยชน์ของชีว ภาพ
4. ศึกษาลักษณะเด่นของชีวภาพ

ภาพที่ 3.17 การศึกษาทรัพยากรชีวภาพในพื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้อ งถิ่น
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4) ศึก ษาภูมิ ปัญญา
1. ศึกษาประวั ติ ที่มาของภู มิปัญญา
2. ศึกษาลักษณะเด่นของภูมิปั ญญา
3. ศึกษาขั้นตอนของภูมิปั ญญา
4. ศึกษาประโยชน์ข องภูมิปัญญา

ภาพที่ 3.18 การศึกษาทรัพยากรภูมิปัญญาในพื้นที่ปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
3.2 การถ่ายภาพทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก
1) ศึก ษาการบัน ทึกภาพทางพฤกษศาสตร์
1. หลักการถ่ายภาพพรรณไม้
- ภาพถ่ายส่วนประกอบของพืช 1) ภาพถ่ายลักษณะวิ สัย 2) ภาพถ่ายเฉพาะส่วนประกอบ
ด้วย ราก(ถ้ามี) ลาต้น ใบ ดอก ผล และเมล็ด
- การถ่ายภาพให้บันทึกเป็นไฟล์ภาพชนิด .jpg , .JPEG ที่ขนาด 640 x 480 พิกเซล หรือ
1,280 x 960 พิกเซล

ภาพที่ 3.19 การถ่ายภาพพรรณไม้ให้ครบทุกส่วน
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2. หลักการถ่ายภาพสัตว์
- ภาพถ่ายภาพสัตว์ให้เห็นส่วนประกอบสาคัญชัด เจน และภาพพฤติกรรมต่างๆที่น่าสนใจ
- การถ่ายภาพให้บันทึกเป็นไฟล์ภาพชนิด .jpg , .JPEG ขนาด 640 x 480 พิกเซล หรือ
1,280 x 960 พิกเซล

ภาพที่ 3.20 การถ่ายภาพสัตว์
3. หลักการถ่ายภาพชีวภาพอื่น ๆ
- ภาพถ่ายภาพชีวภาพให้เห็นส่วนประกอบสาคัญชัด เจน เช่น เห็ด ควรถ่ายในส่วนของหมวก ครีบ
และก้านเห็ ดให้ชัด เจน เป็นต้น
- การถ่ายภาพให้บันทึกเป็นไฟล์ภาพชนิด .jpg , .JPEG ที่ขนาด 640 x 480 พิกเซล หรือ
1,280 x 960 พิกเซล

ภาพที่ 3.21 การถ่ายภาพชีวภาพอื่นๆ
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 4 ทาตัวอย่างทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก ทรัพยากรท้องถิ่น
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อให้ มีตัว อย่างสาหรับเรียนรู้ และหลั กฐานอ้างอิ งแหล่งที่ อยู่
2. เพื่อใช้จั ดแสดงในสถานที่ต่าง เช่น พิ พิธภัณฑ์ ท้องถิ่น
กระบวนการดาเนิ นงาน
1. จัดเก็บตัว อย่างทรัพยากรกายภาพ (หิน ดิน แร่)
2. จัดเก็บตัว อย่างพรรณไม้แห้ ง ดอง เฉพาะส่วนในพื้นที่ป กปักทรัพยากรท้องถิ่น
3. จัดเก็บตัว อย่างพันธุ์สั ตว์ในพื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้อ งถิ่น แมลง ผีเ สื้อ
4. จัดเก็บตัว อย่างชีวภาพอื่นๆ ในพื้นที่ ปกปักทรั พยากรท้องถิ่น
5. จัดเก็บขั้นตอน กระบวนการ ภูมิปัญญาท้ องถิ่น
ตัวอย่างการทาพรรณไม้แห้ง
1. วัสดุอุปกรณ์ในการทาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
1. ชิ้นตัวอย่าง ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร ประกอบไปด้วย กิ่ง ใบดอก หรือกิ่ง ใบ ผล
2. แผงอัดพันธุ์ไม้ กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร มี ลั ก ษณะเป็ น ตารางสี่ เ หลี่ ย มผื น ผ้ า 2
แผงประกบกัน
3. เชือกไส้ตะเกียงแบบแบนสาหรับผูกแผงอัดพันธุ์ไม้ กว้ า ง 2.5 เซนติ เ มตร ยาว 150 เซนติ เ มตร
จานวน 2 เส้นต่อแผง
4. กระดาษลูกฟูก (หรือเทียบเท่า) กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร
5. กระดาษหนังสือพิมพ์ กว้าง 30 เซนติเมตร ยาว 45 เซนติเมตร
6. ป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร
7. ป้ายข้อมูล (tag) สาหรับผูกพันธุ์ไม้ กว้าง 3 เซนติเมตร ยาว 5 เซนติเ มตร ปลายข้ า งหนึ่ ง เจาะรู
สาหรับร้อยด้าย (ด้ายยาว 20 เซนติเมตร ทาเป็น 2 ทบ)
8. เข็มเบอร์ 8 และด้าย
9. กระดาษสีขาว 300 แกรมส าหรั บ เย็ บ ตั ว อย่ า งพรรณไม้ แ ห้ ง กว้ า ง 30 เซนติ เ มตร ยาว 42
เซนติเมตร
10. ปกตัวอย่างพรรณไม้แห้ง ใช้กระดาษสีขาว 300 แกรม พับครึ่ ง ให้ ไ ด้ ข นาดกว้ า ง 35 เซนติ เ มตร
ยาว 45 เซนติเมตร

ชิน้ ตัวอย่างพันธุไ์ ม้

ภาพที่ 3.22 อุปกรณ์ที่ใช้สาหรับการทาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
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2. ขั้นตอนการทาตัวอย่ างพรรณไม้ แห้ง
1. คัดเลือกส่วนของพืชในการทาตัว อย่างพรรณไม้แห้ ง ประกอบด้วย กิ่ง ใบ ดอก หรือกิ่ง ใบ ผล ตัด
ชิ้นตัวอย่างพัน ธุ์ไม้ยาว 30 เซนติเ มตร โดยพันธุ์ ไม้หนึ่ งชนิดให้ เก็บอย่างน้อย 2 ตัวอย่าง
2. ผูกป้ายข้อมูลที่ชิ้น ตัวอย่างพันธุ์ไม้ ในตาแหน่งกิ่ งที่แข็งแรงที่สุด เพื่อป้องกันการสูญหาย
3. เตรียมอุป กรณ์สาหรับอั ดพรรณไม้โ ดยวางแผงอั ดพันธุ์ ไม้ 1 แผง กระดาษลูกฟู ก 1 แผ่นและ
กระดาษหนั งสือพิ มพ์ 1 คู่ ตามลาดับ
4. จัดชิ้นตัวอย่างพันธุ์ ไม้บนกระดาษหนังสือ พิมพ์ให้เ ห็นลักษณะของหน้าใบ หลังใบ ดอกและผล
ชัดเจน แล้วจึงปิดด้ วยกระดาษหนังสื อพิ มพ์ กระดาษลูก ฟูก 1 แผ่น และแผงอั ดพันธุ์ไ ม้ 1 แผง ตามลาดับ แล้ว
จึงผูกเชือกรั ดแผงอั ดพันธุ์ ไม้ให้แน่น (แผงอัด พันธุ์ไม้ 1 แผง สามารถอัด พรรณไม้ได้ 1 – 10 ตัวอย่าง ขึ้นอยู่กับ
ขนาดและชนิดของพรรณไม้)
5. อบตัวอย่างพรรณไม้ การอบพรรณไม้หรือ ตากตัวอย่างพรรณไม้สามารถตากไว้ในบริเวณพื้นที่ที่มี
แสงแดดส่ องถึง หากในฤดู ฝนหรือฤดูหนาวสามารถใช้วิธีการอบไว้ ในตู้อบพรรณไม้ได้
1

1
1
1
13
11
11
11
11
151
11
11
11
11
7
11
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
ภาพที่ 3.23 ขั้นตอนการทาตัวอย่างพรรณไม้แห้ง
1
1
1
1
1

2

1
1
1
41
11
11
11
11
161
11
11
11
11
11
1
1
1
1
1
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ภาพที่ 3.24 ตัวอย่างการตากหรืออบตัว อย่างพรรณไม้แห้ ง
6. เย็บตัวอย่างพรรณไม้แห้ง นาตัวชิ้นตัวอย่างพันธุ์ไม้ ที่แห้งสนิท วางบนกระดาษสาหรับ เย็บตัว อย่าง
พรรณไม้แห้ง เย็บยึด ด้วยเข็ มและด้ายบริเวณกิ่ง และเส้นกลางใบให้ชิ้น ตัวอย่างพันธุ์ไม้ ติดแน่นกั บ
กระดาษ โดยเว้นระยะแต่ล ะปมประมาณ 1 นิ้ว หรือตามความเหมาะสมโดยไม่มีการตั ดด้ายระหว่าง
การเย็บ
7. ติดป้ายแสดงข้ อมูล พรรณไม้ ตรงมุมล่างด้านซ้ายของตัว อย่างพรรณไม้แห้ งที่ทาการเย็บ เสร็จแล้วโดยทา
กาวเพียง 1 เซนติเ มตรทางด้านซ้าย เพื่อให้ สามารถเปิดปิ ดป้ายรายละเอียดข้อ มูลพรรณไม้ได้

ภาพที่ 3.25 อุปกรณ์ใช้สาหรับในการเย็บตั วอย่างพรรณไม้แ ห้ง

ภาพที่ 3.26 การเย็บตัวอย่างพรรณไม้ที่ส มบูรณ์แ ล้ว
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4. เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น
เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น แฟ้มทะเบียนตัวอย่างและชิ้ น ตั ว อย่ า ง โดยเรี ย งล าดั บ ชิ้ น ตั ว อย่ า งตาม
รหัสพรรณไม้ในทะเบียนพรรณไม้

ภาพที่ 3.27 ตัวอย่างระบบการจัดเก็บ และสื บค้น
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ขั้นตอนการทาตัวอย่างพรรณไม้ดอง
1. เรียนรู้หลักการทาตัวอย่างพรรณไม้ดอง
การทาตัวอย่างพรรณไม้ดองสามารถเก็บได้ทุกส่วนของพืช เช่ น ส่ ว นดอกและผลของพื ช ที่ ต้ อ งการ
เก็บรักษาเป็นพิเศษ หรือมีขนาดใหญ่ และมีลักษณะอวบน้าหรือฉ่าน้า เช่น ผลมะม่วง ผลมะยม ผลมะปริ ง ผล
มะปราง ดอกขิง ดอกข่า เป็นต้น

ภาพที่ 3.28 ตัวอย่างพรรณไม้ชนิดต่าง ๆ สาหรับทาตั วอย่างพรรณไม้ ดอง
2. เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ในการทาตัวอย่างพรรณไม้ดอง
1. มีดผ่าตัวอย่าง
2. ขวดแก้วสุญญากาศ (vacuum bottle) แบบใส มีฝาปิดมิ ดชิดไม่ทาให้เ อทานอลระเหยง่าย
3. เอทานอล (เอทิลแอลกอฮอล์) ความเข้มข้นร้อยละ 70
4. ป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ กว้าง 10 เซนติเมตร ยาว 15 เซนติเมตร

ภาพที่ 3.29 อุปกรณ์สาหรับทาตัว อย่างพรรณไม้ ดอง
3. เรียนรู้ขั้นตอนการทาตัวอย่างพรรณไม้ดอง
1. คัดเลือกส่วนของพืชในการทาตัวอย่างพรรณไม้ ด อง ประกอบด้ ว ย ผล หรื อ ดอก ที่ อ วบน้ า
โดยพันธุไ์ ม้แต่ละชนิดให้เก็บอย่างน้อย 3 ชิ้นตัวอย่าง (ชิ้นตัวอย่างสมบูรณ์ ชิ้นตัวอย่างผ่ า ครึ่ ง ตามยาว และชิ้ น
ตัวอย่างผ่าครึ่งตามขวาง)
2. นาชิ้นตัวอย่างทั้งหมดจัดวางลงในขวดสุ ญ ญากาศ เติ มสารละลายเอทิ ล แอลกอฮอล์ ค วาม
เข้มข้นร้อยละ 70 ให้ท่วมชิ้นตัวอย่าง
3. บันทึกข้อมูลและติดป้ายข้อมูลพรรณไม้บนภาชนะที่บรรจุ ตั ว อย่ า ง โดยขนาดของป้ า ยข้ อ มู ล
พรรณไม้สาหรับตัวอย่างพรรณไม้ดองนั้นสามารถปรับขนาดได้ตามความเหมาะสมกับขนาดของภาชนะที่ บ รรจุ
ตัวอย่าง และควรติดอยู่ในบริเวณที่เหมาะสม ไม่บดบังตัวอย่างที่อยู่ภายใน
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ภาพที่ 3.30 ตัวอย่างพรรณไม้ดองของผลมะเฟื อง
หมายเหตุ ตัวอย่างพรรณไม้ดองบางชนิดเมื่อถึงระยะเวลาหนึ่ง จะต้ อ งมี ก ารเปลี่ ย นถ่ า ยเอทานอลเก่ า
ออก และใส่เอทานอลใหม่ลงไปแทน เพื่อให้รักษาสภาพตั ว อย่ า งได้ น านขึ้ น โดยเฉพาะตั ว อย่ า งที่ มีสี ล ะลาย
ออกมาในเอทานอลมากจนกลายเป็นสีค ล้ าเข้ มท าให้ มองไม่ เ ห็ น ชิ้ น ตั ว อย่ า งที่ บ รรจุ อ ยู่ ภ ายในภาชนะ ควร
จะต้องทาการเปลี่ยนบ่อยขึ้น
4. เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น
เรี ย นรู้ ร ะบบการจั ด เก็ บ และสื บ ค้ น แฟ้ มทะเบี ย นตั ว อย่ า งและตั ว อย่ า งพรรณไม้ ด อง โดย
เรียงลาดับตัวอย่างพรรณไม้ดองตามรหัสพรรณไม้ในทะเบียนพรรณไม้

ภาพที่ 3.31 วิธีการและรูปแบบการจัดเก็บ ตัวอย่างพรรณไม้ดองในระบบคอมพิว เตอร์

ภาพที่ 3.32 วิธีการและรูปแบบการจัดเก็บ ตัวอย่างพรรณไม้ดอง
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ตัวอย่างการทาตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน
1) เรียนรู้หลักการทาตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน
สาหรับพืชบางชนิดซึ่ งมีผลที่มีลั กษณะเป็นผลแห้ง (ไม่มีเนื้อฉ่าน้า) นั้น นอกจากจะเก็บกิ่ง ที่มีใบ และ
ดอก มาอัด เป็นตัว อย่างพรรณไม้แห้ งแล้ว ยังสามารถเก็บตัวอย่างเฉพาะส่วนของผล (ซึ่งไม่สามารถทาตัวอย่าง
พรรณไม้แห้งได้ ) หรือตัวอย่างมักใช้ กับส่วนของพืชที่ ต้องการเก็บรักษาเป็นพิเ ศษ หรือมี ขนาดใหญ่มาก มาทา
เป็นตัวอย่างพรรณไม้แห้ง เฉพาะส่วนได้ ด้วย เช่น ฝักสะบ้า ผลตะแบก ผลอินทนิล ผลสะแก ผลยางนา ผล
มะพร้าวฯลฯ นอกจากนี้ยังอาจเก็บส่วนของเมล็ดได้ด้วย เช่น เมล็ด มะกล่าตาหนู เมล็ ดถั่วต่าง ๆ ฯลฯ โดย
ตัวอย่างแห้ง เฉพาะส่วนนี้ไม่ ต้องอัดในแผงอัด พรรณไม้ แต่อบหรือ ตากแดดให้แห้ง แล้วเก็บรักษาไว้ ในภาชนะใส
แบบต่าง ๆ ในกรณีที่ มีขนาดใหญ่ มาก เช่นฝักสะบ้า อาจจัดแสดงไว้ในห้อ งโดยไม่ต้อ งใส่ภาชนะ
2) เรียนรู้วัสดุอุปกรณ์ในการทาตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน
1.กล่องเก็บตัว อย่างแบบใส ขนาดพอเหมาะกับ ชิ้นตัวอย่าง
2. ป้ายข้อมูลและด้ายสาหรับผูก
3. ป้ายแสดงข้อมูลพรรณไม้ ขนาดเหมาะสมกับกล่องเก็บตัวอย่าง

ภาพที่ 3.33 ตัวอย่างจานเพาะเชื้อ หรือ กล่องเก็บตัว อย่าง
3) เรียนรู้ขั้นตอนการทาตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน
3.1) คัดเลือกส่วนของพืชในการทาตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน ประกอบด้ ว ย ผล เมล็ ด หรื อ ดอกที่
แห้งโดยธรรมชาติ โดยเก็บชนิดพรรณไม้ละ 1 ตัวอย่าง
3.2) ทาตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะ โดยเก็บตัวอย่างพรรณไม้ที่มีลักษณะแห้ ง เช่ น เก็ บ เป็ น ผลแห้ ง ฝั ก
เมล็ด ใส่กล่องหรือขวด ปิดฝาให้มิดชิดป้องกันแมลง หากพรรณไม้ มีข นาดใหญ่ ไ ม่ ส ามารถใส่ ก ล่ อ งได้ ใ ห้ ว าง
หรือแขวนบนชั้น แล้วติดป้ายข้อมูล
3.3) บันทึกข้อมูลและติดป้ายข้อมูลพรรณไม้ เ ฉพาะส่ ว น แผ่ น ป้ า ยแสดงข้ อ มู ล พรรณไม้ จ ะติ ด บน
ภาชนะในกรณีที่สามารถบรรจุในภาชนะได้โดยให้มีขนาดและบริเวณที่ติดแผ่ น ป้ า ยตามความเหมาะสม แต่ ถ้ า
ชิ้นตัวอย่างมีขนาดใหญ่มาก และไม่ได้บรรจุในภาชนะ ควรติ ด ป้ า ยข้ อ มู ล (อาจใช้ วิ ธี ห้ อ ยหรื อ แขวน) ไว้ ที่ ชิ้ น
ตัวอย่าง หรือทาเป็นป้ายตั้งแสดงใกล้ ๆ กับชิ้นตัวอย่าง
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ภาพที่ 3.34 ตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วน

ภาพที่ 3.35 ตัวอย่างสัตว์ (จักจั่น)

ภาพที่ 3.36 ตัวอย่างชีวภาพอื่นๆ (เห็ ด)
3.4) เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น
เรียนรู้ระบบการจัดเก็บและสืบค้น แฟ้มทะเบียนตัวอย่างและตั ว อย่ า งพรรณไม้ เ ฉพาะส่ ว น โดย
เรียงลาดับตัวอย่างพรรณไม้เฉพาะส่วนตามรหัสพรรณไม้ในทะเบียนพรรณไม้

ภาพที่ 3.37 การเก็บตัวอย่างพรรณไม้เ ฉพาะส่วนในตู้หรือ ชั้นวางตัวอย่าง
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 5 ทาทะเบี ยนทรั พยากรในพื้นที่ ปกปักทรั พยากรท้องถิ่น
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อทราบชนิด และจานวนทรั พยากรในพื้นที่ป กปักทรั พยากรท้องถิ่น
2. เพื่อให้ มีระบบการจัดเก็บและสื บค้นข้อ มูลทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก ทรัพยากรท้องถิ่น
กระบวนการดาเนิ นงาน
5.1. การทาทะเบียนทรัพยากรในพื้น ที่ปกปัก ตามแบบ อพ.สธ. เป็นการนาข้อมูลจากการศึก ษา
ทรัพยากร พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิปัญญา ธรรมชาติ โบราณคดี ตามใบงานที่ 5 – 9 ในพื้นที่ปกปัก นามา
ขึ้นทะเบียนทรั พยากร ในพื้นที่ป กปักทรัพยากรท้องถิ่น โดยมีทะเบียนดัง ต่อไปนี้
1) ทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
2) ทะเบียนพันธุ์สัต ว์ในพื้นที่ป กปักทรั พยากรท้องถิ่น
3) ทะเบียนชีว ภาพอื่น ๆในพื้นที่ ปกปักทรั พยากรท้องถิ่น
4) ทะเบียนภู มิปัญญาในพื้นที่ปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
5) ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น
6) ทะเบียนทรั พยากรโบราณคดีในพื้น ที่ปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
ตัวอย่ างการทาทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ ปกปักทรั พยากรท้องถิ่ น

ภาพที่ 3.38 หน้าปกทะเบียนพรรณไม้ในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้ องถิ่น

ภาพที่ 3.39 ตัวอย่างทะเบียนพรรณไม้ในพื้น ที่ปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
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5.2 ระบบการจัดเก็ บและสื บค้ นได้ เป็นการนาข้อมูลทะเบียนทรัพยากร พืช สัตว์ ชีวภาพ ภูมิ
ปัญญา แหล่งทรัพยากร โบราณคดี ในพื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้อ งถิ่น นามาจัดเก็บข้ อมูลในรูปแบบต่างๆ
ดังต่อไปนี้
1) รูปแบบเอกสาร
2) รูปแบบคอมพิว เตอร์

ภาพที่ 3.40 การจัดเก็บและสืบค้น ทะเบียนรูปแบบเอกสาร

ภาพที่ 3.41 การจัดเก็บและสืบค้น ทะเบียนรูปแบบคอมพิวเตอร์
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 6 ดูแ ล รัก ษา ทรั พยากรในพื้นที่ ปกปักทรั พยากรท้องถิ่ น
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรักษาพื้นที่ปกปั กทรัพยากรท้อ งถิ่นให้อยู่ในสภาพธรรมชาติ
2. เพื่อให้ มีส่วนร่ว ม สร้างความตระหนัก เห็น คุณค่าและประโยชน์ของทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก
ทรัพยากรท้องถิ่น
กระบวนการดาเนิ นงาน
6.1 การดูแ ลรัก ษาทรัพยากรในพื้นที่ ปกปักทรั พยากรท้องถิ่ น
1) ทาปฏิทินดูแล รักษา ทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่ทรั พยากรท้องถิ่น
2) จัดเตรียมวั สดุ อุปกรณ์ ในการดูแล รักษา ทรัพยากรท้องถิ่น ในพื้นที่ป กปัก ทรัพยากรท้องถิ่น
3) จัดทาตารางบันทึกการดูแล รักษา ทรัพยากรในพื้นที่ปกปัก ทรัพยากรท้อ งถิ่น
6.2 การจัดตั้งกลุ่ม อาสาสมั ครดู แลทรัพยากร
1) สร้างความรู้ความเข้าใจในการมีส่วนร่ว ม ในการอนุรักษ์
2) จัดตั้งกลุ่ ม เช่น กลุ่มอนุรักษ์ กลุ่มป่าต้นน้า กลุ่มป้อ งกันไฟป่า กลุ่มฝายชะลอน้า

ภาพที่ 3.42 การทาฝายชะลอน้า

ภาพที่ 3.43 การทาแนวกันไฟ
ผลที่คาดว่า จะได้รั บ
ด้านวิชาการ
1. ภูมิศาสตร์ เช่น หลักการกาหนดขอบเขตพื้นที่ การสารวจ การทาแผนที่
2. ชีววิทยา เช่น การจาแนก การทาตัวอย่างทรัพยากรในพื้นที่ปกปั ก ทรัพยากรท้ องถิ่น
3. ศิลปะ เช่น การวาดภาพ การถ่ายภาพ
4. สังคมศาสตร์ เช่น งานเก็บรวบรวมข้ อมูล การทางานร่วมกัน ความสัมพันธ์กั บชุมชน
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ด้านภูมิ ปั ญญา
1. การเรียนรู้ที่มีพืชเป็นปัจจัย
2. การคิดเป็นลาดับขั้น ตอน
3. การจัดการ
4. จินตนาการการสัมผัสเรียนรู้พืช พรรณ
คุณ ธรรมและจริย ธรรม
1. ความรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
2. ความซื่อตรง ในการศึกษา
3. ความมีระเบียบความรอบคอบ ละเอียด ถี่ถ้วน ในการปฏิบัติงาน
4. ความอดทนต่อสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงาน
5. มีความสามัคคี
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3.2.2 งานที่ 2 งานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น
หลักการ
รู้ทรัพยากร เห็นความหลาย รู้ระบบฐาน
สาระสาคัญ
การสารวจเก็บรวบรวมและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการเก็บรวบรวมข้ อ มู ล ทางด้ า นกายภาพ
ชีวภาพ รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของแต่ละท้องถิ่น ตั้ ง แต่ อ ดี ต ถึ ง ปั จ จุ บั น วิ เ คราะห์ จั ด ท าเป็ น ระบบ
ฐานข้อมูล
ลาดับการดาเนินงาน
1. เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
2. เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
3. เก็บข้อมูลกายภาพในท้องถิ่น
4. เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน
5. เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น
6. เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากสัตว์ในท้องถิ่น
7. เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
8. เก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
9. เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น
10. จัดทารายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
แนวทางการดาเนินงาน
ลาดับการดาเนินงาน 1. เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่นของตน
2. เพื่อให้เห็นศักยภาพของท้องถิ่น
3. เพื่อให้เกิดทักษะในการสอบถาม รวบรวมข้อมูลและเป็นส่วนหนึ่งของชุมชน
กระบวนการดาเนินงาน
1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ดาเนินงานร่วมกับโรงเรียนอาจเป็ น โรงเรี ย นที่ อ ยู่ ภ ายในสั ง กั ด การ
ดูแลรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเอง หรือโรงเรียนที่ดาเนิน การเรี ย นการสอนในเขต
พื้นที่ ที่มีการสารวจการเก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น
2. การสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ต้องได้ไม่น้อยกว่า 65 % ของจานวนหมู่บ้านทั้งหมด
3. สารวจแหล่งข้อมูล กาหนดประเด็นคาถามก่อนสอบถามข้อมูล
4. สอบถามข้อมูลจากที่ทาการผู้ใหญ่ ที่ทาการกานัน องค์กรปกครองส่ ว นท้ อ งถิ่ น ส านั ก งานเกษตร
อาเภอ สานักงานปศุสัตว์อาเภอ สานักงานเขต
5. บันทึกข้อมูล โดยการกาหนดให้ใช้ใบงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ใน ใบงานที่ 1 การ
เก็บข้อมูลพื้นฐานในท้องถิ่น (ภาคผนวก)
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ข้อมูลเบื้องต้นในการดาเนินงาน
การเก็บรวบรวมข้อมูลพื้นฐานของหมู่บ้ า น ชุ มชน เพื่ อ ให้ ท ราบข้ อ มู ล ทางด้ า นศาสนา ประชากร
สถานศึกษา และการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่ น ซึ่งประกอบด้วยข้อมูล ดังต่อไปนี้
1. ชื่อหมู่บ้าน ชุมชน (ที่เป็นทางการ)
2. ที่ตั้งของหมู่บ้าน
3. ข้อมูลทางศาสนา
4. จานวนประชากร
5. ข้อมูลสถานศึกษาที่เปิดให้บริการ
6. ข้อมูลการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
7. ศูนย์สุขภาพชุมชน/โรงพยาบาล
8. สถานีตารวจ

ภาพที่ 3.44 การดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
ตัวอย่างตารางสรุปการสารวจ

ภาพที่ 3.45 ตัวอย่างตารางสรุปการสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้องถิ่น
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ลาดับการดาเนินงานที่ 2 เก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบการประกอบอาชีพของบุคคลในท้องถิ่น
2. เพื่อให้ทราบศักยภาพทางเศรษฐกิจของท้องถิ่น
กระบวนการดาเนินงาน
1. สารวจแหล่งข้อมูล กาหนดประเด็นคาถามก่อนลงพื้นที่สอบถามข้อมูล
2. สอบถามข้อมูลจากที่ทาการผู้ใหญ่ ที่ทาการกานัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงาน
เกษตรอาเภอ สานักงานปศุสัตว์อาเภอ สานักงานเขต
3. บันทึกข้อมูล โดยการกาหนดให้ใช้ใบงานที่ 2 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
(ภาคผนวก)
ข้อมูลเบื้องต้นในการดาเนินงาน
การเก็บรวบรวมจัดทาฐานข้อมูลการประกอบอาชี พในท้ อ งถิ่ น เพื่ อ ทราบข้ อ มู ล การประกอบอาชี พ
ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหากาหนดแนวทางการอนุรักษ์และพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น
1) ด้านเกษตรกรรม เช่น ทานา ทาสวน ทาไร่ ด้านปศุสัตว์ ประมง อื่น ๆ
2) ด้านอุตสาหกรรม โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก ขนาดกลาง ขนาดใหญ่
3) ด้านการพาณิชย์ ธนาคาร สถานีบริการน้ามัน บริษัท ศูนย์การค้ า ห้ า งสรรพสิ น ค้ า ห้ า งหุ้ น ส่ ว น
จากัด ตลาดสด ร้านค้าต่าง ๆ โรงฆ่าสัตว์
4) สถานบริการ โรงแรม ร้านอาหาร โรงภาพยนตร์ สถานีขนส่ง อื่น ๆ
ตัวอย่าง อาชีพด้านเกษตรกรรม

ภาพที่ 3.46 ผลการสารวจข้อมูลการประกอบอาชี พด้านเกษตรกรรม
ตัวอย่าง อาชีพด้านปศุสัตว์

ภาพที่ 3.47 ผลการสารวจข้อมูลการประกอบอาชี พด้านปศุ สัตว์

73
ตัวอย่าง อาชีพด้านอุตสาหกรรม

ภาพที่ 3.48 ผลการสารวจข้อมูลการตั ดหินทราย (อุตสาหกรรมครัวเรือน)
ตัวอย่าง อาชีพด้านการพาณิชย์สถานบริการ

ภาพที่ 3.49 การสารวจข้อมูลสถานบริการ
ตัวอย่าง ตารางสรุปข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถิ่น

ภาพที่ 3.50 ตัวอย่างตารางสรุปข้อ มูลการประกอบอาชี พในท้อ งถิ่น
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ลาดับการดาเนินงานที่ 3 เก็บข้อมูลกายภาพในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบสภาพภูมิศาสตร์ในท้องถิ่น
2. เพื่อให้ทราบศักยภาพของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น
3. เพื่อให้เกิดการมีส่วนร่วมในอนุรักษ์ทรัพยากรในท้องถิ่น
กระบวนการดาเนินงาน
1. สารวจแหล่งข้อมูล กาหนดประเด็นคาถามก่อนสอบถามข้อมูล
2. สอบถามข้อมูลจากที่ทาการผู้ใหญ่ ที่ทาการกานัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สานักงาน
เกษตรอาเภอ สานักงานเขต
3. บันทึกข้อมูล โดยการกาหนดให้ใช้ใบงานที่ 3 การเก็บข้อมูลกายภาพในท้องถิ่น (ภาคผนวก)
ข้อมูลเบื้องต้นในการดาเนินงาน
การเก็ บ รวบรวมข้ อ มู ล ทางด้ า นสภาพภู มิป ระเทศ ลั ก ษณะดิ น แหล่ ง น้ า อุ ณหภู มิ ปริ มาณแสง
ตาแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น
1) สภาพภูมิประเทศ เช่น เป็นที่ราบ ลุ่ม ลาดเอียง ภูเขา ป่าพรุ ป่าชายหาด ป่าชายเลน
2) ลักษณะดิน ชุดดิน
3) แหล่งน้า แหล่งน้าธรรมชาติ แหล่งน้าชลประทาน ฝายชะลอความชุ่มชื้น
4) อุณหภูมิ
5) ปริมาณแสง
6) พิกัดทางภูมิศาสตร์

ภาพที่ 3.51 ผลการสารวจข้อมูลสภาพภูมิ ศาสตร์ และแหล่ งน้าธรรมชาติ
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ลาดับการดาเนินงานที่ 4 เก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น
2. เพื่อให้ทราบศักยภาพของท้องถิ่น
3. เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจในท้องถิ่น
กระบวนการดาเนินงาน
1. วิถีชีวิต แสดงให้เห็นวิถีการดารงชีวิตของคนในท้องถิ่น รอบวัน รอบสัปดาห์ รอบเดือน รอบปี
2. สารวจแหล่งข้อมูล กาหนดประเด็นคาถามก่อนสอบถามข้อมูล
3. สอบถามข้อมูลจากที่ทาการผู้ใหญ่ ที่ทาการกานัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
4. บันทึกข้อมูล โดยการกาหนดให้ใช้ ใบงานที่ 4 การเก็ บ ข้ อ มู ล ประวั ติ ห มู่ บ้ า น ชุ มชน วิ ถี ชุ มชน ใน
ท้องถิ่น (ภาคผนวก)
ข้อมูลเบื้องต้นในการดาเนินงาน
การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน เป็นการเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน เป็นการเก็บ ข้ อ มู ล ที่ มาการตั้ ง ถิ่ น ฐาน
ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน
1) ประวัติหมู่บ้าน เช่น ชื่อหมู่บ้าน กลุ่มคนแรกที่เข้ามาในหมู่บ้าน การอพยพ การตั้งถิ่นฐาน การเมื อ ง
การปกครอง และสภาพภูมิศาสตร์
2) วิถีชีวิต ของรอบวัน รอบสัปดาห์ รอบเดือน และรอบปี เช่ น การประกอบอาชี พ การประกอบ
อาหาร การประชุม
3) ประเพณี วัฒนธรรม

ภาพที่ 3.52 ผลการเก็บข้อมูลประเพณีและวัฒนธรรม (ฮีตสิบสอง คองสิบ สี่)

ภาพที่ 3.53 ผลการสารวจข้อมูลวิถีชี วิต การทาบุญเข้าพรรษา เดื อน 8
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ลาดับการดาเนินงานที่ 5 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถิ่น
2. เพื่อให้ทราบศักยภาพของพืชในท้องถิ่น
3. เพื่อให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของพืชในท้องถิ่น
กระบวนการดาเนินงาน
1. สารวจแหล่งข้อมูล กาหนดประเด็นคาถามก่อนสอบถามข้อมูล
2. สอบถามข้อมูลจากที่ทาการผู้ใหญ่ ที่ทาการกานัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บันทึกข้อมูล โดยการกาหนดให้ใช้ ใบงานที่ 5 การเก็ บ ข้ อ มู ล การใช้ ป ระโยชน์ จ ากพื ช ในท้ อ งถิ่ น
(ภาคผนวก)
ข้อมูลเบื้องต้นในการดาเนินงาน
การเก็บข้อมูลพืช ที่มีความสาคัญ และมีลักษณะพิเศษ สามารถนามาใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ
1. ข้อมูลพืช เช่น พืชไม้ผล ผักพื้นเมือง พืชสมุนไพร พืชที่ใช้เนื้อไม้ พืชเศรษฐกิจ
2. ลักษณะวิสยั เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย ไม้รอเลื้อย
3. ลักษณะเด่นของพืช คือ สมบัติเฉพาะตัวพืชที่ปรากฏให้เห็นในสภาพธรรมชาติ
4. สถานภาพของพืช เช่น พืชที่พบทั่วไป พืชหายาก พืชที่ใกล้สูญพันธุ์
5. การใช้ประโยชน์จากพืชในท้องถิ่น เช่น อาหาร ยารักษาโรค

ภาพที่ 3.54 ผลการศึกษาการสารวจข้อมู ลพืช

ภาพที่ 3.55 ผลการศึกษาการสารวจข้อมู ลพืช

77
ลาดับการดาเนินงานที่ 6. เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบข้อมูลของสัตว์ในท้องถิ่น
2. เพื่อให้ทราบศักยภาพของสัตว์ในท้องถิ่น
3. เพื่อให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของสัตว์ในท้องถิ่น
กระบวนการดาเนินงาน
1. สารวจแหล่งข้อมูล กาหนดประเด็นคาถามก่อนสอบถามข้อมูล
2. สอบถามข้อมูลจากที่ทาการผู้ใหญ่ ที่ทาการกานัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บันทึกข้อมูล โดยการกาหนดให้ใช้ ใบงานที่ 6 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น
(ภาคผนวก)
ข้อมูลเบื้องต้นในการดาเนินงาน
การเก็บข้อมูลสัตว์ ที่มีความสาคัญ และมีลักษณะพิเศษ สามารถนาข้อมูลไปพัฒนาและใช้ ป ระโยชน์ ใ น
ด้านต่างๆ
1. ชนิดของพันธุ์สัตว์ เช่น สัตว์น้า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้านม สัตว์เลื้อยคลาน สัตว์ ส ะเทิ น น้ าสะเทิ น บก
และสัตว์ปีก
2. ข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถิ่น เช่น เพื่อประกอบอาชีพ เพื่ อ ความสวยงาม เพื่ อ เป็ น พ่ อ
พันธุ์แม่พันธุ์ เพื่อประกอบอาหาร ฯลฯ

ภาพที่ 3.56 ผลการศึกษาการสารวจข้อมู ลสัตว์
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ลาดับการดาเนินงานที่ 7 เก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่น ๆ ในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบข้อมูลของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
2. เพื่อให้ทราบศักยภาพของชีวภาพอื่นๆในท้องถิ่น
3. เพื่อให้ตระหนัก เห็นคุณ รู้ค่า ของชีวภาพอื่นๆ ในท้องถิ่น
กระบวนการดาเนินงาน
1. สารวจแหล่งข้อมูล กาหนดประเด็นคาถามก่อนสอบถามข้อมูล
2. สอบถามข้อมูลจากที่ทาการผู้ใหญ่ ที่ทาการกานัน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
3. บันทึกข้อมูล โดยการกาหนดให้ใช้ ใบงานที่ 7 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ จ ากชี ว ภาพอื่ น ๆ ใน
ท้องถิ่น (ดูในภาคผนวก)
ข้อมูลเบื้องต้นในการดาเนินงาน
การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ ชนิด และการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอื่นๆ นอกจากพืชและสั ต ว์ เช่ น
เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ ในท้องถิ่น
1. ชื่อเรียกในท้องถิ่น
2. ข้อมูลชีวภาพอื่น ๆ เช่น เห็ด รา สาหร่าย และไลเคน
3. การใช้ประโยชน์ของชีวภาพอื่นๆ เช่น อาหาร ยารักษาโรค การประกอบอาชีพปลูกเพื่อสร้างอาชีพ
4. การกระจายพันธุ์
5. ลักษณะเด่น

ภาพที่ 3.57 ผลการศึกษาการสารวจข้อมู ลชีวภาพ
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ลาดับการดาเนินงานที่ 8 เก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
2. เพื่อให้ทราบศักยภาพของภูมิปัญญาท้องถิ่น
3. เพื่อให้ตระหนักถึงการสืบสาน ภูมิปัญญาท้องถิ่น
กระบวนการดาเนินงาน
1. สารวจแหล่งข้อมูล กาหนดประเด็นคาถามก่อนสอบถามข้อมูล
2. สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถิ่น
3. โดยการกาหนดให้ใช้ ใบงานที่ 8 การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถิ่น (ดูในภาคผนวก)
ข้อมูลเบื้องต้นในการดาเนินงาน
เก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่ น สาขาเกษตรกรรม สาขาอุ ต สาหกรรมและหั ต ถกรรม
สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้ อ ม สาขากองทุ น และธุ ร กิ จ ชุ มชน
สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจั ด การองค์ ก ร สาขาภาษาและวรรณกรรม สาขาศาสนาและ
ประเพณี
1) ประเภทของภูมิปัญญาท้องถิ่น เช่น ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านพืช ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านผลิ ต ภั ณฑ์ แ ละ
การแปรรูป ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสัตว์ ภูมิปัญญาท้องถิ่ น ด้ า นเครื่ อ งมื อ เครื่ อ งใช้ ท างการเกษตร ภู มิปั ญ ญา
ท้องถิ่นด้านประมง
2) จุดเด่นของภูมิปัญญาท้องถิ่น
3) รายละเอียดของภูมิปัญญาท้องถิ่น

ภาพที่ 3.58 ผลการศึกษาการสารวจข้อมู ลภูมิปัญ ญาท้องถิ่น
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ลาดับการดาเนินงานที่ 9 เก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้ทราบข้อมูลแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น
2. เพื่อให้ทราบศักยภาพของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น
3. เพื่อให้ตระหนักและอนุรักษ์ แหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถิ่น
กระบวนการดาเนินงาน
1) สารวจแหล่งข้อมูล กาหนดประเด็นคาถามก่อนสอบถามข้อมูล
2) สัมภาษณ์หรือสอบถามข้อมูลจากบุคคล เช่น ผู้อาวุโส ผู้รู้ในท้องถิ่น
3) โดยการกาหนดให้ใช้ ใบงานที่ 9 การเก็บข้อมูลภูมิแหล่งทรัพยากรในท้องถิ่น (ภาคผนวก)
ข้อมูลเบื้องต้นในการดาเนินงาน
เป็นการเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติและมนุษย์สร้างขึ้น เช่น อุ ท ยานฯ น้ าตก สวน
เฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า โบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ
1) ประวัติของแหล่งทรัพยากร
2) ความสาคัญแหล่งทรัพยากร
3) อายุแหล่งทรัพยากร
4) การใช้ประโยชน์
5) การซ่อมแซมปรับปรุง

ภาพที่ 3.59 ผลการเก็บข้อ มูลแหล่ งทรัพยากรโบราณสถาน
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ลาดับการดาเนินงานที่ 10 จัดทารายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลจากผลการเรียนรู้
2. เพื่อบันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
3. เพื่อจัดทารายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
กระบวนการดาเนินงาน
1. รวบรวมและตรวจสอบความสมบูรณ์ ถูกต้องของข้อมูลจากผลการเรียนรู้ 9 ใบงาน
2. บันทึกข้อมูลในระบบฐานข้อมูล
2.1) ระบบฐานข้อมูลรูปแบบทะเบียน ใบงานที่ 5 6 7 8 และ 9
2.2) ระบบฐานข้อมูลรูปแบบโปรแกรม หรือไฟล์ข้อมูลใบงานที่ 1 – 9
3. สรุปและรวบรวมข้อมูลจากการดาเนินงานสารวจเก็บรวบรวมงานฐานทรั พยากรท้ อ งถิ่ น จั ด ท า
รายงานผลการสารวจและจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่นและจัดทา CD/DVD

ภาพที่ 3.60 การรวบรวมและจัดเก็บ ข้อมูล ฐานทรัพยากรท้อ งถิ่นลงระบบคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3.61 เล่มรายงานและแผ่น CD/DVD ผลการดาเนินงานสารวจและจัดทาฐาน
ทรัพยากรท้องถิ่น
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3.2.3 งานที่ 3 งานปลูกรั กษาทรัพยากรท้ องถิ่น
หลัก การ
รู้รักษา รู้สมดุล รู้การเปลี่ยนแปลง
สาระสาคั ญ
การปลูกรักษาทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่ น เช่ น พื ช สั ต ว์ ชี ว ภาพ
ภูมิปัญญา เพื่อนามาปลูกและรักษา ติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง
ลาดั บการดาเนินงาน
1. จัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
2. ปลูกและการรักษาทรั พยากรท้องถิ่น
3. ติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรท้ องถิ่น
แนวทางการดาเนินงาน
ลาดั บการดาเนินงานที่ 1 จัดหาและรวบรวมทรัพ ยากรท้ องถิ่น
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรัก ษาทรัพยากรท้องถิ่น
2. เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมทรัพยากรท้ องถิ่น
กระบวนการดาเนิ นงาน
1. การจัดหาทรัพยากรท้องถิ่น โดยพิจารณาพืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ วัฒนธรรมและภู มิปั ญ ญา ที่ ท าง
ท้องถิ่น เห็นว่ามีความสาคัญต่อท้องถิ่นและสามารถพัฒนาเพื่อประโยชน์ต่อท้องถิ่นได้
1.1 กาหนดเป้าหมายทรัพยากร พืช สัตว์ ชีวภาพอื่นๆ วัฒนธรรมและภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่น
1.2 กาหนดพื้นที่เป้าหมายในการจัดหาทรัพยากร ทั้งพื้นที่ภายในและพื้นที่ภายนอกท้องถิ่นนั้น
2. การรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ให้ดาเนินงานรวบรวมทรัพยากรท้ อ งถิ่ น พื ช สั ต ว์ ชี ว ภาพอื่ น ๆ
วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เพื่อทาการปลูกและรั ก ษาต่ อ ไป โดยสร้ า งแหล่ ง รวบรวมทรั พยากรดั ง กล่ า วไว้ ใ น
สถานที่ที่เหมาะสม
2.1 วิธีการรวบรวมทรัพยากรท้อ งถิ่น
- พืช เช่น เก็บเนื้อเยื่อ เก็บเมล็ ด พั น ธุ์ เก็ บ ทั้ ง ต้ น เก็ บ เฉพาะส่ ว น (ราก เหง้ า หั ว กิ่ ง ใบ
ลาต้น)
- สัตว์ เช่น เก็บเชื้อพันธุ์ เก็บไข่ เก็บตัวอ่อน เก็บตัวเต็มวัย ฯลฯ
- ชีวภาพ เช่น เก็บสปอร์ เก็บต้น พันธุ์ ฯลฯ
- วัฒนธรรมและภู มิปัญญา เช่น เก็บข้อ มูล ขอความอนุเ คราะห์เ ก็บข้อ มูล ชิ้นตัวอย่าง
ภูมิปัญญา
2.2 จัดเตรียมวัสดุ อุปกรณ์ พิจารณาวัสดุอุป กรณ์ให้ เหมาะสมกับการเก็บข้ อมูล
2.3 จัดทาแบบบันทึกข้อมูล สภาพถิ่นอาศัย
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ภาพที่ 3.62 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรพืช

ภาพที่ 3.63 ผลการจัดหาและรวบรวมทรั พยากรสัตว์

ภาพที่ 3.64 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรชีวภาพ

ภาพที่ 3.65 ผลการจัดหาและรวบรวมทรัพยากรภู มิปัญญา
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 2 ปลู กและการรั ก ษาทรั พยากรท้องถิ่น
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้วิธีป ลูกและการรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น
กระบวนการดาเนิ นงาน
2.1 การปลู กทรัพยากรท้ องถิ่น พืช ชีวภาพ
1) กาหนดพื้นที่ปลูก
1. ควรเป็นพื้นที่ที่ ไม่ใ ช่พื้นที่ป กปักทรั พยากรท้องถิ่น
2. ควรระบุจานวนพื้นที่ปลู ก และขนาดพื้นที่ปลูก ให้ชัดเจน
3. พื้นที่อาจมีการเปลี่ยนแปลงหรือ พัฒนาได้
4. สามารถเข้าไปจัดการและทาการเขตกรรมได้
2) เตรียมวัสดุอุ ปกรณ์ในการปลูก พิจารณาวัสดุ อุปกรณ์ ให้เหมาะสมกับการเก็ บการปลูก
3) การปลูกรักษา
1. ปลูกแบบเลียนแบบธรรมชาติ เช่น การจั ด สภาพแวดล้ อ มทางกายภาพให้ มี ร ะบบนิ เ วศ
เหมาะสมกับทรัพยากรนั้นๆ “ป่า 3 อย่าง ประโยชน์ 4 อย่าง”
2. ปลูกในสภาพที่ควบคุมสภาพแวดล้อม เช่น เรือนเพาะชา เรือนกระจก โรงเรือน เป็นต้น
2.2 การรักษาทรัพยากรท้ องถิ่น (พืช สัตว์ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิ ปั ญญา)
1) กาหนดพื้นที่รัก ษาทรัพยากร
1. กาหนดสภาพพื้นที่ ดั้งเดิม เป็น พื้นที่ที่ไปสารวจพบทรัพยากร สัต ว์ วัฒนธรรมและภูมิ
ปัญญา
2. กาหนดสภาพพื้นที่สร้างขึ้นเพื่อรักษา เช่น ฟาร์ม โรงเรือนอนุบาล
2) เตรียมวัสดุอุปกรณ์ในการรักษา พิจารณาวัสดุอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการปลูกรักษา
3) การรักษา
1. การรักษาสภาพพื้นที่ดั้งเดิม เช่น การควบคุม การติดตามปริมาณอาหาร การทดแทน การ
คงอยู่ของทรัพยากร ฯลฯ
2. การรักษาสภาพพื้นที่สร้างขึ้น เช่ น การศึ ก ษา ทดลอง วิ จั ย การเพิ่ ม ลด ปริ มาณของ
ทรัพยากร ฯลฯ

ภาพที่ 3.66 การปลูกรักษาทรัพยากรพืช
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ภาพที่ 3.67 ตารางการจดบันทึกการดูแลรักษาทรั พยากรพืช

ภาพที่ 3.68 การรักษาทรัพยากรสัตว์

ภาพที่ 3.69 ตัวอย่างตารางการจดบันทึกการดูแ ลรักษาทรัพยากรสั ตว์
หมายเหตุ : ในส่วนของทรัพยากรชีวภาพ สามารถดาเนินงานตามการปลูกรักษาทรัพยากร พื ช และสั ต ว์ ส่ ว น
ทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญาทางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดาเนินการสร้างศูนย์ ก ารเรี ย นรู้ เ พื่ อ
เป็นการเก็บรวมรวมและรักษาทรัพยากร วัฒนธรรมและภูมิปัญญาได้

86
ลาดับการดาเนินงานที่ 3 ติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้วิธีการติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรท้องถิ่น
กระบวนการดาเนิ นงาน
3.1 การติดตามทรัพยากร
1) การติดตามการเจริญเติบโต การดาเนินงาน หลั ง การปลู ก รั ก ษาทรั พยากรท้ อ งถิ่ น ศึ ก ษาการ
เจริญเติบโตในแต่ละช่วงอายุ
1. จัดทาแบบบันทึกการเจริญเติบโต
2. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ
2) การติดตามการเปลี่ยนแปลง การดาเนินงาน หลังการปลู ก รั ก ษาทรั พยากรท้ อ งถิ่ น ศึ ก ษาการ
เปลี่ยนแปลงในแต่ละช่วงอายุ
1. จัดทาแบบบันทึกการเปลี่ยนแปลง
2. บันทึกข้อมูลในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพ

ภาพที่ 3.70 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรั พยากรพืชจากการ ดาเนินงานปลูก
รักษา

ภาพที่ 3.71 การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงของทรัพยากรพืชในท้ องถิ่น
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ภาพที่ 3.72 ตัวอย่างตารางการจดบันทึก การติดตามการเจริญเติบโตและการเปลี่ยนแปลงทรัพยากรพืช
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3.2.4 งานที่ 4 งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น
หลักการ
รู้ศักยภาพ รู้คุณค่า พัฒนาอย่างยั่งยืน
สาระสาคัญ
การอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์ การใช้ ป ระโยชน์
ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
ลาดับการดาเนินงาน
1. ฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เ พิ่มขึ้น และแจกจ่ายให้กับชุ มชน ตาบล
2. ใช้ประโยชน์ทรั พยากรท้องถิ่นอย่า งยั่งยืน เช่ น การจัดการแหล่งท่อ งเที่ยวเชิงนิเวศการพั ฒนา
ผลิตภัณฑ์จากทรั พยากรในท้องถิ่น แหล่ง เรียนรู้ ฯลฯ
แนวทางการดาเนินงาน
ลาดับการดาเนินงานที่ 1 ฟื้นฟู บารุงรักษา ขยายพันธุ์เพิ่มขึ้นและแจกจ่ายให้กับชุมชน ตาบล
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรักษาและเพิ่มจานวนทรัพยากรท้องถิ่น
2. เพื่อรู้วิธีการ สร้างนวัตกรรมและการใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กระบวนการดาเนินงาน
1. การฟื้ น ฟู ท รั พยากรพื ช ทรั พยากรสั ต ว์ ทรั พ ยากรชี ว ภาพอื่ น ๆ ทรั พยากรวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญา เป็นการดาเนินงานเพื่อปรับสภาพ พัฒนาทรัพยากรท้ อ งถิ่ น ที่ มีอ ยู่ ใ ห้ ก ลั บ คื น สู่ ส ภาพดั่ ง เดิ ม และ
จัดทาแบบบันทึก
2. การบารุงรักษาทรัพยากรพืช ทรัพยากรสัตว์ ทรัพยากรชี ว ภาพอื่ น ๆ ทรั พยากรวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญา เป็นการดูแลรักษาทรัพยากรให้คงสภาพเดิม เป็นไปตามสภาพธรรมชาติและจัดทาแบบบันทึก
3. การขยายพั น ธุ์ แ ละจั ด ท าทรั พยากรพื ช ทรั พยากรสั ต ว์ ทรั พยากรชี ว ภาพอื่ น ๆ ทรั พยากร
วัฒนธรรมและ ภูมิปัญญา เป็นการเพิ่มปริมาณ จานวน ของทรัพยากรท้องถิ่น และจัดทาแบบบันทึก
4. การแจกจ่ายทรัพยากรพืช ทรัพยากรสั ต ว์ ทรั พยากรชี ว ภาพอื่ น ๆ ทรั พยากรวั ฒ นธรรมและ
ภูมิปัญญา เป็นการนาทรัพยากรท้องถิ่นที่มีอยู่ จากการฟื้นฟู การบ ารุ ง รั ก ษา และการขยายพั น ธุ์ ท รั พยากร
นาไปแจกจ่ายให้กับชุมชน และจัดทาแบบบันทึก
ตัวอย่างการดาเนินงานฟื้นฟูทรัพยากร บารุงรักษาพืช

ภาพที่ 3.73 การฟื้นฟูทรัพยากร บารุงรักษาพืช
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ภาพที่ 3.74 การขยายพันธุ์พืช

ภาพที่ 3.75 การปลูกรักษาพืช

ภาพที่ 3.76 การแจกจ่ายพันธุ์พืช
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ภาพที่ 3.77 ตัวอย่างตารางสรุปการฟื้น ฟูทรัพยากรพืช
หมายเหตุ : องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องจัดทาตารางแบบบั น ทึ ก การฟื้ น ฟู ท รั พยากร ตารางแบบบั น ทึ ก
บารุงรักษา ตารางแบบบันทึกการขยายพันธุ์ และตารางแบบบันทึกการแจกจ่ายให้กับ ชุ มชน ตามรู ป แบบของ
ทางหน่วยงานเอง
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 2 ใช้ประโยชน์ ทรัพยากรท้องถิ่นอย่ างยั่งยืน เช่ น การจั ดการท่องเที่ ยวเชิงนิ เวศ
การพั ฒนาผลิ ตภัณ ฑ์จากทรัพ ยากรในท้ องถิ่น แหล่ง เรียนรู้ ฯลฯ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรู้วิธีการใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน
กระบวนการดาเนินงาน
1. ใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการดาเนินงานการปรับสภาพ บารุ ง รั ก ษา ขยายพั น ธุ์ ท รั พยากร
ท้องถิ่น นามาวิเคราะห์คุณลักษณะ นามาสู่การใช้ประโยชน์
1.1. กาหนดเป้าหมาย หรือวัตถุประสงค์ในการอนุรักษ์ พัฒนา
1.2. กาหนดการใช้ประโยชน์ เช่น การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้ การจัดการท้องเที่ยวเชิงนิเวศ
การจัดมัคคุเทศก์ท้องถิ่น หรือการจัดทาหลักสูตรท้องถิ่น
ตัวอย่างการดาเนินงานการใช้ประโยชน์ทรัพยากร กรณีทรัพยากรพืช

ภาพที่ 3.78 การจัดสร้างแหล่งเรียนรู้การปลูกหม่อน

ภาพที่ 3.79 การจัดนิทรรศการแสดงการดาเนินงานฐานทรั พยากรท้องถิ่น
2. สร้างนวัตกรรมจากทรัพยากรท้อ งถิ่ น เป็ น การน าฐานความคิ ด จากทรั พยากรท้ อ งถิ่ น มาก าหนด
แนวทางเกิดเป็นวิธีการ สร้างนวัตกรรม คือ สิ่งที่ทาขึ้นใหม่ หรือแปลกจากเดิมซึ่ ง อาจจะเป็ น ความคิ ด
วิธีการ อุปกรณ์เป็นต้น
2.1. วิเคราะห์ศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่น
2.2. จิตนาการเห็นคุณของศักยภาพของทรัพยากรท้องถิ่น
2.3. สรรสร้างวิธีการ (แสดงแนวคิด แนวทาง วิธีการของนวัตกรรม)
การนาผลการเรียนรู้ด้านรูปลักษณ์ คุ ณสมบั ติ และพฤติ ก รรมในแต่ ล ะทรั พยากร น ามา วิ เ คราะห์
ศักยภาพ มาจิตนาการคุณ นาคุณที่ได้ไปสรรค์สร้างแนวคิดแนวทางเป็นนวัตกรรมใหม่ ๆ
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ตัวอย่ างการดาเนิ นงานสร้ างนวัตกรรมจากทรัพยากรพืช
กระบวนการท าชาจากหม่อน

ภาพที่ 3.80 การนวัตกรรมที่ตากแห้ งลูกหม่อน

ภาพที่ 3.81 ผลิตภัณฑ์ชาจากหม่ อน
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ยกตัว อย่าง การสร้างสรรค์การสร้างผลิตภั ณฑ์จากหม่ อน

ภาพที่ 3.82 กระบวนการทาชาใบหม่อน
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3.2.5 งานที่ 5 งานศูนย์ข้อมู ลทรัพยากรท้ องถิ่น
หลัก การ
รู้เชื่อมโยง รู้ระบบ รู้แบ่งปัน
สาระสาคั ญ
งานศูนย์ข้อมูล ทรัพยากรท้องถิ่น เป็นการรวบรวม บันทึกข้ อมูลทรั พยากรท้องถิ่น และมีร ะบบการ
จัดเก็บและสืบค้น ได้
ลาดั บการดาเนินงาน
1. รวบรวมและการบันทึกข้อ มูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และ
ทรัพยากรวัฒนธรรมภู มิปัญญา)
2. ระบบการจัดเก็ บและสื บค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)
แนวทางการดาเนินงาน
ลาดั บการดาเนินงานที่ 1 รวบรวมและการบัน ทึกข้อมู ลทรั พยากรท้องถิ่น (ทรั พยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวั ฒนธรรมภู มิปัญญา)
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรวบรวมข้อ มูลทรัพยากรท้ องถิ่น
2. เพื่อสืบ ค้นข้อ มูลทรัพยากรท้ องถิ่นจากฐานข้อ มูลที่ต่ อเนื่อง
3. เพื่อสร้างศูนย์ข้อมู ลฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น
กระบวนการดาเนิ นงาน
1.1 การรวบรวมข้อมู ลทรัพ ยากรท้องถิ่น
การนาผลที่ได้จากการดาเนินงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น มาคัดแยก จัดหมวดหมู่ข องทรัพยากรอย่าง
เป็นระบบ เช่น หมวดทรั พยากรกายภาพ ทรัพยากรชี วภาพ และทรัพยากรวั ฒนธรรมภู มิปัญญา
1) แหล่งที่มาของข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เช่น งานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น
2) ข้อมูลในการรวบรวม เช่น ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมภู มิปั ญ ญา
และงานสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากร
3) วิธีการรวบรวมทรัพยากร
4) วิธีการคัดแยกสาระสาคัญ จัดเป็นหมวดหมู่
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1.2 การบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น
เป็นการนาข้อมูลที่ได้จากการจัดหมวดหมู่ของทรัพยากร มาจัดเก็บและบั น ทึ ก ลงในฐานข้ อ มู ล ใน
คอมพิวเตอร์
1) การบันทึกข้อมูล เช่น โปรแกรมระบบบันทึกข้อมูล การสารวจเก็บรวบรวมทรั พยากรท้ อ งถิ่ น
โดยใช้ Microsoft word Microsoft excel

ภาพที่ 3.83 ทะเบียนทรัพยากรท้อ งถิ่นที่บันทึกโดย Microsoft excel

ภาพที่ 3.84 รายงานผลดาเนินงานฐานทรัพยากรท้อ งถิ่น
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ลาดับการดาเนินงานที่ 2 ระบบการจัดเก็บและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์)
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้ระบบการจัดเก็ บและสื บค้นได้ ทั้งรูปแบบเอกสาร และคอมพิวเตอร์
กระบวนการดาเนิ นงาน
1. การจัดเก็บข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น มีการดาเนินงานได้ 2 รูปแบบ
1) แบบเอกสาร
2) แบบคอมพิวเตอร์
2. การสืบค้นข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เป็นวิธีการสืบค้น ข้ อ มู ล แหล่ ง อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล พื้ น ฐาน ข้ อ มู ล การ
ประกอบอาชีพ ข้อมูลกายภาพ ข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน วิถีชีวิต ทรั พยากรกายภาพ ทรั พยากร
ชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรมและทรัพยากรภูมิปัญญา
3. การสร้างศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น เพื่อใช้เป็นการเรี ย นรู้ และแหล่ ง อ้ า งอิ ง ข้ อ มู ล ทั่ ว ไป ข้ อ มู ล
อาชีพ ข้อมูลกายภาพ ข้อมูลความเป็นมา วิถีชีวิต ทรัพยากรกายภาพ ชีวภาพ วัฒนธรรมและภูมิปัญญา

ภาพที่ 3.85 ระบบการจัดเก็บและระบบสื บค้นข้อ มูลทางคอมพิวเตอร์

ภาพที่ 3.86 การจัดเก็บทะเบียนทรั พยากรท้องถิ่น
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อธิบายการเรียนรู้
1. การรวบรวมและการบันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น (ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรั พยากร
วัฒนธรรมภูมิปัญญา)
2. ระบบการจัดเก็บข้อมูลและสืบค้นได้ (เอกสาร และคอมพิวเตอร์) การดาเนินงานต้อง มี ห้ อ งศู น ย์ ท รั พยากร
ท้องถิ่น โดยมีข้อมูลต่างๆ ดังนี้
1) รายงานการสารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น และทะเบียนทรัพยากรในชุมชน
2) ทะเบียนในพื้นที่ปกปักทรัพยากรท้องถิ่น จานวน 6 เล่ม และทะเบียนทรัพยากรในชุมชน 6 เล่ม
1. ทะเบียนพรรณไม้
2. ทะเบียนพันธุ์สัตว์
3. ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ
4. ทะเบียนภูมิปัญญา
3) ไฟล์ทะเบียนทรัพยากรจานวน 12 ไฟล์ และไฟล์การบันทึกใบงานการสารวจและจัดทาฐานทรั พยากร
ท้องถิ่น จานวน 9 ใบงาน โดยแยกแต่ละหมู่บ้าน
4) รายงานประจาปี จานวน 1 เล่ม
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3.2.6 งานที่ 6 งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดทาฐานทรัพยากรท้องถิ่น
หลักการ
สนับสนุน ส่งเสริม สืบสาน
สาระสาคัญ
การสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น โดยการสนับสนุนงบประมาณ วั ส ดุ อุ ป กรณ์ จาก
บุคคลหรือหน่วยงาน ในการอานวยความสะดวก สาหรับการดาเนินงาน เพื่อส่งเสริ ม สื บ สาน อนุ รั ก ษ์ สู่ ก าร
พัฒนาอย่างยั่งยืน
ลาดับการดาเนินงาน
1. สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ ทรัพยากร งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
2. สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการอานวยความสะดวกต่างๆ
แนวทางการดาเนินงาน
ลาดั บการดาเนินงานที่ 1 สนับสนุ นการสร้างจิ ตสานึกในการอนุรัก ษ์ ทรัพยากร งานสวนพฤกษศาสตร์
โรงเรียน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรู้สนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร
กระบวนการดาเนินงาน
1. การจัดฝึกอบรม เป็นการดาเนินงานจัดฝึกอบรม จัดประชุม ให้กับครู นักเรียน บุ ค คลากรทางการ
ศึกษา และประชาชน ในการสร้ า งจิ ต ส านึ ก ในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พ ยากร การสนั บ สนุ น บุ ค คลากร เป็ น การ
ดาเนินงานสนับสนุนเจ้าหน้าที่ นักวิชาการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยการให้ ค วามรู้ กั บ ครู นั ก เรี ย น
และประชาชน
ตัวอย่ าง การสนับสนุนการสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากร

ภาพที่ 3.87 การสนับสนุนการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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ลาดับการดาเนินงานที่ 2 สนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่างๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรู้วิธีการสนับสนุนในเรื่องงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่างๆ
กระบวนการดาเนินงาน
1. การสนับสนุนงบประมาณ เป็นการดาเนินงานตั้งงบประมาณ เพื่อสนับสนุนหน่วยงาน สถานศึ ก ษา และ
บุคคลากร ในการดาเนินงานสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
2. การสนับสนุนวัสดุอุปกรณ์ เป็นการดาเนินงานจัดหาวัสดุอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุน หน่ ว ยงาน สถานศึ ก ษา
และบุคคลากร ในการดาเนินงานสร้างจิตสานึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรและงานฐานทรัพยากรท้องถิ่น
3. สนับสนุนการจัดการ เป็นการดาเนินงานการจัดการการอานวยความสะดวก เพื่ อ สนั บ สนุ น หน่ ว ยงาน
สถานศึกษา และบุคคลากร ในการดาเนินงานสร้างจิตสานึกในการอนุ รั ก ษ์ ท รั พยากรและงานฐานทรั พยากร
ท้องถิ่น
ตัวอย่ าง ภาพสนับสนุนในเรื่อ งงบประมาณ วัสดุอุปกรณ์ และการอานวยความสะดวกต่างๆ

ภาพที่ 3.88 การสนับสนุนงบประมาณการดาเนินงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน
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3.2.7 ทรัพยากรท้ องถิ่น : การศึ ก ษาพืช
หลัก การ
รู้พืช เห็นความหลาย ใช้ประโยชน์
สาระสาคั ญ
การศึกษาพืช เป็นการศึกษาตั้งแต่การขยายพันธุ์ การปลูก การดู แ ลรั ก ษา การเจริ ญ เติ บ โต รู ป ร่ า ง
ลักษณะ รวมทั้งคุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ค้นหากระบวนการสร้างสรรค์ผลิต ภั ณฑ์ แ ละสิ่ ง ใหม่ ๆ มี
การจัดตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย รวมทั้งมีการจัดแสดงและเผยแพร่
ลาดั บการดาเนินงาน
1. ศึกษาจากพืช
2. ใช้ประโยชน์จากพื ช
3. สร้างจิตสานึก
แนวทางการดาเนินงาน
ลาดั บการดาเนินงานที่ 1 การศึก ษาพืช
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้การเจริญเติบโต
2. เพื่อรู้โครงสร้างและคุณสมบั ติ
3. เพื่อรู้ระบบนิเวศวิทยา
4. เพื่อรู้การปลูก การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา
กระบวนการดาเนิ นงาน
1. เพื่อรู้ การเจริ ญเติบโต
1.1 เรียนรู้การเจริ ญเติ บโตของพืช เป็น การเรียนรู้วงจรชีวิต แสดงให้เห็นการเจริญเติบของพืช
ในแต่ละระยะการของการเจริญเติ บโต
1) ออกแบบ แบบบันทึ กการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของพืชแต่ล ะช่วงอายุ
2) เตรียมพืชศึก ษาให้เ พียงพอต่อ การเรียนรู้
3) บันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของพืชแต่ล ะช่วงอายุ
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ตัวอย่ าง การเรียนรู้การเจริญเติบโตของพื ช
1) เตรียมแปลงปลูก เพื่อ ศึกษา
การเตรียมแปลงปลูกให้ เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการศึ กษาเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการ
เจริญเติบโตในแต่ล ะช่วงอายุ

ภาพที่ 3.89 แปลงศึก ษาการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต
2) ศึกษาการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของหม่อนในแต่ละช่วงอายุ

ภาพที่ 3.90 การวัดความสู งของลาต้น เพื่อ ศึกษาและบันทึก การเจริญเติบโตของหม่อนในแต่ละช่ วงอายุ
1. ระยะที่ 1 หม่อนอายุ 1 เดือน
2. ระยะที่ 2 หม่อนอายุ 3 เดือน
3. ระยะที่ 3 หม่อนอายุ 5 เดือน
4. ระยะที่ 4 หม่อนอายุ 8 เดือน
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3) ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.91 ตัวอย่างตารางบันทึก การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต
4) ผลการศึกษาการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต
ข้อมูลการศึก ษา (หน่วยงานองค์ กรปกครองส่วนท้อ งถิ่นแสดงผลการศึก ษาที่ได้จากการศึก ษาในข้อที่ 3
มาสรุปในข้อที่ 4)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
1.2 เรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช
(การดาเนินงานการเรียนรู้รูปลักษณ์และคุณสมบัติของพืช ส่วนของการศึ ก ษาด้ า นพฤติ ก รรมขึ้ น อยู่
กับความสนใจ)องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
1.2.1 เรียนรู้รูปลักษณ์ เป็นการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้ า งของพื ช ทั้ ง ภายนอกและภายใน ตั้ ง แต่
ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล เมล็ด ในระยะของพืช ทีม่ ีการเจริญเติบโตเต็มที่
1.2.1.1 การศึกษารูปลักษณ์ เป็นการศึกษาลักษณะโครงสร้างพืชทั้งภายนอกและภายใน
เช่น การศึกษารูปร่าง รูปทรง สี ผิว เนิ้อ ขนาด จานวน ฯลฯ
ตัวอย่ างการเรี ยนรู้รูปลัก ษณ์ข องพืช

ภาพที่ 3.92 หม่อนในระยะเจริญเติบโตเต็ มที่
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1. เรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของราก
1.1 เรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน

ภาพที่ 3.93 รากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็ มที่
1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน

ภาพที่ 3.94 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน
1. วัดขนาดของรากหม่อน
2. ศึกษาสีและผิวของรากหม่อน
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.95 ตัวอย่างตารางบันทึก ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน
3) สรุปผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน
(ให้นาผลการเรียนรู้ในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)

ภาพที่ 3.96 ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็ มที่
ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของรากหม่อน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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1.2 เรียนรู้โครงสร้างภายในของรากหม่อน

ภาพที่ 3.97 รากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็ มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง
1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน

ภาพที่ 3.98 ศึกษาลัก ษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน
1. เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อนด้วยกล้องสเตอริโ อ
และอุปกรณ์เสริ ม
2. ถ่ายภาพโครงสร้างภายในของรากหม่อนจากกล้ องสเตอริโอ
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่ อน
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.99 ตัวอย่างตารางบันทึก ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน
3) สรุปผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน
(ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)

ภาพที่ 3.100 ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็ มที่
ข้อมูลการเรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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2. เรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของลาต้น
2.1 เรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของลาต้น หม่อน

ภาพที่ 3.101 ลาต้นหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็ มที่
1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของลาต้นหม่ อน

ภาพที่ 3.102 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของลาต้นหม่อน
1. วัดความสู งของลาต้นหม่อน
2.-3. เรียนรู้ลักษณะของลาต้นหม่อน
4. วัดเส้นรอบวงของลาต้นหม่อน
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของลาต้นหม่อน
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.103 ตัวอย่างตารางบันทึ กผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของลาต้นหม่อน
3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)

ภาพที่ .3.104 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของลาต้นหม่ อน
ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของรากหม่อน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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2.2 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของลาต้นหม่อน

ภาพที่ 3.105 ลาต้นหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็ มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง
1) ศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของลาต้นหม่อน

ภาพที่ 3.106 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของลาต้นหม่อน
1-2 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของลาต้นด้วยกล้ องสเตอริโอ
3-4 บันทึกภาพโครงสร้างภายในของลาต้นจากกล้องสเตอริโอ
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของลาต้นหม่อน
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.107 ตัวอย่างตารางบันทึ กผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของลาต้นหม่อน
3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)

ภาพที่ 3.108 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของลาต้นหม่ อน
ข้อมูลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของลาต้นหม่อน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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3. เรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของใบ
3.1 เรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่ อน

ภาพที่ 3.109 ใบหม่อนระยะเจริญเติบ โตเต็มที่
1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่ อน

ภาพที่ 3.110 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน
1-2 การวัดขนาดของใบ
3-4 การเรียนรู้ลักษณะของผิว ใบ
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.111 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน
3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)

ภาพที่ 3.112 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่อน
ข้อมูลการเรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของใบหม่ อน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

113
3.2 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน

ภาพที่ 3.113 โครงสร้างภายในใบหม่อนระยะเจริญ เติบโตเต็ มที่
1) การศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน

ภาพที่ 3.114 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน
1. การตัดตามขวางแผ่น ใบหม่ อนเพื่ อศึก ษาโครงสร้างภายใน
2. การใช้กล้องจุลทรรศน์เ พื่อ ศึกษาโครงสร้างภายในของใบหม่อน
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2) ตารางบันทึกผลการศึก ษาลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่ อน
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.115 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในใบหม่อน
3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)

ภาพที่ 3.116 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของใบหม่ อน
ข้อมูลการเรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายในของใบหม่อน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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4. เรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของดอก
4.1 เรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่ อน

ภาพที่ 3.117 ดอกหม่อนระยะเจริญ เติบโตเต็ มที่
1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน

ภาพที่ 3.118 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน
1 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อนด้วยกล้องสเตอริโอ
2 ดอกหม่อนที่ทาการศึกษาบนกล้ องสเตอริโอ
2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.119 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน
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3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)

ภาพที่ 3.120 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่ อน
ข้อมูลการเรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของดอกหม่อน
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
5. การเรียนรู้ลั ก ษณะโครงสร้ างภายนอกและภายในของผลหม่ อน
5.1 การเรียนรู้ ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน

ภาพที่ 3.121 ผลหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่
1.2.1 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน

ภาพที่ 3.122 การวัดขนาดของผลหม่ อนเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอก
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.123 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน
3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)

ภาพที่ 3.124 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่อน
ข้อมูลการเรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของผลหม่ อน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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5.2 การเรียนรู้ ลัก ษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน

ภาพที่ 3.125 ผลหม่อนระยะเจริญเติบโตเต็มที่ผ่าตามยาวและตามขวาง
1) การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน

ภาพที่ 3.126 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน
1. อุปกรณ์ในการเรียนรู้โครงสร้างภายในของผลหม่อน
2.-3. การเตรียมตัวอย่างผลหม่อนเพื่ อศึก ษา
4. เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อนด้ วยกล้องสเตอริโอ
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.127 ตัวอย่างตารางบันทึกผลเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่อน
3) สรุปผลการเรียนรู้ (ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)

ภาพที่ 3.128 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่ อน
ข้อมูลการเรียนรู้โครงสร้างภายในของผลหม่อน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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6. เรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกและภายในของเมล็ ด
6.1 เรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน

ภาพที่ 3.129 เมล็ ดหม่ อนระยะเจริญเติ บโตเต็มที่
1) เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน

ภาพที่ 3.130 เรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของเมล็ ดหม่ อน
1-2 เตรียมเมล็ ดหม่ อนเพื่ อเรียนรู้โครงสร้างภายนอก
3-4 คัดแยกเมล็ ดหม่ อนเพื่ อเรียนรู้โครงสร้างภายนอก
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2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้การศึกษาลักษณะโครงสร้างภายในของผลหม่ อน
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.131 ตัวอย่างตารางบันทึ กผลเรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ ดหม่ อน
3) สรุปผลการศึกษา (ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)

ภาพที่ 3.132 ผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ดหม่อน
ข้อมูลการเรียนรู้ลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของเมล็ ดหม่ อน
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
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1.2.2 การเรียนรู้คุณสมบัติ เป็นการศึกษาโครงสร้างทางเคมี เช่น การติดสี กลิ่น รส สารต่า งๆ และ
โครสร้างทางฟิสิกส์ เช่น ความเหนียว ความแข็ง ความเปราะ การดู ด ซึ ม การดู ด ซั บ การให้ สี การ
ยืดหยุ่น ฯลฯ ของ ราก ลาต้น ใบ ดอก ผล และ เมล็ด
ตัวอย่าง การเรียนรู้คุณสมบัติของผลหม่อน

ภาพที่ 3.133 ผลหม่อนในระยะเจริญเติ บโตเต็มที่
การเรียนรู้เรื่องความหวานของผลหม่อน
1) อุปกรณ์การเรียน

ภาพที่ 3.134 เครื่องวัดความหวาน (Brix Refractometer)
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2) ขั้นตอนการทดสอบความหวานของผลหม่อน
การเตรียมผลหม่อน
1.นาผลหม่อนล้างน้าให้สะอาด

2.คั้นน้าจากผลหม่อนด้วยการบีบ

การวัดค่าความหวาน
1.น า น้ าผลหม่ อ น หยดลงบนแผ่ น
กระจกปริซึมของเครื่องวัดความหวาน

2.ปิดฝาเครื่องวัดความหวาน

3.วั ด ค่ า ควา มหวานโดยน าเครื่ อ งวั ด
ความหวานส่องเข้าหาแสง
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4.อ่านค่าพร้อมบันทึกผล

5.อ่ า นค่ า ความหวานโดยสั ง เกตจา ก
ระดับของแถบสีแดงด่านล่าง

3) ตารางบันทึกค่าความหวานของผลหม่อน

ภาพที่ 3.135 แสดงตารางบันทึ กค่าความหวานของผลหม่อน
4) สรุปผลการศึกษา (ให้นาผลการศึก ษาในข้อที่ 3 มาสรุปในข้อที่ 4)
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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1.3 การเรียนรู้ความสัมพัน ธ์ระหว่างพืชและสิ่ง แวดล้อม

ภาพที่ 3.136 หม่อนในระยะเจริญเติบโตเต็ มที่
1.3.1 ความสัมพัน ธ์ระหว่ างพืชกับ ทรัพยากรกายภาพ เป็นการเรียนรู้ทรั พยากรกายภาพ (ดิน น้า แสง
อากาศ) ที่มีความสัมพันธ์กับ พืชศึ กษา แสดงให้ เห็นถึงความสั มพันธ์ทั้ งทางบวกและทางลบ
ตัวอย่ าง การเรียนรู้ดิน

ภาพที่ 3.137 ตัวอย่างการเรียนรู้คุ ณสมบัติของดิน

ภาพที่ 3.138 ตารางบันทึกผลการเรียนรู้คุ ณสมบัติของดิน
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1) ความสัมพันธ์ระหว่า งพื ช กั บชี ว ภาพ เป็ น การเรี ย นรู้ สิ่ ง มี ชี วิ ต (พื ช สั ต ว์ ชี ว ภาพอื่ น ๆ) ที่ มี
ความสัมพันธ์กับพืชในภาวะต่าง ๆ เช่น ภาวะเกื้อกูล ได้ประโยชน์ร่วมกัน ภาวะพึ่ ง พิ ง ภาวะฝ่ า ย
หนึ่งได้ประโยชน์ อีกฝ่ายเสียประโยชน์ ภาวะไม่ได้ไม่เสียประโยชน์ ฯลฯ

ภาพที่ 3.139 ความสั มพันธ์ร ะหว่างหม่อนกับ ชีวภาพอื่น ๆ

ภาพที่ 3.140 การศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างหม่ อนกับชีวภาพ
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ภาพที่ 3.141 ตารางความสั มพันธ์ร ะหว่างหม่อนกับ ชีวภาพอื่น ๆ

ภาพที่ 3.142 แสดงความสั มพันธ์ร ะหว่างหม่อนกับชีว ภาพอื่น ๆ ในภาวะต่าง ๆ
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1.3 การขยายพันธุ์ การปลูก และการดู แลรัก ษา
1.3.1 การขยายพันธุ์ เป็นการเรี ย นรู้ วิ ธี ก ารขยายพั น ธุ์ พืช ในรู ป แบบวิ ธี ก ารต่ า ง ๆ เช่ น การ
ขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ด การขยายพันธุ์พืชโดยการปักชา การตอนกิ่ง และการติดตา
ตัวอย่างการขยายพันธุ์หม่อนด้วยวิธีการปักชา
1) อุปกรณ์

ภาพที่ 3.143อุปกรณ์ในการปักชา
2) ขั้นตอนการขยายพันธุ์หม่อนด้วยวิธีการปักชา
1.การเตรียมกิ่งพันธุ์หม่อน
คัดเลือ กและตัดกิ่ งหม่ อนที่มีความสมบูรณ์
แข็งแรง

2.การเตรียมถุงเพาะชา
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3. ตัดกิ่งหม่อนให้มีความยาว
20 เซนติเมตร

4.ป้ายปูนแดงบริเวณรอยตัดด้านบนของ
กิ่งหม่อน เพื่อป้องกันความชื้นและเชื้อรา

5.ปักกิ่งหม่อนลงถุงเพาะชาลึกประมาณ 1 นิ้ว

6.กิ่งหม่อนที่ทาการเพาะชาเสร็จเรียบร้อย

7.กิ่งหม่อนเริ่มแตกยอด พร้อมนาลงปลูก
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1.3.2 การปลูก
1) วัสดุอุปกรณ์

ภาพที่ 3.144 วัสดุอุป กรณ์ในการปลูก หม่อน
2) ขั้นตอนการปลูก
1.ขุดหลุมปลูกให้ มีขนาดพอเหมาะ

2.ผสมดินปลูกด้วยมูลสัต ว์

3.ปลูกต้นหม่อนแล้วกลบดินให้แน่น

4.แปลงหม่ อนที่ปลูก เสร็จเรียบร้อย
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1.3.3 การดูแลรักษา

ภาพที่ 3.145 การดูแลรักษาหม่ อน
1. การรดน้า
2. การถางหญ้าบริเวณโคนต้น
3. การใส่ปุ๋ย
4. การตัดแต่งกิ่ งหม่ อน
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 2 ใช้ประโยชน์จากพืช
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรู้วิธีการกาหนดการใช้ประโยชน์
2. เพื่อรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
กระบวนการดาเนินงาน
1. สรุปการเรียนรู้จากพืช และกาหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด)
2. สรุปข้อมูลการเรียนรู้พืช
3. กาหนดการใช้ประโยชน์จากพืช
2.1 สรุปการเรียนรู้จากพืช และวิธีการกาหนดการใช้ประโยชน์
สรุปผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้ า งและคุ ณสมบั ติ ข องพื ช ศึ ก ษา น ามาผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ มา
วิเคราะห์หาศักยภาพแล้วนาไปสู่การกาหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิด
ตัวอย่ างผัง ความคิ ดการใช้ประโยชน์จากพืช

ภาพที่ 3.146 ผังความคิดที่ ได้จากการศึก ษาหม่อน
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2.2 กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ
เป็นการนาแนวคิดการใช้ประโยชน์จากพืชที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพมาพั ฒ นาสู่ แ นวทางเกิ ด เป็ น
วิธีการใหม่ๆ หรือสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ
ตัวอย่าง กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ จากคุณสมบัติ

ภาพที่ 3.147 ผังความคิดนวั ตกรรมที่ ได้จากการศึก ษาหม่อน

ภาพที่ 3.148 ผลหม่อนที่นามาเรียนรู้คุ ณสมบั ติ
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ตัวอย่ าง ชิ้นงาน ขั้นตอนการทาแยมหม่ อน

ภาพที่ 3.149 ขั้นตอนการทาแยมหม่อน
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 3 สร้างจิ ตสานึก
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ของพืช
2. เพื่อเห็นคุ ณค่าของพืช
กระบวนการดาเนิ นงาน
3.1. การจั ดแสดง หรือ เผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์
1) การจั ดแสดง เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ไ ด้จากการดาเนินงาน การเรียนรู้
พืชศึก ษา นามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการ
ประกอบการบรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท

ภาพที่ 3.150 จัดแสดงนิทรรศการเผยแพร่ ความการใช้ประโยชน์จากหม่ อน
2) การเผยแพร่ เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภั ณฑ์ที่ได้จากการดาเนิน งาน การเรียนรู้
พืชศึก ษานามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบการบรรยาย รูปแบบ
ศิลปะพื้นบ้าน

ภาพที่ 3.151 แผ่นพับเผยแพร่ประโยชน์ของหม่อน
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3) การจั ดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน

เป็นการรวมกลุ่ มเพื่อเรียนรู้ พืชเพื่อนามาสู่การ

ภาพที่ 3.152 การจัดตั้งกลุ่ มชมรมอนุรัก ษ์พันธุ์ห ม่อน
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3.2.8 ทรัพยากรท้ องถิ่น : การศึ ก ษาสั ตว์
หลัก การ
รู้สัตว์ เห็นความหลาย ใช้ประโยชน์
สาระสาคั ญ
เรียนรู้สัตว์ เป็นการศึกษาตั้งแต่ การขยายพั น ธุ์ การดู แ ลรั ก ษา การเจริ ญ เติ บ โต รู ป ร่ า ง ลั ก ษณะ
รวมทั้งคุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ค้ น หากระบวนการสร้ า งสรรค์ ผ ลิ ต ภั ณฑ์ แ ละสิ่ ง ใหม่ ๆ มี ก าร
จัดตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย รวมทั้งมีการจัดแสดงเผยแพร่ การเรียนรู้และการใช้ประโยชน์
ลาดั บการดาเนินงาน
1. เรียนรู้จากสัตว์
2. ใช้ประโยชน์จากสัตว์
3. สร้างจิตสานึก
แนวทางการดาเนินงาน
ลาดั บการดาเนินงานที่ 1 เรียนรู้ จากสัตว์
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้กระบวนการเจริญเติบโตของสัตว์
2. เพื่อรู้โครงสร้างและพฤติ กรรมของสัตว์
3. เพื่อรู้ระบบนิเวศวิทยาของสั ตว์
4. เพื่อรู้การผสมพันธุ์ และการดูแลรัก ษาสัตว์
กระบวนการดาเนิ นงาน
1.1. การเรียนรู้การเจริญเติบโตของสัตว์ เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต แสดงให้เห็นการเจริ ญ เติ บ ของสั ต ว์ ใน
แต่ละระยะการของการเจริญเติบโต
1) ออกแบบ แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของสัตว์แ ต่ละช่วงอายุ
2) เตรียมสัตว์ ศึกษาให้ เพียงพอต่อการเรียนรู้
3) การบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติ บโตของสัตว์แ ต่ละช่ วงอายุ
ตัวอย่าง วิธีการเรียนรู้การเจริญเติบโตของไส้เดือนดินดิน

ภาพที่ 3.153 บ่อเพาะเลี้ย งไส้เ ดือน
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1) การเรียนรู้การเจริญเติบของไส้เดือนดินในแต่ละช่วงอายุ

ภาพที่ 3.154 การเรียนรู้การเจริญเติบโตของไส้ เดือนดิน ระยะที่ 1 - 6
2) ตัวอย่างตารางบันทึกการเรียนรู้การเจริญเติบโตของของไส้เดือนดิน
(ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกแบบตารางบันทึกผลตามความเหมาะสมและให้ ท าการศึ ก ษา
เป็นจานวน 5 ซ้าต่อการศึกษา)

ภาพที่ 3.155 ตารางบันทึกผลการเรียนรู้การเจริญเติบโตของไส้เ ดือนดิน
3) ผลการศึกษาการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต
ข้อมูลการศึก ษา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงผลการศึกษาที่ไ ด้จากการศึกษาในข้ อที่ 2 มาสรุป
ในข้อที่ 3)
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................
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1.2. การเรียนรู้รูปลัก ษณ์แ ละพฤติ กรรมของสั ตว์
1.2.1 การเรียนรู้รูปลักษณ์ เป็นการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของสัต ว์ ใ นอวั ย วะต่ า ง ๆ เช่ น ส่ ว นหั ว
ส่วนท้อง ส่วนรยางค์ลาตัว ทั้งภายนอกและภายใน ระยะของสัตว์มีการเจริญเติบโตเต็มที่
1.2.1.1 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอก
ตัวอย่าง การเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของไส้เดือนดิน

ภาพที่ 3.156 โครงสร้างภายนอกของไส้เ ดือนดิน

ภาพที่ 3.157 การเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของไส้เ ดือนดิน
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1.2.1.2 การเรียนรู้โครงสร้างภายในของไส้เดือนดิน
ตัวอย่างการเรียนรู้โครงสร้างภายของในไส้เดือนดิน

ภาพที่ 3.158 โครงสร้างภายในของไส้เดื อนดิน

ภาพที่ 3.159 การเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของไส้เ ดือนดิน
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1.2.2 การเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์ เป็นการเรียนรู้การตองสนองต่อปัจจัยในสภาวะต่ า ง ๆ ของสั ต ว์
เช่น การเดิน การหาอาหาร การนอน การเคลื่อนไหว การสืบพันธุ์
การเรียนรู้พฤติกรรมของสัตว์
ตัวอย่าง การเรียนรู้พฤติกรรมของไส้เดือนดิน ที่มีผลต่อปฏิกิริยาที่มีต่อแสง
1) ขั้นตอนการเรียนรู้
ภาพที่

ภาพการเรียนรู้

ขั้นตอนการเรี ยนรู้

1

1. เตรียมจานเพาะเชื้อกับผ้าดาโดยน าผ้ า สี ด า
มาวางไว้บนจานเพาะเชื้อ

2

2. น าไส้ เ ดื อ นดิ น มาวา งไว้ ใ นจา นเพาะเชื้ อ
พร้อมกับจับเวลาการเคลื่ อ นที่ ข องไส้ เ ดื อ น
ดิน
2.1 ไส้ เ ดื อ น ดิ น เคลื่ อ นที่ โ ดยใช้ เ วลา 5
วินาที

3

2.2 ไส้ เ ดื อ นดิ น เคลื่ อ นที่ โ ดยใช้ เ วลา 10
วินาที

4

2.2 ไส้ เ ดื อ นดิ น เคลื่ อ นที่ โ ดยใช้ เ วลา 16
วินาที
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ภาพที่
5

ภาพการเรียนรู้

ขั้นตอนการเรี ยนรู้
2.2 ไส้ เ ดื อ นดิ น เคลื่ อ นที่ โ ดยใช้ เ วลา 25
วินาที

6

2.2 ไส้ เ ดื อ นดิ น เคลื่ อ นที่ โ ดยใช้ เ วลา 32
วินาที

7

3. สิ้นสุดการเคลื่ อนที่ของไส้เดื อนดินโดยใช้
เวลาทั้งสิ้นวินาที 44 วินาที

2) ตารางบันทึกการศึกษาพฤติกรรมของไส้เดือนดิน
(องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นออกแบบตารางบั น ทึ ก ผลตามความเหมาะสมและให้ ท าการศึ ก ษาเป็ น
จานวน 5 ซ้าต่อการศึกษา)
ตารางบั นทึก ผลการเรียนรู้ ด้านพฤติ กรรมของไส้เดือนดิน ที่มีต่อแสง

ภาพที่ 3.160 ตัวอย่างตารางบันทึกผลการพฤติกรรมของไส้เ ดือนดินที่ มีต่ อแสง

143
3) สรุปผลการเรียนรู้พฤติกรรมของไส้เดือนดินที่มีต่อแสง
(ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 2 มาสรุปในข้อที่ 3)
ข้อมูลการเรียนรู้พฤติกรรมของไส้เดือนดินที่มีต่อแสง
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................
1.3 การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างสัตว์และสิ่งแวดล้อม
1.3.1 ไส้เดือนดินกับแสง

ภาพที่ 3.161 การเรียนรู้พฤติกรรมไส้เ ดือนดินที่ มีต่ อแสง
1.3.2 ไส้เดือนดินกับดิน

ภาพที่ 3.162 สภาพดิน และความชื้น ที่เหมาะสมกับไส้ เดือนดิน
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1.4 การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา

ภาพที่ 3.163 การขยายพันธุ์และการดูแลไส้เ ดือนดิน
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 2 ใช้ประโยชน์ จากสัตว์
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้วิธีการกาหนดการใช้ประโยชน์
2. เพื่อรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภั ณฑ์ใหม่ ๆ
กระบวนการดาเนิ นงาน
1. สรุปการเรียนรู้จากสัตว์ และกาหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด)
2. กระบวนการสรรค์สร้าง
3. ผลิตภัณฑ์ และสิ่ งใหม่ ๆ
2.1 วิธีการกาหนดการใช้ประโยชน์
การสรุปผลการเรียนรู้เรื่องรูปลัก ษณ์และพฤติกรรมของสั ตว์ นาผลการเรียนรู้ที่ได้มาวิ เคราะห์ หา
ศักยภาพแล้วนาไปสู่ การกาหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิ ด
ตัวอย่ าง ผังความคิดการใช้ประโยชน์จากสัตว์

ภาพที่ 3.164 ผังความคิดที่ ได้จากการเรียนรู้ไส้เ ดือนดิน
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2.2 กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ
การนาแนวคิดการใช้ประโยชน์จากพืชที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพมาพัฒ นาสู่ แ นวทางเกิ ด
เป็นวิธีการใหม่ๆ หรือสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ
ตัวอย่าง กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ จากคุณสมบัติ

ภาพที่ 3.165 ขั้นตอนการผลิตปุ๋ยจากมูลไส้ เดือนดินอัดเม็ด
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 3 สร้างจิตสานึก
1. การจัดแสดง หรือเผยแพร่ งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์
2. การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ ของสั ตว์
2. เพื่อเห็น คุณค่าของสัตว์
กระบวนการดาเนิ นงาน
3.1 การจั ดแสดง หรือ เผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์
1) การจั ดแสดง เป็น การรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภั ณฑ์ที่ได้จากการดาเนิน งาน การเรียนรู้
สัตว์ นามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการประกอบการ
บรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท
2) การเผยแพร่ เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ไ ด้จากการดาเนินงาน การเรียนรู้
สัตว์ศึก ษานามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบการบรรยาย รูปแบบ
ศิลปะพื้นบ้าน

ภาพที่ 3.166 เอกสารเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ ประโยชน์ จากไส้ เดือนดิน
3) การจั ดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือ กิจกรรมค่าย เป็นการรวมกลุ่ มเพื่อเรียนรู้สั ตว์เ พื่อนามาสู่การ
อนุรักษ์และการใช้ประโยชน์ อย่างยั่งยืน

ภาพที่ 3.167 กลุ่มผลิ ตภัณฑ์จากไส้ เดือนดิน

148
3.2.9 ทรัพยากรท้องถิ่น : การศึกษาชีวภาพอื่นๆ
หลักการ
รู้ชีวภาพ เห็นความหลาย ใช้ประโยชน์
สาระสาคัญ
การศึกษาชีวภาพอื่น ๆ เป็นการศึกษาตั้งแต่ การขยายพันธุ์ การดูแ ลรั ก ษา การเจริ ญ เติ บ โต รู ป ร่ า ง
ลักษณะ รวมทั้งคุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ค้นหากระบวนการสร้างสรรค์ผลิต ภั ณฑ์ แ ละสิ่ ง ใหม่ ๆ มี
การจัดตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย โดยจัดแสดงและเผยแพร่
การศึกษาชี ว ภาพอื่ น ๆ การศึ ก ษาการเจริ ญ เติ บ โตของชี ว ภาพอื่ น ๆ การเรี ย นรู้ รู ป ลั ก ษณ์ แ ละ
พฤติกรรมของชีวภาพอื่น ๆ การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอื่น ๆ และสิ่งแวดล้อม การขยายพั น ธุ์ การ
ดูแลรักษา การใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่น ๆ สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอื่น ๆ และกาหนดการใช้ประโยชน์ (ผั ง
ความคิด) กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์ใหม่ และสิ่งใหม่ ๆ การสร้างจิตสานึก การจั ด แสดง หรื อ เผยแพร่
งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์ การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย
ลาดับการดาเนินงาน
1. เรียนรู้จากชีวภาพอื่นๆ
2. ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่น ๆ
3. สร้างจิตสานึก
แนวทางการดาเนินงาน
ลาดับการดาเนินงานที่ 1 การเรียนรู้จากชีวภาพอื่น ๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อทราบการเจริญเติบโตของชีวภาพอื่น ๆ ในชุมชน
2. เพื่อทราบถึงความหลากหลายทางชีวภาพที่มีอยู่ในชุมชน
3. เพื่อให้ทราบถึงความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอื่น ๆ ระหว่างสิ่งแวดล้อม
กระบวนการดาเนินงาน
1.1 การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพอื่น ๆ เป็นการเรียนรู้วงจรชีวิต แสดงให้เ ห็ น การเจริ ญ เติ บ ของ
ชีวภาพอื่น ๆ
1) ออกแบบ แบบบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของชีวภาพอื่น ๆ แต่ละช่วงอายุ
2) เตรียมชีวภาพให้เพียงพอต่อการเรียนรู้
3) การบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโตของชีวภาพอื่น ๆ แต่ละช่วงอายุ
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ตัวอย่าง การเรียนรู้การเจริญเติบโตของชีวภาพ

ภาพที่ 3.168 เห็ดนางฟ้าฮังการีระยะเจริญเติบโตเต็มที่
1) การเตรียมโรงเรือนเห็ดนางฟ้าฮังการีเพื่อศึกษา

ภาพที่ 3.169 โรงเรือนเห็ ดนางฟ้าฮังการี
2) การเรียนรู้การเจริญเติบโตของเห็ดนางฟ้าฮังการีแต่ ละช่วงอายุ

ภาพที่ 3.170 การเจริญเติบโตของเห็ ดนางฟ้าฮัง การี
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3) ตารางบันทึกการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต
(ตารางการบันทึกสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม)

ภาพที่ 3.171 ตัวอย่างตารางบันทึ กการเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต
4) ผลการศึกษาการเรียนรู้การเปลี่ยนแปลงและการเจริญเติบโต
ข้อมูลการศึกษา (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแสดงผลการศึกษาที่ได้จากการศึ ก ษาในข้ อ ที่ 3 มาสรุ ป
ในข้อที่ 4)
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
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1.2 เรียนรู้รูปลักษณ์และพฤติกรรมของชีวภาพอื่น ๆ
1.2.1 เรียนรู้รูปลักษณ์ เป็นการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างของชีวภาพอื่น ๆ ทั้ง ภายนอกและภายใน
ทุกส่วนประกอบของชีวภาพอื่น ๆ ในระยะที่มีการเจริญเติบโตเต็มที่ เช่น การศึกษารูปร่าง รู ป ทรง สี ผิ ว เนื้ อ
ขนาด จานวน ฯลฯ
ตัวอย่าง เรียนรู้รูปลักษณ์ของชีวภาพอื่น ๆ

ภาพที่ 3.172 เห็ดนางฟ้าฮังการีในระยะเจริญเติ บโตเต็มที่
1) การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี

ภาพที่ 3.173 ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี
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ภาพที่ 3.174 การเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี
2) ตารางบันทึกผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี

ภาพที่ 3.175 ตัวอย่างตารางบันทึ กผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮัง การี

153
3) สรุปผลการเรียนรู้ลักษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี

ภาพที่ 3.176 แสดงลัก ษณะโครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการีระยะเจริญเติบโตเต็มที่
ข้อมูลการเรียนรู้โครงสร้างภายนอกของเห็ดนางฟ้าฮังการี
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
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1.2.2 การเรียนรู้พฤติกรรม แสดงออกเมื่อมีปัจจัยทางกายภาพมากระทบในสภาวะต่ า งๆ เช่ น
น้า แสง อุณหภูมิ เป็นต้น
ตัวอย่าง การเรียนรู้พฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี

ภาพที่ 3.177 เห็ดนางฟ้าฮังการีในการเรียนรู้พฤติ กรรมการบาน
1) อุปกรณ์การเรียนรู้

ภาพที่ 3.178 อุปกรณ์ ในการเรียนรู้พฤติ กรรมการบานของดอกเห็ ดนางฟ้าฮัง การี
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2) การศึกษาพฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี

ภาพที่ 3.179 พฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี
1. ดอกเห็ดนางฟ้าฮังการีที่ใช้ในการเรียนรู้เริ่มต้น
2. ดอกเห็ดนางฟ้าฮังการีที่ใช้ในการเรียนรู้เมื่อผ่านไป 10 ชั่วโมง
3. ดอกเห็ดนางฟ้าฮังการีที่ใช้ในการเรียนรู้เมื่อผ่านไป 20 ชั่วโมง
3) ตารางบันทึกพฤติกรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮังการี

ภาพที่ 3.180 แสดงตารางตารางบันทึ กพฤติ กรรมการบานของดอกเห็ดนางฟ้าฮัง การี
4) สรุปผลการศึกษา (ให้นาผลการศึกษาในข้อที่ 3 มาสรุปในข้อที่ 4)
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
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1.3 การเรียนรู้ความสัมพันธ์ระหว่างชีวภาพอื่นๆ และสิ่งแวดล้อม

ภาพที่ 3.181 ความสั มพันธ์ร ะหว่างเห็ดนางฟ้าฮัง การีกับชีวภาพอื่นๆ

ภาพที่ 3.182 ตารางความสั มพันธ์ร ะหว่างเห็ดนางฟ้าฮัง การีกับชีวภาพอื่นๆ

ภาพที่ 3.183 แสดงความสั มพันธ์ร ะหว่างเห็ ดนางฟ้าฮังการีกับ ชีวภาพอื่น ๆ
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1.4 การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา
1.4.1 การขยายพันธุ์ เป็นการเรียนรู้วิธีการขยายพันธุ์ รูปแบบและวิธีการขยายพันธุ์
การขยายพันธุ์เห็ดนางฟ้าฮังการี
ขั้นตอนการขยายเห็ดนางฟ้าฮังการี
การเตรียมก้อนเห็ด
1. ผสมขี้เลื้อยไม้ ย างพารา ดี เ กลื อ ยิ ป ซั่ ม
ราละเอียด และปูนขาวให้เข้ากัน

2.นาส่วนผสมก้อนเห็ดบรรจุใส่ถุง
ถุงละ 0.8-1 กิโลกรัม

3. ปิดจุกถุงก้อนเห็ด

4. น าก้ อ นเห็ ด นึ่ ง ด้ ว ยไอน้ า 3-4 ชั่ ว โมง
เพื่อทาก้อนเห็ดปลอดเชื้อ

การเพาะเชื้อเห็ดนางฟ้าฮังการี
นาก้อนเห็ดปลอดเชื้ อ มาหยอดด้ ว ยเมล็ ด
ข้ า วฟ่ า งที่ มีเ ชื้ อ เห็ ด นางฟ้ า ฮั ง การี ถุ ง ละ
20-30 เมล็ด
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1.4.2 การดูแลรักษา

ภาพที่ 3.184 การดูแลรักษาเห็ ดนางฟ้าฮังการี
1. การเปิดจุกก้อนเชื้อเมื่อเชื้อเห็ดเจริญเต็มถุง
2. ก้อนเห็ดนางฟ้าฮังการีกาลังออกดอก
ลาดับการดาเนินงานที่ 2 ใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่นๆ
วัตถุประสงค์
1. เพื่อรู้วิธีการกาหนดการใช้ประโยชน์
2. เพื่อรู้กระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ
กระบวนการดาเนินงาน
1. สรุปการเรียนรู้จากชีวภาพอื่น ๆ และกาหนดการใช้ประโยชน์ (ผังความคิด)
2. สรุปข้อมูลการเรียนรู้ชีวภาพอื่น ๆ
3. กาหนดการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่น ๆ
2.1 เรียนรู้จากชีวภาพอื่น ๆ และกาหนดการใช้ประโยชน์
สรุปผลการเรียนรู้เรื่องโครงสร้างและพฤติกรรมของชีวภาพอื่น ๆ นามาผลการเรี ย นรู้ ที่ ไ ด้ มาวิ เ คราะห์
หาศักยภาพแล้วนาไปสู่การกาหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิด
ตัวอย่าง ผังความคิดการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่น ๆ

ภาพที่ 3.185 ผังความคิดที่ ได้จากการศึก ษาเห็ดนางฟ้าฮังการี
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2.2 กระบวนการสรรค์สร้าง ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ
นาแนวคิดการใช้ประโยชน์จากชีวภาพอื่น ๆ ที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพมาพั ฒ นาสู่ แ นวทางเกิ ด เป็ น
วิธีการใหม่ ๆ หรือสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ
ตัวอย่างชิ้นงาน ขั้นตอนการทาลูกอมเห็นนางฟ้าฮังการี
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ลาดับการดาเนินงานที่ 3 สร้างจิตสานึก
วัตถุประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ของชีวภาพอื่น ๆ
2. เพื่อเห็นคุณค่าของชีวภาพอื่น ๆ
กระบวนการดาเนินงาน
3.1 การจัดแสดง หรือเผยแพร่งานจากการเรียนรู้และการใช้ประโยชน์
1) การจัดแสดง เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการดาเนิ น งาน การเรี ย นรู้
ชีวภาพอื่น ๆ นามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่ น จั ด แสดงนิ ท รรศการ จั ด แสดง นิ ท รรศการ
ประกอบการบรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท
2) การเผยแพร่ เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ได้จากการด าเนิ น งาน การเรี ย นรู้
พืชศึกษานามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบการบรรยาย รู ป แบบ
ศิลปะพื้นบ้าน

ภาพที่ 3.186 แผ่นพับเผยแพร่สาระน่ารู้เห็ ดนางฟ้าฮังการี
3) การจัดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย เป็ น การรวมกลุ่ มเพื่ อ เรี ย นรู้ ชี ว ภาพอื่ น ๆ เพื่ อ
นามาสู่การอนุรักษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่งยืน

ภาพที่ 3.187 กลุ่มผลิ ตภัณฑ์จากเห็ดนางฟ้าฮัง การี
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3.2.10 ทรัพยากรท้ องถิ่น : การศึ ก ษาวั ฒนธรรมและภูมิปั ญญา
หลัก การ
รู้วัฒนธรรมและภูมิปัญญา เห็น ความหลาย ใช้ประโยชน์
สาระสาคั ญ
การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา เป็นการศึกษาตั้งแต่ ประวัติความเป็นมา ประเภทและการพั ฒ นา
รวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญ ญากั บ สิ่ ง แวดล้ อ ม มี ก ารจั ด การ เพื่ อ น าไปสู่ ก ารดู แ ลรั ก ษาและการใช้
ประโยชน์ โดยหากระบวนการสรรค์สร้างและพัฒนา เพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ๆ มีการจัดตั้งเป็นกลุ่ม ชมรม หรื อ ระบบ
เครือข่าย โดยจัดแสดงและเผยแพร่
ลาดั บการดาเนินงาน
1. ศึกษาจากภูมิปัญญา
2. ใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญา
3. สร้างจิตสานึก
แนวทางการดาเนินงาน
ลาดั บการดาเนินงานที่ 1 การเรี ยนรู้จากภูมิปั ญญา
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้ประวั ติความเป็น มา
2. เพื่อรู้สาขาและลัก ษณะของภูมิปัญ ญา
3. เพื่อรู้ความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญากั บสิ่งแวดล้อม
4. เพื่อรู้การดูแลรักษาภู มิปัญญา
กระบวนการดาเนิ นงาน
1. การเรียนรู้ประวัติ การพั ฒนาของภูมิ ปัญญา เป็นการเรียนรู้ข้อ มูลทรั พยกรทางวัฒนธรรมและภูมิปัญญา
เกี่ยวกับสาขาของภู มิปัญญา ชื่อภู มิปัญญา เจ้าของภูมิ ปัญญาดั้งเดิมหรื อเป็นการสืบทอด การ ต่อยอดของภูมิ
ปัญญานั้นๆ เพื่อให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน
ตัวอย่ าง การสอบถามประวัติภู มิปัญญา เรื่องการย้อ มผ้าด้วยสีธรรมชาติ

ภาพที่ 3.188 การสอบถามประวัติภู มิปัญญา เรื่องการย้อ มสีผ้าด้วยสี ธรรมชาติ
1. – 2. การสอบถามประวั ติภูมิปั ญญาจากเจ้าของภูมิปั ญญา
3. ตัวอย่างพืชที่ ใช้ในการย้อมสีผ้าด้วยวิธี ดั้งเดิม
4. เจ้าของภูมิปัญญากับ กลุ่มผู้ เรียนรู้ภูมิปัญญา
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1. การเรียนรู้ลัก ษณะของวั ฒนธรรม ภูมิปั ญญา เป็น การเรียนรู้ภูมิปัญญาท้อ งถิ่นแบบดั้ งเดิ มจาก
เจ้าของภูมิปัญญาหรือ ได้รับการถ่ายทอดจากเจ้าของภูมิปั ญญาดั้ งเดิม นามาสู่การพั ฒนาต่อยอดของ
ภูมิปัญญา โดยใช้วัตถุ ดิบหรือวิ ธีการใหม่ ๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อภู มิปัญญาดั้ งเดิ ม มีรายละเอียดการทา
แต่ละขั้น ตอนของภู มิปัญญา
ตัวอย่ าง ขั้นตอนภูมิปัญญาการย้อมสีผ้าด้ วยสีธรรมชาติ

ภาพที่ 3.189 ขั้นตอนภูมิปัญญาการย้อมสีผ้า ด้วยสีธรรมชาติ
1. การเตรียมพืช ให้สีย้อ มเพื่ อใช้เป็น สีย้อมผ้า
2. ตากพืชให้สีย้อ มให้แห้ งบนตะแกรง
3-5. การย้อมผ้าด้วยสีย้ อมธรรมชาติ
6. เส้นไหมที่ได้จากการย้อ มสีจากธรรมชาติ
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ตัวอย่ าง การบันทึกขั้นตอนภู มิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ

ภาพที่ 3.190 ตัวอย่างการบันทึกขั้น ตอนภู มิปัญญาการย้อมผ้า ด้วยสีธรรมชาติ
2. การเรียนรู้ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม เป็นการเรี ย นรู้ ผ ลกระทบที่
อาจจะเกิดขึ้นระหว่างภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม ระบบนิเวศ เช่น เมื่อมีการใช้ ท รั พยากรมาใช้ ใ นปริ มาณที่ มาก
จึงทาให้ทรัพยากรที่มีในธรรมชาติลดลง จนส่งผลต่อระบบนิเวศวิทยาเสียสมดุล
ตัวอย่าง กรณีศึก ษาภู มิปั ญ ญาการย้ อ มผ้ า ด้ ว ยสี ธ รรมชาติ ที่ มีผ ลต่ อ สิ่ ง แวดล้ อ ม คื อ มี ก ารน าเอา
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้เป็นวัตถุดิบในธรรมชาติมาจนเกินไปไม่มีการอนุ รั ก ษ์ ห รื อ มี ก ารปลู ก ทดแทนจึ ง ท าให้
ทรัพยากรนั้น ๆ สูญหายหรือหมดไป และมีการปล่อยน้าสีย้อมผ้าส่งสู่ธรรมชาติโดยที่ไม่มีการบาบัด จนส่ ง ผลให้
ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ เป็นต้น

ภาพที่ 3.191 การกาจัดของเสียจากการย้อ มผ้าด้วยวิธี ที่กระทบต่อสิ่ งแวดล้ อม
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3. การจั ดการดูแ ลรัก ษาภูมิปัญญา เป็นการรักษาภู มิปัญญาดั้ง เดิ มหรือภูมิ ปัญญาที่ได้รับการถ่ายทอด
แล้วนามาพัฒนาต่ อยอดให้ คงอยู่ กับท้องถิ่น เช่น การบันทึกรายละเอีย ดภูมิ ปัญญา สร้างเป็นแหล่ง
เรียนรู้ การปลูกวัตถุดิบทดแทนในธรรมชาติ เป็นต้น

ภาพที่ 3.192 แปลงปลูก พืชย้อ มสีทดแทนเพื่อใช้ในการย้อ มผ้า
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 2 การใช้ประโยชน์จากภูมิปั ญญา
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อรู้วิธีการกาหนดการใช้ประโยชน์
2. เพื่อรู้กระบวนการสร้างสรรค์ภูมิปั ญญาใหม่ ๆ
กระบวนการดาเนิ นงาน
2.1 การสรุ ปการดาเนินงานจากภูมิปัญญาและกาหนดการใช้ประโยชน์
การสรุปผลการเรียนรู้เรื่องการเรียนรู้ประวัติ การพัฒ นาของภู มิปั ญ ญา ลั ก ษณะของวั ฒ นธรรม ภู มิ
ปัญญา ความสัมพันธ์ของวัฒนธรรมและภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม และการจัดการดูแ ลรั ก ษาภู มิปั ญ ญา น ามา
ผลการเรียนรู้ที่ได้มาวิเคราะห์หาศักยภาพแล้วนาไปสู่การกาหนดการใช้ประโยชน์ เป็นผังความคิด

ภาพที่ 3.193 ตัวอย่างการบันทึก กาหนดการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาการย้อ มสีผ้าด้วยสี ธรรมชาติ
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2.2 กระบวนการสรรสร้าง ผลิตภัณฑ์ และสิ่งใหม่ๆ
เป็นการนาแนวคิดการใช้ประโยชน์จากภูมิปัญญาที่ได้จากการวิเคราะห์ศักยภาพพัฒนาสู่ แ นวทาง
เกิดเป็นวิธีการใหม่ๆ หรือสรรสร้างเป็นผลิตภัณฑ์ นวัตกรรมใหม่ๆ

ภาพที่ 3.194 เครื่องย้ อมเส้นไหมจากแนวคิดนวั ตกรรมใหม่ที่เ กิดจากภูมิ ปัญญาการย้อมผ้าด้ วยสีธรรมชาติ
1. อุปกรณ์การย้อ มเส้นใหม่แบบดั่งเดิม
2-3 แบบบันทึกแนวคิดนวัตกรรมใหม่ที่ เกิดจากภู มิปัญญาการย้อมผ้าด้วยสีธรรมชาติ
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ลาดั บการดาเนินงานที่ 3 การสร้ างจิตสานึ ก
วัตถุ ประสงค์
1. เพื่อเผยแพร่ภูมิปัญ ญา
2. เพื่อเห็น คุณค่าของภูมิปัญญา
กระบวนการดาเนิ นงาน
3.1 การจั ดแสดง หรือ เผยแพร่งานจากการเรียนรู้ และการใช้ประโยชน์
1) การจั ดแสดง เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภั ณฑ์ที่ได้จากการดาเนินงาน การเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญานามาจัดแสดงนิทรรศการ เช่น จัดแสดงนิทรรศการ จัดแสดงนิทรรศการประกอบการ
บรรยาย จัดแสดงนิทรรศการเฉพาะเรื่อง เฉพาะประเภท

ภาพที่ 3.195 การจัดแสดงนิทรรศการผ้าไหมย้อ มจากสีธรรมชาติ
2) การเผยแพร่ เป็นการรวบรวม ผลการเรียนรู้ ผลิตภัณฑ์ที่ไ ด้จากการดาเนินงาน การเรียนรู้ ภูมิ
ปัญญานามาเผยแพร่ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น รูปแบบเอกสาร รูปแบบการบรรยาย รูปแบบ
ศิลปะพื้นบ้าน

ภาพที่ 3.196 การเผยแพร่ข้อ มูลในรูปแบบต่างๆ
1. สื่อสิ่งพิ มพ์
2. การสาธิตการทอผ้าจากเส้นไหมที่ย้อมจากสี ธรรมชาติ
3) การจั ดตั้งกลุ่ม ชมรม หรือกิจกรรมค่าย เป็นการรวมกลุ่ มเพื่อเรียนรู้ภู มิปัญญาเพื่อนามาสู่
กระบวนการอนุรัก ษ์และการใช้ประโยชน์อย่างยั่ งยืน

