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บทที่ 1 

กระบวนการจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 



1.1 ผูส้  ารวจ 

          1) สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

          2) สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรียน  

          3) หน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริฯ 

1.2 ศูนยก์ารส ารวจ ผูดู้แลระบบ (Admin) 

          1) ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ.  

          2) ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ.  

1.3 ผูด้แูลระบบกลาง (Super Admin) 

          1) โครงการอนุรกัษ์พนัธุกรรมพืชฯ (อพ.สธ.) สวนจิตรลดา 

1.4 พ้ืนท่ีส  ารวจ 

          1) พื้ นท่ีส ารวจของสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน (พื้ นท่ีปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

              พื้ นท่ีส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน พื้ นท่ีปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน) 

          2) พื้ นท่ีส ารวจของหน่วยงานร่วมสนองพระราชด าริฯ 

กระบวนการจดัท าฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 



1.5 เครื่องมือการส ารวจ  

          1) ใบงานการส ารวจทรพัยากร (9ใบงาน) 

          2) โปรแกรมระบบงานฐานขอ้มลูทรพัยากร อพ.สธ. พฒันาโดย  

            บริษัท อินเทอรเ์น็ตประเทศไทย จ ากดั (มหาชน)  

                     * เว็บไซต ์ระบบงานฐานขอ้มลูทรพัยากร อพ.สธ.  

                    * แอพพลิเคชัน่ ระบบงานฐานขอ้มลูทรพัยากร อพ.สธ.   

1.6 การขออนุญาตการเขา้ใชง้าน โปรแกรมระบบงานฐานขอ้มูล อพ.สธ. 

          1) สมาชิกฯ แจง้ความประสงคเ์ขา้ใชง้านตามพื้ นท่ีศนูยก์ารส ารวจ  

             ศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. และศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. ประกอบดว้ย                

                    * หนังสือน า  

          * แบบรายชื่อ 

          2) ศนูยก์ารส ารวจ ตรวจและอนุญาตการเขา้ใชง้าน   

          3) สมาชิกฯ ลงทะเบียน ผ่านเว็บไซต ์และแอพพลิเคชัน่ 

          4) ศนูยก์ารส ารวจ เปิดสิทธ์ิ  

          5) สมาชิกฯ บนัทึกและส่งขอ้มลู 



ผูใ้หข้อ้มูล  

 เป็นบุคคลท่ีใหข้อ้มลูเก่ียวกบัทรพัยากรเป็นหรือไมเ่ป็นเจา้ของทรพัยากร เพื่อ

บนัทึกลงในใบงาน โดยระบุชื่อ นามสกุล อายุ อาชีพ ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
 

บนัทึกขอ้มูลโดย หน่วยงาน/สถานศึกษา  

 เป็นหน่วยงาน/สถานศึกษา โดยระบุชื่อหน่วยงาน/สถานศึกษา วนั เดือน ปี ท่ี

บนัทึกขอ้มลูลงใบงาน ในวนัท่ีส ารวจเก็บรวบรวมขอ้มลู 
 

เจา้ของสตัว ์ 

 เป็นบุคคลท่ีครอบครองสิทธ์ิในทรพัยากรสตัว ์โดยระบุช่ือ นามสกุล อายุ อาชีพ 

ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 
 

เจา้ของภูมิปัญญา  

 เป็นบุคคล/ชุมชน/กลุ่ม ท่ีสรา้งสรรคแ์ละคิดคน้ภมิูปัญญา หรือเป็นบุคคล/

ชุมชน/กลุ่มท่ีไดร้บัการถ่ายทอด พฒันาต่อยอด โดยระบุชื่อ-นามสกุล อายุ อาชีพ ชื่อ

ชุมชน ชื่อกลุ่ม ท่ีอยู ่หมายเลขโทรศพัท ์อีเมล 

ค าอธิบาย 



ทีมส ารวจ  

 เป็นเจา้หน้าท่ีของสมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ท่ีไดร้บัการแต่งตั้งเป็น

คณะกรรมการด าเนินงานท่ี 5 ศนูยข์อ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน ดงัน้ี 

  * หวัหนา้ทีมส ารวจ เป็นผูค้วบคุม ก ากบั ดแูล ประสานงาน ในการบนัทึกขอ้มลู  

โดยเขา้สู่ท่ีตั้งการส ารวจ จงัหวดั อ าเภอ ต าบล รบัผิดชอบในการก าหนดท่ีตั้งการส ารวจ 

ประกอบดว้ย ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง ใหถู้กตอ้ง ในพื้ นท่ีขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ิน เพื่อการส ารวจและบนัทึกในระบบงานฐานขอ้มลูทรพัยากร อพ.สธ. 

  * ผูส้  ารวจ เป็นผูบ้นัทึกขอ้มลูลงในระบบงานฐานขอ้มลูทรพัยากร อพ.สธ. โดยมี 

การตรวจสอบขอ้มลูโดยคณะกรรมการงานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน ขององคก์รปกครองส่วน

ทอ้งถ่ินน้ันๆ และตรวจสอบโดยผูใ้หข้อ้มลูในแต่ละใบงาน 

ค าอธิบาย 





งานศนูยข์อ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. 

ทีมตรวจสอบขอ้มูล  

เป็นเจา้หน้าท่ีศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. / ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. และผูท้รงคุณวฒิุ 

ตรวจสอบความถกูตอ้ง ครบถว้นของขอ้มลูท่ีผ่านการส ารวจจากผูส้ ารวจภายในศนูยก์ารส ารวจ 

ผูด้แูลระบบ (Admin)  

เป็นเจา้หน้าท่ีศนูยแ์มข่า่ยประสานงาน อพ.สธ. / ศนูยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

ด าเนินการตรวจสอบก าหนดสิทธก์ารเขา้ถึงขอ้มลูผูใ้ชง้าน ดแูลความปลอดภยัของระบบ  

สามารถก าหนดสิทธ์ิและเปล่ียนสถานะผูใ้ชง้าน ไดอ้นุมติัการเขา้ใชง้านหลงัจากผูใ้ชง้านได้

ลงทะเบียนเขา้สูศ่นูยก์ารส ารวจฯ และขึ้ นเล่มทะเบียนทรพัยากร 

หลงัจากทีมตรวจสอบไดย้นืยนัการตรวจสอบขอ้มลู และเผยแพร่เอกสารเพื่อน าไปใชป้ระโยชน์ 



งานท่ี 1 งานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

งานท่ี 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน  
งานท่ี 3 งานปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

งานท่ี 4 งานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน   
งานท่ี 5 งานศนูยข์อ้มลูทรพัยากร

ทอ้งถ่ิน   

9 ใบงาน 

9 ใบงาน 

9 ใบงาน 

งานท่ี 4 งานอนุรกัษ์และใชป้ระโยชน์ทรพัยากรทอ้งถ่ิน   

งานท่ี 5 งานศนูยข์อ้มลูทรพัยากรทอ้งถ่ิน   

งานท่ี 6 งานสนับสนุนในการอนุรกัษ์และจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน   

สมาชิกฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

งานฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน 

ตรวจสอบ 

9 ใบงาน 

9 ใบงาน 

9 ใบงาน 

สมาชิกสวนพฤกษศาสตรโ์รงเรยีน 

การส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน (9 ใบงาน) 

โครงการอนุรกัษพ์นัธุกรรมพืชอนัเน่ืองมาจากพระราชด ารฯิ (อพ.สธ.) 

ผูดู้แลระบบกลาง (Super Admin) 

ฐานขอ้มูลกลาง อพ.สธ. 

เว็บไซต ์

แอพพลิเคชัน่ 

แผนภาพ กระบวนการจดัท าฐานขอ้มลูทรพัยากร อพ.สธ.  

ลงทะเบียน 

เขา้สู่ระบบ 

จดัการใชง้าน 

ออกจากระบบ 

ฐานขอ้มูลทรพัยากร 

อพ.สธ. 

9 กุมภาพนัธ ์2565 

ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 

ผูดู้แลระบบ (Admin) 

งานท่ี 1 งานปกปักทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

งานท่ี 2 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

งานท่ี 3 งานปลกูรกัษาทรพัยากรทอ้งถ่ิน  

• ขอ้มูลสารสนเทศ  
   (ผลงาน /ช้ินงาน) 

• แสดงผลในรูปแบบต่างๆ 

  เช่น ต าแหน่งทรพัยากร     

         ทะเบียนทรพัยากร  

         คลงัภาพ 

 

หน่วยงานรว่มสนองพระราชด ารฯิ 

 (9 ใบงาน) 
 

ทะเบียนทรพัยากร 

การศึกษา 4 ทรพัยากร (พืช สตัว ์ชีวภาพ วฒันธรรมและภูมิปัญญา) 



แผนภาพรวมของระบบงานฐานขอ้มูลทรพัยากร อพ.สธ. (โดย INET) 



บทที่ 2 

ศูนยก์ารส ารวจ ผูด้แูลระบบ (Admin) 



2. ศูนยก์ารส ารวจ ผูด้แูลระบบ (Admin) 

    2.1 ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ.  

     2.2 ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ.  



ศูนยแ์ม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. 5 แห่ง 

      1.จุฬาลงกรณม์หาวิทยาลยั 

      2.มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

      3.มหาวิทยาลยัขอนแก่น 

      4.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี 

      5.มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร ์



1.มหาวิทยาลยัแม่โจ ้

2.มหาวิทยาลยัราชภฏัเชียงใหม่ 

3.มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

4.มหาวิทยาลยัราชภฏัอุตรดิตถ ์

5.มหาวิทยาลยันเรศวร 

6.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

7.มหาวิทยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

8.มหาวิทยาลยัอุบลราชธานี 

9.มหาวิทยาลยัราชภฏัอุบลราชธานี 

10.มหาวิทยาลยัมหิดล 

11.มหาวิทยาลยับูรพา 

12.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภมิู 

13.มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ ์ในพระบรมราชูปถมัภ ์

14.มหาวิทยาลยัวลยัลกัษณ ์

15.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชยั 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 21 แห่ง  



16.มหาวิทยาลยัราชภฏัสุราษฎรธ์านี 

17.มหาวิทยาลยัราชภฏัสกลนคร 

18.มหาวิทยาลยัพะเยา 

19.มหาวิทยาลยักาฬสินธุ ์

20.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลรตันโกสินทร ์

21.มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคลลา้นนา 

ศูนยป์ระสานงาน อพ.สธ. 21 แห่ง  



บทที่ 3 
แนวทางการบนัทึกขอ้มูลการส ารวจและจดัท าฐานทรพัยากรทอ้งถ่ิน  



ใบงานท่ี 1  

เรื่อง การเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน 



ใบงานที่ 1 เร่ือง การเก็บขอ้มูลพ้ืนฐานในทอ้งถ่ิน 

1.ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง (ท่ีเป็นทางการ) ………………………………………………………..…… 

   ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง (ท่ีชาวบา้นเรียก).................................................... 

2.ท่ีตั้งหมู่ท่ี/ชุมชนท่ี/แขวงที่...............ซอย.................... ถนน………............…… 

   ต าบล/แขวง…………….……… อ าเภอ/เขต……………………..จงัหวดั……………........….……....… 

   เสน้ทางหลวงหมายเลข...............................เสน้ทางทอ้งถ่ิน .................................. 

หมู่ท่ี 3 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

บา้นหนองขอน 

หนองขอน 

- - 

ใหบ้นัทึกหมายเลขทางหลวง 

ท่ีผ่านหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 

ตวัอยา่ง เช่น 2 22 2023  

เสน้ทางทอ้งถ่ินใหร้ะบุเสน้ทางท่ีไม่ใช่

ทางหลวง   

น.ม.2169 - 



มาตราส่วน ............... 

แผนท่ีสงัเขปของหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง   

                                                      เหนือ 

 

 

 

ใหแ้สดงขอบเขตของหมู่บา้น/

ชุมชน/แขวง 

แสดงเสน้ทางในหมู่บา้น 

สถานท่ีส าคญั เช่น วดั สถาน 

ศึกษา ท่ีท าการผูใ้หญ่บา้น 

โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพ

ต าบล ฯลฯ 

ระบุมาตราส่วน แบบอตัราส่วน 

เช่น 1 : 1,000  

      1 : 1,500 

พิกดัทางภมิูศาสตร ์(ต าแหน่งหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง )  

       ละตจิูด (Latitude)........................... ลองจจิูด (Longitude)........................... 101.568701 14.854929 



3.ขอ้มูลทางศาสนา   

 พุทธ วดั…...แห่ง  เจา้อาวาส......รูป  พระภิกษุสงฆ.์....รูป 

 

    อิสลาม  มสัยดิ ............แห่ง   อิหม่าม...................คน  

 

    คริสต ์   โบสถ ์............แห่ง   บาทหลวง ...............คน 

        

    อื่นๆ     ระบุ ............................................................ 

  

 

    พราหมณ ์โบสถ ์............แห่ง   บาทหลวง ...............คน 

1 1 5 

1 1 

1 

1 1 

1 



หมู่ท่ี/ชุมชนท่ี/แขวงที่..............จ  านวน.........ครวัเรือน  จ  านวนพ้ืนท่ี ....................ไร่ 

จ  านวนประชากร.................คน   ชาย..................คน     หญิง................คน 

นอ้ยกว่า 1 ปีเตม็.................คน   ชาย..................คน     หญิง................คน 

 1 ปีเต็ม – 2 ปี ..................คน   ชาย..................คน     หญิง...............คน 

 3 ปีเต็ม - 5 ปี ...................คน   ชาย.................คน     หญิง...............คน 

 6 ปีเตม็ - 11 ปี.................คน   ชาย..................คน     หญิง................คน 

12 ปีเต็ม - 14 ปี................คน   ชาย.................คน     หญิง...............คน 

15 ปีเต็ม - 17 ปี................คน   ชาย..................คน     หญิง................คน 

18 ปีเตม็ - 25 ปี................คน   ชาย..................คน     หญิง................คน 

26 ปีเต็ม - 49 ปี................คน   ชาย..................คน     หญิง................คน 

50 ปีเต็ม - 60 ปีเต็ม.........คน   ชาย...................คน     หญิง................คน 

มากกว่า 60 ปีเตม็ข้ึนไป......คน   ชาย..................คน     หญิง..............คน 

หมู่ท่ี 3 105 650-3-2 

20 8 12 

15 7 8 

9 4 5 

22 10 12 

8 4 4 

13 10 3 

40 18 22 

45 20 

13 25 12 

28 48 20 

25 

113 132 245 

4.จ  านวนประชากร 



5.ขอ้มูลสถานศึกษาท่ีเปิดใหบ้ริการ 

 ระดบัก่อนประถมศึกษา................แห่ง   

 ระดบัประถมศึกษา.......................แห่ง 

 ระดบัมธัยมศึกษา.........................แห่ง   

 ระดบัอนุปริญญา..........................แห่ง 

 ระดบัปริญญาตรี...........................แห่ง   

 ระดบัสูงกว่าปริญญาตรี................แห่ง 

 อ่ืนๆ ............................................แห่ง      

1 

- 

- 

- 

-        

ก่อนประถมศึกษา  - ประถมศึกษา - มธัยมศึกษาตอนตน้  1 แห่ง 

1 

-        



สถานศึกษา 

 1.ช่ือสถานศึกษา....................................................................... 

 ช่ือผูอ้  านวยการสถานศึกษา/หวัหนา้สถานศึกษา............................................ 

 จ  านวนครู..........................คน 

 จ  านวนนกัเรียน .........คน   นกัเรียนชาย .........คน  นกัเรียนหญิง ...........คน 

     

นายประจวบ สุขสมบูรณ ์

ศูนยพ์ฒันาเด็กเล็กบา้นหนองขอน 

30 

3 

15 15 

 2.ช่ือสถานศึกษา....................................................................... 

 ช่ือผูอ้  านวยการสถานศึกษา/หวัหนา้สถานศึกษา.............................................. 

 จ  านวนครู..........................คน 

 จ  านวนนกัเรียน ..........คน  นักเรียนชาย .............คน  นกัเรียนหญิง ..........คน 

    

           หมายเหต ุ: หากมีสถานศึกษามากกว่า 2 แห่ง สามารถเพิ่มขอ้มูลของสถานศึกษาไดต้ามจริง 

นางสมศรี สุขมาก 

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

350 

35 

150 200 



6.ขอ้มูลการบริหารขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน 

    ประเภทขององคก์รปกครองส่วนทอ้งถ่ิน  

          เทศบาล 

        เทศบาลต าบล        เทศบาลเมือง        เทศบาลนคร   

      องคก์ารบริหารส่วนต าบล     

      ส านักงานเขต    

       อ่ืนๆ .............................................................................................. 

     

ผูบ้ริหาร ช่ือ – สกุล ………………………................................................................ 

ต าแหน่ง …………………….……….……………………………...................................................  

นายสมยศ ทองตนั 

นายกองคก์ารบริหารส่วนต าบล 



7.สถานพยาบาล  

    โรงพยาบาล........................................................แห่ง 

    โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล.......................แห่ง 

    อ่ืนๆ ...................................................................แห่ง 

8.สถานีต  ารวจ......................................................แห่ง 

บนัทึกขอ้มูลโดย หน่วยงาน/สถานศึกษา…………..................................... 

   วนั เดือน ปี ...........................................  

- 

1 

- 

1 

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

8 ตลุาคม 2564 



ใบงานท่ี 2  

เรื่อง การเก็บขอ้มูลการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 



9.การประกอบอาชีพดา้นเกษตรกรรม และดา้นอุตสาหกรรม 

 9.1 ดา้นเกษตรกรรม 

     พ้ืนท่ีท านา................ไร.่............งาน............ตารางวา   จ  านวน.............ครวัเรือน  

ใบงานท่ี 2  เรื่องการเก็บขอ้มูลการประกอบอาชีพในทอ้งถ่ิน 

พ้ืนท่ีท าสวน...............ไร่............งาน...........ตารางวา   จ  านวน........ครวัเรือน 

1..................................................จ านวน..............ไร่............งาน............ตารางวา 

2..................................................จ านวน..............ไร่............งาน............ตารางวา 

3..................................................จ านวน..............ไร่............งาน............ตารางวา 

 

 

 

4..................................................จ านวน..............ไร่............งาน............ตารางวา 

5..................................................จ านวน.............ไร่..............งาน...........ตารางวา 

- 10 2 2 

15 3 4 

3 

- 1 

- 

9 

3 - 

- 

- 

ล าไย 

มะม่วง 

- 

- 

- - 

- 

2 

3 

- 

- เกษตรผสมผสาน ปลกู 

มะม่วง กลว้ยน ้าวา้ พริกช้ีฟ้า 

มะเขือเปราะ บวบ ขิง ข่า 

ตะไคร ้ผกัแขยง ฯลฯ 



พื้นที่ท ำไร่.....................ไร่................งาน...............ตารางวา   จ านวน...............ครัวเรือน 
1..................................................จ านวน..............ไร่............งาน............ตารางวา 

2..................................................จ านวน..............ไร่............งาน............ตารางวา 

3..................................................จ านวน..............ไร่............งาน............ตารางวา 

4..................................................จ านวน..............ไร่............งาน............ตารางวา 

 

5..................................................จ านวน..............ไร่............งาน...........ตารางวา 

 

 

60 - 10 

10 

- 

- 

20 

- - 

มนัส าปะหลงั 

- - 

ขา้วโพดเล้ียงสตัว ์

ออ้ย 

10 - 

ไรผ่สม ปลกู ขา้วโพดหวาน 

 ถัว่เขียว ถัว่เหลือง ฯลฯ 

20 - - 

ใหบ้นัทึก  

-ประเภทของไร่ 

-ชนิดพืชท่ีส าคญั ท่ีสรา้งรายได ้ 

-ขนาดพ้ืนท่ีปลกู 



ปศุสัตว์  จ ำนวนสัตว์ในพื้นที่โดยรวม 
            (กรณีมากกว่า 5 ชนิดที่ก  าหนด สามารถเพิ่มขอ้มูลไดต้ามจริง) 

 
        โค.............................ตัว     

       กระบือ......................ตัว  

       สุกร...........................ตัว  
        เป็ด...........................ตัว    
        ไก่...........................ตวั  

        อ่ืนๆ........................ตวั 

20 

40 

20 

60 

20 

ใหบ้นัทึก  

-กรณีมากกว่า 5 ชนิดท่ีก าหนด สามารถเพ่ิมขอ้มูลไดต้ามจริง เช่น    

  แพะ แกะ มา้ ห่าน นกกระทา ฯลฯ 



ประมง 

ท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะ ........แหง่ พ้ืนท่ี..........ไร่…......งาน.......ตารางวา 

 ภาครฐั  ..............แห่ง  พื้ นท่ี.........ไร่….....งาน….....ตารางวา 

 ภาคเอกชน ..............แห่ง  พื้ นท่ี........ไร่……...งาน….....ตารางวา 

ท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าในพ้ืนท่ีเอกชน .......แห่ง พื้ นท่ี.......ไร่……..งาน…....ตารางวา 

 ภาครฐั  ..................แห่ง  พื้ นท่ี….....ไร่…....งาน......ตารางวา 

 ภาคเอกชน ..................แห่ง  พื้ นท่ี........ไร่….....งาน......ตารางวา 

ท่าเทียบเรือ/สะพานปลา ................แห่ง   

 3 

1 

2 

1 

- 5   

2 

- 

 10 

2 

3 

 5 

 - - 

1  5 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

 -  - 

1 



ผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าในพ้ืนท่ีสาธารณะ.........................ตนั/ปี 

 ภาครฐั  .........................ตนั/ปี 

 ภาคเอกชน .........................ตนั/ปี 

ผลผลิตจากการเพาะเล้ียงสตัวน์ ้าในพ้ืนท่ีเอกชน...............................ตนั/ปี 

 ภาครฐั  .........................ตนั/ปี 

 ภาคเอกชน .........................ตนั/ปี 

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

ใหบ้นัทึกขอ้มูลเพิ่มเติมประกอบในการท าประมง เช่น  

-ท่ีเพาะเล้ียงสตัวน์ ้า เช่น บ่อดิน บ่อซีเมนต ์คอก กระชงั ฯลฯ 

-เคร่ืองมือท าการประมง เช่น อวน แห โพงพาง ยอ ฯลฯ 

-การแปรรูปสตัวน์ ้า เช่น ตากแหง้ หมกัดอง ท าเค็ม แช่แข็ง  

  รมควนั บรรจุกระป๋อง ฯลฯ 

-ผลิตภณัฑส์ตัวน์ ้า เช่น ปลาเค็ม ปลารา้ ปลาสม้ กุง้แหง้ หอยดอง กะปิ ฯลฯ 

10 

7 

3 

15 

10 

5 



9.2 ดา้นอุตสาหกรรม 

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่..............แห่ง 

(มีคนงานตั้งแต่ 200 คนขึ้ นไปหรือมีทรพัยสิ์นเกินกวา่ 200 ลา้นบาทขึ้ นไป) 

กิจการอุตสาหกรรม เก่ียวกบั (กรณีมากกวา่ 5 ขอ้ สามารถเพิ่มขอ้มลูไดต้ามจริง) 

1..................................................................................................................................                      

      2.................................................................................................................................        

      3................................................................................................................................. 

- 

- 

- 

- 



โรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง.............แห่ง  

(มีคนงาน 50-200 คนหรือมีทรพัยสิ์นตั้งแต่ 20-200 ลา้นบาท) 

กิจการอุตสาหกรรม เก่ียวกบั (กรณีมากกวา่ 5 ขอ้ สามารถเพิ่มขอ้มลูไดต้ามจริง) 

1............................................................................................................................ 

2............................................................................................................................. 

      3............................................................................................................................. 

โรงงานแปรรูปสตัวน์ ้าชยัจนิดา เก่ียวกบัอาหารทะเลแหง้  

1 

- 

- 

โรงงานอุตสาหกรรมขนาดเล็ก หรือครวัเรือน.................แห่ง  

      (มีคนงานไมเ่กิน 50 คนหรือมีทรพัยสิ์นถาวรไมเ่กิน 20 ลา้นบาท) 

      กิจการอุตสาหกรรม เก่ียวกบั (กรณีมากกวา่ 5 ขอ้ สามารถเพิ่มขอ้มลูไดต้ามจริง)  

    1…………………………………………………………………………………….......................……………………………….. 

    2…………………………………………………………………………………………......................…………………………….. 

    3………………………………………………………………………………………………………….................................... 

  

3 

โรงเสน้จนัทรห์อม เก่ียวกบัเสน้ขนมจนี ขนมจนีอบแหง้  

 กลุ่มทอผา้หนองขอน เก่ียวกบัผา้ทอมือ    

 โรงประติมากรรมหินทรายบา้นหนองขอน เก่ียวกบัการแกะสลกัหินทราย 



10.การประกอบอาชีพดา้นพาณิชย ์ 

      ธนาคาร.....................................แห่ง    สถานีบริการน ้ามนั............................แห่ง 

บริษัท.........................................แห่ง    ศนูยก์ารคา้/หา้งสรรพสินคา้.............แหง่ 

หา้งหุน้ส่วนจ ากดั.......................แห่ง    ตลาดสด............................................แห่ง 

รา้นคา้ต่างๆ .............................แห่ง     โรงฆา่สตัว.์.......................................แห่ง 

      โรงสีขา้ว ...................................แห่ง     อ่ืน ๆ ...............................................แห่ง 

- 2 

3 - 

1 6 

1 

- 

 

 ดา้นพาณิชยใ์หบ้นัทึกเพิ่มเติม 

 เช่น การใหเ้ช่า การหตัถกรรม การรบัจา้ง  

 การคลงัสินคา้ การรบัแลกเปลี่ยน ฯลฯ 

3 



11.การประกอบอาชีพดา้นสถานบริการ 

 โรงแรม................................................แห่ง 

 รา้นอาหาร...........................................แห่ง 

 โรงภาพยนตร.์.....................................แห่ง 

 สถานีขนส่ง..........................................แห่ง 

 อ่ืนๆ ..................................................แห่ง   

 

สถานบริการใหบ้นัทึกเพ่ิมเติม 

เช่น ลานกิจกรรม ลานกีฬา ลานเตน้แอโรบิค โรงน ้าชา นวดแผนโบราณ ฯลฯ 

 

1 

3 

- 

- 

บนัทึกขอ้มูล โดยหน่วยงาน/สถานศึกษา…………..................................... 

   วนั เดือน ปี ...........................................  

โรงเรียนประสาทวิทยาคาร 

8 ตลุาคม 2564 



ใบงานที่ 3  

เรื่อง การเก็บขอ้มูลดา้นกายภาพในทอ้งถ่ิน 



ใบงานที่ 3 เรื่อง การเก็บขอ้มูลดา้นกายภาพในทอ้งถ่ิน 

12.สภาพภูมิประเทศและสงัคมพืช 

     สภาพภูมิประเทศ 

      ............................................................................................................................................... 
      
 
 
      สังคมพืช 

      
 
 
 
 
  

 ลกัษณะเป็นท่ีราบสงูเนินหลงัเต่า ทิศเหนือติดภเูขา ทิศใตติ้ดคลองน ้าธรรมชาติ  

ทิศตะวนัออกและทิศตะวนัตกติดภเูขา ลาดชนัประมาณ 2-3 เปอรเ์ซ็นต ์ความสงูจาก

ระดบัน ้าทะเลปานกลาง 250 เมตร 

 พืชท่ีพบกระจายโดยทัว่ไป ไมข้นาดใหญ่ เชน่ ยางนา ง้ิวป่า ฯลฯ ไมข้นาดกลาง 

เชน่ แจง มะมว่ง ตะขบฝรัง่ มะขามป้อม มะเกลือ มะขามเทศ ฯลฯ ไมข้นาดเล็ก เชน่ โสน 

กก ธปูฤาษี ฯลฯ  หญา้ เชน่หญา้คา หญา้คอมมิวนิสต ์ฯลฯ 



13.ลกัษณะดิน 

      ชุดดิน  

 
 
 

กลุ่มชุดดินที่ 36 ชุดดินสีค้ิว (Si Khiu series: Si) 

 ลกัษณะและสมบติัดิน เป็นดินลึก ดินบนเป็นดินร่วนปนทราย สีน ้าตาลหรือสี

น ้าตาลปนแดงเขม้ ดินล่างเป็นดินร่วนเหนียวปนทราย สีน ้าตาลปนแดงหรือสีแดงเขม้ 

จะพบกอ้นเหล็กและแมงกานีสสะสมและกอ้นหินปนูสะสม ในระดบัความลึกท่ีต า่กวา่ 

120 เซนติเมตร จากผิวดิน จะพบชั้นหินทรายท่ีมีปนูปน ในระดบัความลึก 1.5-2.5 

เมตร ปฏิกิริยาดินเป็นกรดจดัถึงเป็นกรดเล็กน้อย (pH 5.5-6.5) ในดินบนและเป็นกรด

จดัถึงเป็นด่างปานกลาง (pH 5.5-8.0) ในดินล่าง 



14.แหล่งน ้าธรรมชาตแิละแหล่งน ้าชลประทาน   

14.1 แหล่งน ้าธรรมชาต ิ 

  หว้ย    ช่ือ....................................................................................................... 

            พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งหว้ย) 

              ละตจิูด (Latitude)...........................ลองจจิูด Longitude).............................. 

            ขนาด ความกวา้ง...................กิโลเมตร ความยาว.......................กิโลเมตร 

                    มีน ้าตลอดปี         มีน ้าเป็นฤดกูาล  

 

  

หว้ยลึก 

101.568701 14.854929 

0.500 0.020 

หนอง   ช่ือ........................................................................................................  

     พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งหนอง) 

         ละตจิูด (Latitude).......................ลองจจิูด(Longitude).......................... 

      ขนาด ความกวา้ง..................กิโลเมตร    ความยาว...............กิโลเมตร  

หนองขอน 

101.568701 14.854929 

0.050 0.100 

มีน ้าตลอดปี มีน ้าเป็นฤดกูาล  



คลอง  ช่ือ..........................................................................................................  

  พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งคลอง) 

              ละตจิูด (Latitude)..........................ลองจจิูด (Longitude).......................... 

   ขนาด ความกวา้ง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร     

  

 

                 มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดกูาล 

คลองไผ่ 

101.568701 14.854929 

0.030 1 

บึง   ช่ือ................................................................................................................  

       พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งบึง) 

               ละตจิูด (Latitude).......................ลองจจิูด (Longitude)........................... 

             ขนาด ความกวา้ง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร      

                  มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดกูาล 

บึงบวัชมพู 

101.568701 14.854929  

0.120 0.260 



แม่น ้า  ช่ือ............................................................................................................  

   พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งแม่น ้า) 

                ละตจิูด (Latitude)...................ลองจจิูด (Longitude)................. 

   ขนาด ความกวา้ง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร  

                มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดกูาล 

- 

- - 

- - 



14.2 แหล่งน ้าชลประทาน  

   ฝาย  ช่ือ......................................................................................................  

           พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งฝาย) 

              ละตจิูด (Latitude).........ลองจจิูด (Longitude)............. 

           ขนาด ความกวา้ง.............กิโลเมตร    ความยาว..............กิโลเมตร  

- 

- - 

- - 

               มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดกูาล 

  คลองชลประทาน (คลองส่งน ้า)   ช่ือ........................................................ 

            พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งคลองชลประทาน) 

              ละตจิูด (Latitude)........................ลองจจิูด(Longitude).......................... 

            ขนาด ความกวา้ง..................กิโลเมตร    ความยาว............กิโลเมตร  

คลองไผ่ 

14.854929 101.568701 

0.040 1.2 

               มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดกูาล 



   เข่ือน   ช่ือ................................................................................................................  

             พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งเข่ือน) 

                ละตจิูด (Latitude)...........................ลองจจิูด (Longitude)............................ 

      ขนาด ความกวา้ง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร  

               มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดกูาล 

- 

- - 

- - 

อ่างเก็บน ้า  ช่ือ.....................................................................................................  

         พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งอ่างเก็บน ้า) 

                ละตจิูด (Latitude)...................ลองจจิูด (Longitude)................. 

         ขนาด ความกวา้ง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร  

               มีน ้าตลอดปี  มีน ้าเป็นฤดกูาล 

- 

- - 

- - 

 ฝายชะลอความชุ่มช้ืน ช่ือ.......................................................................................  

       พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งฝายชะลอความชุ่มช้ืน) 

         ละตจิูด (Latitude)...................ลองจจิูด (Longitude)................. 

       ขนาด ความกวา้ง..................กิโลเมตร    ความยาว..................กิโลเมตร  

- 

- - 

- - 



15.ปริมาณและคณุภาพน ้า 

      15.1 ปริมาณน ้าฝน 

    ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียต่อปี………................มิลลิเมตร 

    ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียสงูสุดต่อปี ............มิลลิเมตร ชว่งเดือน ................- เดือน.............. 

    ปริมาณน ้าฝนเฉล่ียต า่สุดต่อปี ............มิลลิเมตร ชว่งเดือน ................- เดือน.............. 

      15.2 ปริมาณความตอ้งการใชน้ ้าเปรียบเทียบกบัปริมาณน ้าท่ีมีในพ้ืนท่ี 

    เพียงพอตลอดปี 

    น ้าแหง้ ในชว่งเดือน……………………………… - เดือน …….……………………………………….…….. 

    น ้าท่วม ในชว่งเดือน……………………………… - เดือน …….……………………………………….…….. 

1111.9 

ตลุาคม 1090.3 

96.1 มกราคม มีนาคม 

สิงหาคม 

กุมภาพนัธ ์ เมษายน 

- - 

 15.3 คณุภาพของน ้า 

              ปนเป้ือนโลหะหนัก 

                ปนเป้ือนจุลินทรีย ์

                น ้าสะอาดไมมี่ปัญหาการปนเป้ือน 



16.อุณหภูมิ   เชา้......................... องศาเซลเซียส   

  เท่ียง....................... องศาเซลเซียส     

                       เย็น........................ องศาเซลเซียส      

  สงูสุด.......................องศาเซลเซียส     

                       ต า่สุด.......................องศาเซลเซียส   

   ณ พื้ นท่ีเก็บโดยรวมต่อวนั  

17.ความเขม้แสง  เชา้.........................ลกัซ ์        

                         เท่ียง.......................ลกัซ ์     

               เย็น........................ลกัซ ์ 

21 

37 

19 

37 

19 

บนัทึกขอ้มูล โดยหน่วยงาน/สถานศึกษา ..................................................................................                        

                วนั เดือน ปี ........................................................................................................... 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองไผ ่

8 พฤศจกิายน 2564  

 8,350 

 16,400 

 7,680 



ใบงานที่ 4  

เรื่อง การเก็บขอ้มูลประวตัหิมู่บา้น ชุมชน วิถีชุมชน 



ใบงานที่ 4 เรื่อง การเก็บขอ้มูลประวตัิหมู่บา้น ชุมชน วิถีชุมชน 

18.สรุปขอ้มูลประวตัหิมู่บา้น/ชุมชน/แขวง  

. 
 
       บา้นหนองขอน เป็นหมู่บา้นเก่าแก่มากว่า 200 ปี ที่ชาวบา้นอพยพมาจาก อ.สีค้ิวมาก่อตั้งถ่ิน

ฐานตั้งแตช่่วงรชักาลท่ี 1 ตั้งอยูบ่นท่ีราบเนินสูง เชิงเขาสะเดาใกลห้นองน ้า เป็นป่าดงดิบ เดิมไม่มี

ช่ือหมู่บา้นจนกระทัง่ ชาวบา้นไดห้าปลาในหนองน ้าเจอขอนไมใ้หญ่จ  านวนมากใตห้นองน ้า 

ชาวบา้นจงึเรียกบริเวณน้ีว่า บา้นหนองขอน.......(นางนอ้ย จ  าปาจนัทึก, 2564)  

....... นายคงคา เนินจนัทึก 2564 ใหข้อ้มูลดา้นการปกครองเทา่ที่ไดร้บัขอ้มูลจากคนเฒ่าคนแก่ใน

หมู่บา้น จงึทราบว่ามีผูน้  าและผูใ้หญบ่า้นจากอดีตถึงปัจจุบนั จ  านวน 6 คน ปกครองหมู่บา้น 

ดงัตอ่ไปน้ี 

1. หลวงก านัน  

2. ขุนดา่นพาลี  

3. ผูใ้หญบ่า้นนายชยัสิงห ์ด่านพาลี  

4. ผูใ้หญบ่า้นนายชยัแสง ดา่นพาลี  

5. ผูใ้หญน่างคากุนา สุวรรณโค 

6. ผูใ้หญบ่า้นนายจอม แสนคา เป็นผูใ้หญบ่า้นคนปัจจุบนั (พ.ศ.2564) 



แบบบันทึกข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง 
 

ประวัติหมู่บ้ำน/ชุมชน/แขวง 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/แขวง …………………………………….........………………….……………… 

ที่ตั้งหมู่ที่/ชุมชนที่/แขวงที่....................ซอย...................... 

ถนน………............……….………………………………….. 

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

จังหวัด……………........….………………….……........ 

บันทึกข้อมูล ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน/แขวง.................................................................................... 

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

บา้นหนองขอน 

หมู่ท่ี 3 

คลองไผ่ สีค้ิว 

นครราชสีมา 

- 

- 

       .......บา้นหนองขอนเป็นหมู่บา้นเก่าแก่มากว่า 200 ปี ที่

ชาวบา้นอพยพมาจาก อ.สีค้ิวมาก่อตัง้ถ่ินฐานตัง้แตช่่วงรชักาล

ที่ 1 ตั้งอยูบ่นท่ีราบเนินสูง เชิงเขาสะเดาใกลห้นองน ้า เป็นป่า

ดงดิบ เดิมไม่มีช่ือหมู่บา้นจนกระทัง่ ชาวบา้นไดห้าปลาใน

หนองน ้าเจอขอนไมใ้หญจ่  านวนมากใตห้นองน ้า ชาวบา้นจงึ

เรียกบริเวณน้ีว่า บา้นหนองขอน....... 

สรุปขอ้มูลน าไปเขียนในขอ้ที่ 18 สรุป

ขอ้มูลประวตัิหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 



ผูใ้หข้อ้มูล (คนที่ 1) 

ชื่อ-สกุล...................................................อายุ .............ปี อาชีพ………………………………..……… 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/แขวง ………………………………...............................................…………………… 

ที่อยู่บ้านเลขที่ ..............หมู่ท่ี/ชุมชนที่/แขวงที่..................ซอย...............ถนน........................  

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

หมายเลขโทรศัพท์………………......………………….อีเมล…………………........………………………………… 

นางนอ้ย จ  าปาจนัทึก 64 ชาวนา 

บา้นหนองขอน 

82/1 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

หมู่ท่ี 3 

- 

- 

089-8889999 

- 

อา้งอิงขอ้ท่ี 18 สรุปขอ้มูลประวตัหิมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 



แบบบันทึกข้อมูลประวัติหมู่บ้ำน ชุมชน แขวง 
ประวัติหมู่บ้ำน/ชุมชน/แขวง 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/แขวง ……………………………………………….……………………………………… 

ที่ตั้งหมู่ที่/ชุมชนที่/แขวงที่....................ซอย............ถนน……….................……….…………… 

ต าบล/แขวง……….... อ าเภอ/เขต…….............…จังหวัด……………........….………….……........ 

บันทึกข้อมูล ประวัติหมู่บ้าน/ชุมชน/แขวง......................................................................... 

บา้นหนองขอน 

หมู่ท่ี 3 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

- 

       .......การปกครองเทา่ที่ไดร้บัขอ้มูลจากคนเฒ่าคนแก่ในหมู่บา้น จงึ

ทราบว่ามีผูน้ าและผูใ้หญบ่า้นจากอดีตถึงปัจจุบนั จ  านวน 6 คน ปกครอง

หมู่บา้น ดงัตอ่ไปน้ี 

1. หลวงกานัน  

2. ขุนด่านพาลี  

3. ผูใ้หญบ่า้นนายชยัสิงห ์ด่านพาลี  

4. ผูใ้หญบ่า้นนายชยัแสง ด่านพาลี  

5. ผูใ้หญน่างคากุนา สุวรรณโค 

6. ผูใ้หญบ่า้นนายจอม แสนคา เป็นผูใ้หญบ่า้นคนปัจจบุนั (พ.ศ.2565) 

- 

สรุปขอ้มูลน าไปเขียน 

ในขอ้ที่ 18  

สรุปขอ้มูลประวตัิ

หมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 

- 



ผูใ้หข้อ้มูล (คนที่ 2) 

ชื่อ-สกุล....................................................อายุ .............ปี อาชีพ…………………………............. 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/แขวง ……………………………….........................................…………………… 

ที่อยู่บ้านเลขที่ ..............หมู่ท่ี/ชุมชนที่/แขวงที่..................ซอย...............ถนน....................  

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

หมายเลขโทรศัพท์………………......………………….อีเมล…………………........……………………….. 

นายคงคา เนินจนัทึก 70 

บา้นหนองขอน 

36/1 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

หมู่ท่ี 3 

- 

- 

089-5551566 

- 

อา้งอิงขอ้ที่ 18 สรุปขอ้มูลประวตัหิมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 

ชาวนา 



19. สรุปขอ้มูลวิถีชีวิตหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 

       บา้นหนองขอน มีการท านาโดยมีวิถชี๊วิตในฤดูท านา ก าจดัวชัพืชในแปลง 

ปล่อยน ้าเขา้นา ไถเตรียมแปลง หว่านเมล็ดขา้ว ใส่ปุ๋ย ก าจดัวชัพืช ลงแขกเก่ียว

ขา้ว นวดขา้ว ตาก น าข้ึนยุง้ มีประเพณี เช่น บุญเบิกบา้น (บุญซ าฮะ) เล้ียงผีตา

แฮด ขา้วข้ึนลาน ขา้วข้ึนยุง้ ฯลฯ นอกฤดทู  านา มีการปลกูขา้วโพดหวาน (นาย

มานพ มากจนัทึก, 2565) 

      นอกจากการท านาและปลกูขา้วโพดหวาน แลว้ยงัมีการเล้ียงววั โดยน าไป

ปล่อยในทุ่งหญา้ แลว้ตอ้นเขา้คอก เม่ือววัท่ีโตเต็มที่จ  าหน่าย คดัเลือกตวัท่ีมี

ลกัษณะดีและไวเ้ป็นพ่อพนัธุ ์แม่พนัธุ ์มีประเพณีท่ีเก่ียวขอ้ง เชน ประกวดววั

เทียมเกวียน เดือนสิบสอง (พฤศจกิายน) (นายบุญเหลือ  นอ้ยจนัทึก, 2565) 



แบบบันทึกข้อมูลวิถีชีวิตรำยบุคคล 

 ข้อพิจำรณำ (กิจวัตรประจ าวัน การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ) 
วิถีชีวิตรอบวัน ............................................................................................................................   

 

 
วิถีชีวิตรอบสัปดำห์ ......................................................................................................................  

วิถีชีวิตรอบเดือน ..........................................................................................................................  

วิถีชีวิตรอบปี .............................................................................................................................  

ตื่นนอนประมาณหกโมงเชา้–เขา้นอนประมาณหน่ึงทุม่ 

ในฤดูท านา ก าจดัวชัพืชในแปลง ปล่อยน ้าเขา้นา ไถเตรียมแปลง  

หว่านเมล็ดขา้ว ใสปุ๋่ย ก าจดัวชัพืช ลงแขกเก่ียวขา้ว นวดขา้ว ตาก น าข้ึนยุง้ 

นอกฤดูท านา (ขา้วโพดหวาน) ก าจดัวชัพืชในแปลง ไถเตรียมแปลง  

หยอดเมล็ด ปล่อยน ้าเขา้ ใส่ปุ๋ย ก าจดัวชัพืช เก็บเก่ียว  

  
บุญเบิกบา้น (บุญซ าฮะ) ลา้งเสนียดจญัไร เดือน 7 (มิถุนายน) 

เล้ียงผีตาแฮด ไถนาเป็นร่องเดียวตัง้แตห่วันาจนถึงทา้ยนา เป็นการไถเอาฤกษเ์อาชยั เดือน 7 (มิถุนายน) 

ขา้วข้ึนลาน หาบขา้วจากนามาไวท่ี้ลาน ท าพิธีสู่ขวญัขา้วก่อนท่ีจะตีขา้ว (นวดขา้ว) เดือน 10 (กนัยายน) 

ขา้วข้ึนยุง้ ขนยา้ยกระสอบขา้ว  เดือน 11 (ตลุาคม) 

ใส่ปุ๋ยบ ารุงตน้ ใส่ปุ๋ยบ ารุงเมล็ด             

สรุปขอ้มูล (แบบบนัทึกฯ รายบุคคล ) 

-ขอ้ที่ 19 สรุปขอ้มูลวิถีชีวิตของหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 

-แบบบนัทึกวิถีชีวิต ของหมู่บา้น ชุมชน แขวง 

ตรวจสอบระบบน ้า แตง่คนันา             



ผูใ้หข้อ้มูล (คนที่ 1) 

ชื่อ-สกุล..........................................................อายุ .............ปี อาชีพ……………………............ 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/แขวง ………………………………........................................…………………… 

ที่อยู่บ้านเลขที่ ..............หมู่ท่ี/ชุมชนที่/แขวงที่....................ซอย...............ถนน.................  

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

หมายเลขโทรศัพท์………………......……………  อีเมล…………………........…………………………… 

นายมานพ มากจนัทึก 45 

บา้นหนองขอน 

35/1 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

หมู่ท่ี 3 

- 

- 

089-5551566 

- 

อา้งอิงขอ้ที่ 19  

สรุปขอ้มูลวิถีชีวิตของหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 

ชาวนา 



แบบบันทึกข้อมูลวิถีชีวิตรำยบุคคล 
  
ข้อพิจำรณำ (กิจวัตรประจ าวัน การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรม ฯลฯ) 
 

วิถีชีวิตรอบวัน ............................................................................................................................   
 
 

วิถีชีวิตรอบสัปดำห์ ........................................................................................................................  
 

วิถีชีวิตรอบเดือน .................................................................................................. 

                         

วิถีชีวิตรอบปี .............................................................................................................................  

ตืน่นอนประมาณหกโมงเชา้เร่ิมปล่อยววัก่อนแปดโมงเชา้ไปเล้ียงตามทุง่นา 

เท่ียงพาววัไปกินน ้าท่ีหนอง แลว้ปลอ่ยววัใหกิ้นหญา้จนกระทัง่ถึงหา้โมงเย็น 

แลว้ตอ้นววัเขา้คอก น าฟางมาใส่ในรางเพื่อใหว้วัไดกิ้นเสริม   

ทุกสปัดาหก์รอกข้ีววัใสก่ระสอบปุ๋ย เก็บไปกองสะสมไวเ้พื่อน าไปใชแ้ละขาย  

เลือกววัที่โตเตม็ที่จ  าหน่าย คดัเลือกตวัที่มีลกัษณะดีและไวเ้ป็นพอ่พนัธุ ์แม่พนัธุ ์

ประกวดววัเทียมเกวียน เดือนสิบสอง (พฤศจกิายน)   

ปศุสตัวอ์  าเภอเขา้มาตรวจสุขภาพววั และฉีดวคัซีนป้องกนัโรค ฯลฯ 

สรุปขอ้มูล (แบบบนัทึกฯ รายบุคคล ) 

-ขอ้ที่ 19 สรุปขอ้มูลวิถีชีวิตของหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 

-แบบบนัทึกวิถีชีวิต ของหมู่บา้น ชุมชน แขวง 



ผูใ้หข้อ้มูล (คนที่ 2) 

ชื่อ-สกุล............................................................อายุ ........ปี อาชีพ…............…………………………... 

ชื่อหมู่บ้าน/ชุมชน/แขวง ……………………………….........................................……………………….…… 

ที่อยู่บ้านเลขที่ ..............หมู่ท่ี/ชุมชนที่/แขวงที่....................ซอย...............ถนน...........................  

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

หมายเลขโทรศัพท์………………......………………….อีเมล…………………........……………………………...… 

นายบุญเหลือ นอ้ยจนัทึก 53 เกษตรกร (เล้ียงโคนม) 

บา้นหนองขอน 

36/1 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

หมู่ท่ี 3 

- 

- 

089-5551568 

- 

อา้งอิงขอ้ที่ 19. สรุปขอ้มูลวิถีชีวิตของหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 



แบบบนัทึกวิถีชีวิตหมู่บา้น ชุมชน แขวง 

 

     ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง …………………………………………………………………………..………………………. 

     ท่ีตั้งหมู่ท่ี/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี.................ซอย.............ถนน………............................... 

     ต  าบล/แขวง…………….……… อ  าเภอ/เขต…………….จงัหวดั…………............................….... 

 

     วิถีหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง  

     ขอ้พิจารณา  

     (กิจวตัรประจ าวนั การประกอบอาชีพ ขนบธรรมเนียมประเพณี วฒันธรรม ฯลฯ) 

 1.เดือนมกราคม 

 2.เดือนกุมภาพนัธ ์

 3.เดือนมีนาคม 

 4.เดือนเมษายน 

บา้นหนองขอน 

สีค้ิว คลองไผ่ นครราชสีมา 

หมู่ท่ี 3 - - 



5. เดือนพฤษภาคม 

 

6. เดือนมิถุนายน  

 * บุญเบิกบา้น (บุญซ าฮะ) ลา้งเสนียดจญัไร เดือน 7 (มิถุนายน) 

 * เล้ียงผีตาแฮด ไถนาเป็นร่องเดียวตั้งแตห่วันาจนถึงทา้ยนา  

    เป็นการไถเอาฤกษเ์อาชยั เดือน 7 (มิถุนายน) 

7. เดือนกรกฎาคม 

8. เดือนสิงหาคม 

9. เดือนกนัยายน 

 * ขา้วข้ึนลาน หาบขา้วจากนามาไวท่ี้ลาน ท าพิธีสู่ขวญัขา้วก่อนท่ีจะตีขา้ว 

   (นวดขา้ว) เดือน 10 (กนัยายน) 

10. เดือนตลุาคม  

* ขา้วข้ึนยุง้ ขนยา้ยกระสอบขา้ว เดือน 11 (ตลุาคม) 

 

       * สรุปขอ้มูลจากแบบบนัทึกวิถีชีวิตรายบุคคล 

(ทั้งหมดในแตล่ะปี) น าไปบนัทึกในแตล่ะเดือนของ

แบบบนัทึกวิถีชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แขวง 



11. เดือนพฤศจกิายน  

 * ประกวดววัเทียมเกวียน เดือนสิบสอง (พฤศจกิายน)   

12. เดือนธนัวาคม 

 

บนัทึกขอ้มูลเพ่ิมเติม………………………..………………………………….…………………..………………………. 

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

 
  

* สรุปขอ้มูลจากแบบบนัทึกวิถีชีวิตรายบุคคล (ทั้งหมดในแตล่ะปี) น าไป

บนัทึกในแตล่ะเดือนของแบบบนัทึกวิถีชีวิตของหมู่บา้น ชุมชน แขวง 

บนัทึกขอ้มูลโดย หน่วยงาน/สถานศึกษา ………………………………………………………………… 

วนั เดือน ปี ................................................................................. 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ 

วนัที่ 8 พฤศจิกายน 2564  



ใบงานที่ 5  
เรือ่ง การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องพืชในทอ้งถ่ิน 



ใบงานที่ 5 เรื่องการเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องพืชในทอ้งถ่ิน 

20.ขอ้มูลพืช   

     ช่ือชนิดพืช.................................................... 

     ช่ือวิทยาศาสตร ์........................................... 

     รหสัพรรณไม.้.............................................. 

     ลกัษณะวิสยั ............................................ 

     ลกัษณะเดน่ของพืช  ..................................................................................... 

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

     บรเิวณที่พบ…………..………….……………………………………………………………………………………... 

     ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง............................................................................... 

     ที่อยูบ่า้นเลขที่.......................หมู่ที่/ชุมชนที่/แขวงที.่.................................... 

     ซอย.........................................................ถนน............................................... 

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

     พิกดัทางภมิูศาสตร ์(ต าแหน่งพรรณไม)้  

     ละตจิูด (Latitude)........................... ลองจจิูด (Longitude).............................. 

มะม่วงเขียวเสวย 

8-5471203-03-001/1 

ไมต้น้ 

  

บา้นเลขท่ี 42 หมู่ท่ี 3 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

14.854929 101.568701 

Mangifera indica L. 

  ผลยาวรี สีเขียวเขม้ ผิวมนัเรียบ  

  ผลดิบเน้ือกรอบ หวานอมเปร้ียว    

บา้นหนองขอน 

 42  
- - 

หมู่ท่ี 3 



         

       อายุประมาณ............ปี เสน้รอบวงล าตน้...............เมตร ความสูง..............เมตร   5 

การบนัทึกอายุ 

ใหน้ับจากพืชที่ศึกษา 

 0.50 

  สถานะภาพ.................................................................... 
พบทัว่ไป 

3 

การบนัทึกเสน้รอบวงล าตน้ 

ใหว้ดัจากพื้ นดิน 130 เซนติเมตร 

การบนัทึกความสูง 

ใหว้ดัจากพื้ นดินถึงยอดทรง

พุม่ 

  จ  านวนที่พบ(ตน้)............................................................ 5 



 การใชป้ระโยชนใ์นทอ้งถ่ิน (ระบุสว่นท่ีใชแ้ละวิธีการใช)้  

อาหาร 

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

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

ยารกัษาโรค ใชก้บัคน 

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

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

ยารกัษาโรค ใชก้บัสตัว ์

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

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

เน้ือผลดิบ รบัประทานได ้เช่น น ามาต าน ้าพริกมะม่วง ฯลฯ 

เน้ือผลสุก รบัประทานได ้เช่น ขา้วเหนียวมะม่วง ฯลฯ 

- 

- 

เครือ่งเรือน เครื่องใชอ่ื้นๆ  

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

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

เปลือกล าตน้ ลอกเฉพาะเปลือกน ามาสบัเป็นช้ินเล็กๆเพ่ือสกดัดว้ย

วิธีการตม้ ไดสี้น ้าตาลอ่อนหรือสีเหลืองอ่อน น าสีท่ีไดย้อ้มเสน้ไหม 



ยาฆา่แมลง ยาปราบศตัรูพืช 

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

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

ความเก่ียวขอ้งกบัประเพณี วฒันธรรม 

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

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

- 

- 

ความเก่ียวขอ้งกบัความเช่ือทางศาสนา 

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

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

อ่ืนๆ (เช่น การเป็นพิษ อนัตราย) 

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

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

- 

น ้ายางใสจากขั้วผลและก่ิง ระคายเคืองตอ่ผิวหนงั  



 

 พืชไมผ้ล   พืชใชเ้น้ือไม ้ 

 ไมด้อก ไมป้ระดบั  พืชเสน้ใย 

 พืชผกัพื้ นเมือง ผกัสวนครวั  พืชใหแ้ป้งและน ้าตาล  

   พืชจกัสาน   พืชใหน้ ้ามนัหอมระเหย  

 พืชเครื่องดื่ม    พืชอาหารสตัว ์

 พืชสมุนไพร    พืชมีพิษ 

   พืชเครือ่งเทศ   พืชก าจดัแมลง   

   พืชน ้ามนั    วชัพืช 

  พืชใหส้ ี   พืชใหน้ ้ายาง   

ความส าคญัของพืช โดยเลือกไดม้ากกวา่ 1 กลุ่ม แบ่งออกเป็น    

1 

พืชเพ่ือส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ 



ผูใ้หข้อ้มูล 

  ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ...........หมูที่/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี...............ซอย..........ถนน.................  

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

  หมายเลขโทรศพัท.์........................................อีเมล............................................... 

นางสมพร จนักระโทก 45 

23  -  - 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

 หมู่ท่ี 3 

  ชื่อ-สกุล....................................................อายุ ...........ปี อาชีพ.............................. 

  ชื่อหมูบ่า้น /ชุมชน/แขวง........................................................................................ บา้นหนองขอน 

เกษตรกร (ชาวนา) 

มีเจา้ของ 

เจา้ของพืช 

  ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ...........หมูที่/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี...............ซอย..........ถนน.................  

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

  หมายเลขโทรศพัท.์........................................อีเมล............................................... 

นางสมพร จนักระโทก 45 

23  -  - 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

 หมู่ท่ี 3 

  ช่ือ-สกุล....................................................อายุ ...........ปี อาชีพ.............................. 

  ชื่อหมูบ่า้น /ชุมชน/แขวง........................................................................................ บา้นหนองขอน 

เกษตรกร (ชาวนา) 

ไม่มีเจา้ของ 



ผงัแสดงต าแหน่งพรรณไม ้
เหนือ 

มาตราส่วน............................................................... 



มาตราส่วน..................................................... 

บนัทึกขอ้มูลโดย หน่วยงาน/สถานศึกษา ......................................................... 

วนั เดือน ปี............................................... 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ 

 11 ตลุาคม 2558 

วาดภาพประกอบ 



ภาพประกอบ 



ใบงานท่ี 6  
เรือ่ง การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องสตัวใ์นทอ้งถิ่น 



ใบงานที่ 6  เรื่องการเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องสตัวใ์นทอ้งถ่ิน 

  21.ขอ้มูลพนัธุส์ตัว ์  

       ช่ือชนิดสตัว.์...................................................................................................... 

       ช่ือวิทยาศาสตร ์................................................................................................ 

       รหสัพนัธุส์ตัว.์................................................................................................... 

       ประเภทของสตัว.์.............................................................................................. 

       บริเวณท่ีพบ……………………….…………………...............จ  านวนท่ีพบ.............................. 

       ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง................................................................................... 

       ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี.............................หมู่ท่ี/ชุมชนที่/แขวงท่ี................................... 

       ซอย........................................ถนน................................................................... 

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

       พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต าแหน่งพนัธุส์ตัว)์ 

       ละตจิูด (Latitude)........................... ลองจจิูด (Longitude)..........................  

โคเน้ือลกูผสม พ้ืนเมือง - บราหม์นั 

8-5471203-03-001/1 

สตัวเ์ล้ียงลกูดว้ยน ้านม 

Bos taurus L. 

บา้นเลขท่ี 42 หมู่ท่ี 3 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

14.854929 101.568701 

บา้นหนองขอน 

บา้นเลขท่ี 42 หมู่ท่ี 3 

- - 

5 



ประวตั/ิที่มา 

 อายุประมาณ  ..............ปี             เพศ……................... 

การบนัทึกอายุ 

ใหน้บัอายุจากสตัวท่ี์ส  ารวจ 

5 ผู ้ 

การบนัทึกเพศ 

ใหจ้  าแนกเพศจากสตัวท่ี์ส  ารวจ 

(เพศผู ้/ เพศเมีย / เพศผูแ้ละเพศเมีย) 

 ปี พ.ศ. 2555 ไดซ้ื้อพ่อพนัธุ ์แม่พนัธุ ์โคเน้ือลกูผสมพ้ืนเมือง-บราหม์นั  

จากผูใ้หญ่ลี เทียนทองค า จ  านวน 2 ตวั เพ่ือเป็นพ่อพนัธุ ์แม่พนัธุ ์ 

 ปี พ.ศ. 2557 แม่พนัธุอ์อกลูกเพศผู ้จ  านวน 1 ตวั 



ลกัษณะเดน่  

โหนกใหญ่ ล  าตวัใหญ่ หูยาวและกวา้ง ขนสั้นเกรียนสีเทาด า เหนียงคอยาน ขาสั้น  

ประโยชนข์องสตัว ์ 

ประโยชน์จากเน้ือสัตว์ เล้ียงโดยให้อาหารสัตว์ท่ีผสมแต่ละช่วงอายุตามหลัก

โภชนาการ เช่น การผสมอาหารสัตว ์การหมักหญา้ ฯลฯ เพ่ือปริมาณและคุณภาพ

ของเน้ือ  

ประโยชนจ์ากมูลสตัว ์น ามูลสตัวผ์สมกบัหญา้ หมกัไว ้1 เดือน ผสมน ้าป้ันเป็นกอ้น  
 

เล้ียงเพ่ือการจ  าหน่าย รายไดป้ระมาณ ..............บาท/เดือน  

รายไดป้ระมาณ....................บาท/ปี 

 200 

การบนัทึกเล้ียงเพ่ือจ  าหน่าย 

ใหบ้นัทึกรายไดจ้ากผลผลิต เช่น เน้ือสตัว ์มูลสตัว ์ ฯลฯ 

42,400  

เล้ียงเพ่ือเป็นพ่อพนัธุ ์ช่ือพนัธุ ์........................................................................ 

เล้ียงเพ่ือเป็นแม่พนัธุ ์ช่ือพนัธุ.์......................................................................... 

 -  

- 

อ่ืนๆ................................................................................................................. 



 

 สตัวเ์พ่ือการเกษตร                  สตัวเ์พ่ืออุตสาหกรรม   

 สตัวเ์พื่อก าจดัศตัรพืูช       สตัวเ์พื่อเป็นเครื่องนุ่งห่มและเครื่องประดบั 

   สตัวเ์พื่อเป็นพาหนะหรือแรงงาน          สตัวเ์พื่องานวทิยาศาสตรแ์ละการแพทย ์

 สตัวเ์พ่ือเศรษฐกิจ              สตัวเ์พ่ือเป็นอาหารและยารกัษาโรค  

   สตัวเ์พื่อนันทนาการและดา้นจิตใจ      สตัวเ์พื่อส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ 

ความส าคญัของสตัว ์โดยเลือกไดม้ากกวา่ 1 กลุ่ม แบ่งออกเป็น    

เจา้ของสตัว ์

  ชื่อ-สกุล....................................................อายุ ............ปี อาชีพ.................................. 

  ชื่อหมูบ่า้น /ชุมชน/แขวง............................................................................................. 

  ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ...........หมูที่/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี.................ซอย..........ถนน......................  

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

  หมายเลขโทรศพัท.์........................................อีเมล....................................................... 

42   หมู่ท่ี 3 

คลองไผ่ นครราชสีมา 

นายประทีป เทียนค า 57 

 - 

สีค้ิว 

 - 

มีเจา้ของ ไม่มีเจา้ของ 

เกษตรกร (ชาวนา) 

บา้นหนองขอน 



ผูใ้หข้อ้มูล 

  ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ...........หมูที่/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี...............ซอย..........ถนน.................  

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

  หมายเลขโทรศพัท.์........................................อีเมล............................................... 

นางสมพร จนักระโทก 45 

23  -  - 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

 หมู่ท่ี 3 

  ช่ือ-สกุล....................................................อายุ ...........ปี อาชีพ.............................. 

  ชื่อหมูบ่า้น /ชุมชน/แขวง........................................................................................ บา้นหนองขอน 

เกษตรกร (ชาวนา) 



       บนัทึกขอ้มูลโดย หน่วยงาน/สถานศึกษา ........................................................... 

                                                       วนั เดือน ปี............................................... 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ 

 11 ตลุาคม 2564 

มาตราส่วน............... 

วาดภาพประกอบ 



ภาพประกอบ 



ใบงานท่ี 7  
เรื่อง การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องชีวภาพอ่ืนๆ ในทอ้งถ่ิน 



ใบงานที่ 7 เรือ่ง การเก็บขอ้มูลการใชป้ระโยชนข์องชีวภาพอ่ืนๆ ในทอ้งถิ่น 

22.ขอ้มูลชีวภาพอ่ืนๆ  

    ช่ือชนิดชีวภาพอ่ืนๆ.......................... ช่ือวิทยาศาสตร ์.......................................  

    รหสัชีวภาพอ่ืนๆ................................................................................................. 

    ประเภทของชีวภาพอ่ืนๆ : เห็ด รา ไลเคน สาหรา่ย ฯลฯ……..…………………………… 

    การใชป้ระโยชน ์................................................................................................ 

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

    ลกัษณะการกระจายพนัธุ…์….………..…………………………………………………………………………….... 

    การขยายพนัธุ…์….………..……………………………………………………………………………..… 

    ลกัษณะเด่น......................................................................................................... 

    บริเวณท่ีพบ .................................................................................................... 

    ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง.................................  

    ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี..................หมู่ท่ี/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี...................... 

    ซอย...................................................ถนน.......................... 

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

เห็ดนางฟ้า 

8-5471203-03-001/1 

เห็ด 

กา้นและดอกเห็ด รบัประทานได ้น าไปประกอบอาหาร 

เช่น ลวกเหด็ น่ึงเหด็ แกงเหด็ ต้มย ำ  

Pleurotus pulmonarius 

แบบรวมกลุ่ม 

ดอก มีครีบอยูชิ่ดกนั ดา้นบนสีน ้าตาลอ่อน  กา้นสีขาว 

42 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

สปอร ์

3 

บา้นหนองขอน 

ขอนไมห้ลงับา้นเลขท่ี 42 หมู่ท่ี 3 

- - 



พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งชีวภาพอ่ืนๆ)    

    ละตจิูด (Latitude)........................... ลองจจิูด (Longitude).......................... 14.854929 101.568701 

 

 ชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ือการเกษตร                      ชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ืออุตสาหกรรม   

 ชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ือก าจดัศตัรพืูช         ชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ือเป็นเคร่ืองนุ่งห่มและเคร่ืองประดบั 

   ชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ือเศรษฐกิจ                             ชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ืองานวิทยาศาสตรแ์ละการแพทย ์

 ชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ือนันทนาการและดา้นจิตใจ         ชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ือเป็นอาหารและยารกัษาโรค 

   ชีวภาพอ่ืนๆ เพ่ือส่ิงแวดลอ้มและระบบนิเวศ 

ความส าคญัของชีวภาพอ่ืนๆ โดยเลือกไดม้ากกวา่ 1 กลุ่ม แบ่งออกเป็น    

มีเจา้ของ ไม่มีเจา้ของ 



ผูใ้หข้อ้มูล 

  ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ...........หมูที่/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี...............ซอย..........ถนน.................  

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

  หมายเลขโทรศพัท.์........................................อีเมล............................................... 

นางสมพร จนักระโทก 45 

43  -  - 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

 หมู่ท่ี 3 

  ชื่อ-สกุล....................................................อายุ ............ปี อาชีพ................................... 

  ชื่อหมูบ่า้น /ชุมชน/แขวง..................................................................................... บา้นหนองขอน 

 เกษตรกร (ชาวนา) 

 - 

 -  - 

เจา้ของชีวภาพอ่ืนๆ  

  ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ...........หมูที่/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี...............ซอย..........ถนน.................  

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

  หมายเลขโทรศพัท.์........................................อีเมล............................................... 

นางสมพร จนักระโทก 45 

43  -  - 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

 หมู่ท่ี 3 

  ชื่อ-สกุล....................................................อายุ ............ปี อาชีพ................................... 

  ชื่อหมูบ่า้น /ชุมชน/แขวง..................................................................................... บา้นหนองขอน 

 เกษตรกร (ชาวนา) 

 - 

 -  - 



มาตราส่วน................... 

บนัทึกขอ้มูลโดย หน่วยงาน/สถานศึกษา ......................................................... 

วนั เดือน ปี............................................... 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ 

 11 ตลุาคม 2558 

วาดภาพประกอบ 



ภาพประกอบ 



ใบงานที่ 8  

เรื่อง การเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 



23.ขอ้มูลภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

1. สาขา.................................................................... 

(สาขาเกษตรกรรม/ สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม /สาขาการแพทย์

แผนไทย/ สาขาการจดัการทรพัยากรธรรมชาติและส่ิงแวดลอ้ม /สาขา

กองทุนและธุรกิจชุมชน/ สาขาสวสัดิการ /สาขาศิลปกรรม /สาขาการ

จดัการองคก์ร/ สาขาภาษาและวรรณกรรม/ สาขาศาสนาและประเพณี) 

ใบงานที่  8 เรือ่ง การเก็บขอ้มูลภูมิปัญญาในทอ้งถ่ิน 

สาขาอุตสาหกรรมและหตัถกรรม  



2. 

      

   พิกดัทางภูมิศาสตร ์ 

        ละตจิูด (Latitude)  …....................... ลองจจิูด (Longitude).............................. 

     

14.8156664 102.3344641 

ช่ือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  …………………………………………………….……………………….……..……………... 

รหสัภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน………………........................................................................... 8-5471203-03-001 

การท าไมก้วาดกา้นมะพรา้ว  

ขอ้พิจารณาการตั้งช่ือภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

       1.ใหแ้สดงกระบวนการโดยรวมใหเ้ห็นขั้นตอน วิธีการผลิตและ   

        สรา้งสรรคข์องภูมิปัญญา 

       2.ใหร้ะบุเป็นค านาม ช่ือเฉพาะตามการตั้งช่ือเจา้ของภูมิปัญญา 



3.ประเภทของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินดา้นพืช       ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินดา้นผลิตภณัฑแ์ละการแปรรปู 

ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินดา้นสตัว ์    ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินดา้นเคร่ืองมือเคร่ืองใชท้างการเกษตร 

    ภมิูปัญญาทอ้งถ่ินดา้นประมง  อ่ืนๆ……………………………………………………………….……… 

4.จุดเด่นของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

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

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

ไมก้วาดกา้นมะพรา้ว มีความแข็งแรง ทนทาน 

น ้าหนกัเบา ใชว้ตัถุดิบท่ีมีอยูใ่นทอ้งถ่ิน  



5.รายละเอียดของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

   (แสดงวสัดุ อุปกรณ ์และขั้นตอนวิธีการของภมิูปัญญาทอ้งถ่ิน) 

    1. ขั้นเตรียม 

        1.1 การเตรียมกา้นมะพรา้ว 

   - ตดัใบมะพรา้ว เหลาใบออกจากกา้น 

              - น ากา้นไปตากแดด 2-3 วนั 

        1.2 การเตรียมดา้มไมก้วาดโดยใชท่้อพีวีซี 

              - ใชท่้อพีวีซี ขนาด 6 หุน ยาว 1.50 เมตร 

    2. ขั้นการประกอบ  

        2.1 น ากา้นมะพรา้วมามดัเป็นกระจุกและใชเ้ชือกไนล่อน ถกัใส่ปลายดา้มท่อพีวีซี 

    3. ขั้นตรวจสอบและเก็บรายละเอียด 



6.การประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพรภู่มิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ไม่เคยประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร่ 

 

เคยประชาสมัพนัธแ์ละเผยแพร ่ จ  านวน........ครั้ง 

 

การเยี่ยมชม    จ  านวน…......ครั้ง จ  านวน.........คน จ  านวน…….....กลุ่ม 

 

การเยีย่มชมจากบุคคลภายใน   จ  านวน......ครั้ง จ  านวน….....คน จ  านวน.....กลุ่ม 

หมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 

 

การเยีย่มชมจากบุคคลภายนอก จ  านวน......ครั้ง จ  านวน.....คน จ  านวน.....กลุ่ม 

หมู่บา้น/ชุมชน/แขวง 

 

20 2 100 

3 30 1 

17 70 1 



7.ลกัษณะของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินดั้งเดิมท่ีไดร้บัการถ่ายทอดมาจาก …………………….…………….…..  

 (นาย/นาง/นางสาว/กลุ่ม)        

      สรุปลกัษณะแบบดั้งเดิม  ………………………………………………………....................……… 

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

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดพ้ฒันาและตอ่ยอด 

       สรุปลกัษณะการพฒันาและตอ่ยอด ………………………….…………………............…… 

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

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินท่ีไดคิ้ดคน้ข้ึนมาใหม่ 

  

นายสมบูรณ ์พูลสุข 

ไมก้วาดกา้นมะพรา้ว แบบดั้งเดิมใชไ้มไ้ผ่ 

ท าดา้ม และใชเ้ถายา่นางมดักา้นมะพรา้วตดิกบัดา้มไมไ้ผ่ 

ใชท้่อ PVC ท าดา้ม และใชเ้ชือก 

มดักา้นมะพรา้วตดิกบัท่อ PVC 

8.วตัถุดิบท่ีใชป้ระโยชนใ์นผลิตภณัฑท่ี์เกิดจากภูมิปัญญา ซ่ึงพ้ืนท่ีอ่ืนไม่มี ไดแ้ก่ 

    1…………………………………………………………………………………………………………………………   

    2………………………………………………………………………………………………………………………… 

    3………………………………………………………………………………………………………………………… 

- 



นายประทีป โคกทองค า 

- 

23 หมู่ท่ี 3 

บา้นหนองขอน 

ผูใ้หข้อ้มูล 

  ช่ือ-สกุล..........................................อายุ ............ปี อาชีพ..................................... 

  ช่ือหมู่บา้น /ชุมชน/แขวง..................................................................................... 

  ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ...........หมู่ที/ชุมชนท่ี/แขวงที่..............ซอย..........ถนน.................  

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

  หมายเลขโทรศพัท.์........................................อีเมล................................................ 

สีค้ิว 

41 เกษตรกร (ชาวนา) 

- - 

นครราชสีมา 

- - 

นายประทีป โคกทองค า 

- 

23 หมู่ท่ี 3 

บา้นหนองขอน 

เจา้ของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน 

  ช่ือ-สกุล..........................................อายุ ............ปี อาชีพ..................................... 

  ช่ือหมู่บา้น /ชุมชน/แขวง..................................................................................... 

  ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ...........หมู่ที/ชุมชนท่ี/แขวงที่..............ซอย..........ถนน.................  

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

  หมายเลขโทรศพัท.์........................................อีเมล................................................ 

สีค้ิว 

41 เกษตรกร (ชาวนา) 

- - 

นครราชสีมา 

- - 



มาตราส่วน................... 

บนัทึกขอ้มูลโดย หน่วยงาน/สถานศึกษา ......................................................... 

    วนั เดือน ปี............................................... 

 องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ 

 11 ตลุาคม 2558 

ภาพวาด แสดงรายละเอียดอยา่งเป็นขั้นตอน สอดคลอ้งกบัรายละเอียดของภูมิปัญญาทอ้งถ่ิน  

………………….……………….…………… 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

………………….……………….…………… 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

………………….……………….…………… 

……………………………………………….. 

……………………………………………….. 

วาดภาพประกอบ 



ภาพประกอบ 



ใบงานที่ 9  
เรื่อง การเก็บขอ้มูลแหลง่ทรพัยากรและโบราณคดีในทอ้งถ่ิน 



24.ขอ้มูลแหล่งทรพัยากร 

แหล่งทรพัยากรท่ีส าคญั เชน่ น ้าตก บ่อน ้าพุรอ้น บ่อเกลือ ป่าพรุ ป่าชายเลน สวนป่า ฯลฯ 

ช่ือแหล่งทรพัยากร............................................................................................................... 

รหสัแหล่งทรพัยากร............................................................................................................ 

บริเวณที่พบ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งแหล่งทรพัยากร)         

ละตจิูด (Latitude).................................. ลองจจิูด (Longitude)........................................ 

บึงบวัชมพ ู

101.568701 14.854929 

8-5471203-03-001/1 

รายละเอียด เช่น ประวติั อายุ ลกัษณะเด่น ความส าคญั การใชป้ระโยชน์ การซ่อมแซมปรบัปรุง ฯลฯ 

  ช่ือหมู่บา้น /ชุมชน/แขวง...........หมู่ที/ชุมชนท่ี/แขวงที่...............ซอย........ถนน..........  

  ต  าบล/แขวง....................อ  าเภอ/เขต....................จงัหวดั.................................. คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

……เป็นแหล่งน ้าธรรมชาติ พื้ นท่ีประมาณ 20ไร่ มีลกัษณะเป็นส่ีเหล่ียมผืนผา้ มีน ้าตลอดทั้งปี 

พบพรรณไมน้ ้ า เช่น บัวชมพู เทา คันจอ้ง ฯลฯ สัตว์ท่ีพบ เช่น นกเป็ดน ้ า นกไก่นา ปลา

ตะเพียน ปลาขาวสรอ้ย ฯลฯ ชาวบา้นใชพ้ืชและสตัวน์ ้า ในการด ารงชีวิต ตอ่มาปี 2560 อบต.

หนองขอน ไดป้รับปรุงและพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศ  ในช่วงเดือนธันวาคม-

กุมภาพนัธ ์ของทุกปี มีดอกบวัชมพบูานสะพรัง่เต็มบึง สรา้งความประทบัใจใหน้ักทอ่งเที่ยว….. 

ตั้งอยูท่ี่กลางทุ่งนา ทางทิศตะวนัตกของหมู่บา้น 

- หมู่ท่ี 3 - - 



ผูใ้หข้อ้มูล  

ชื่อ-สกุล...........................................อายุ .............ปี อาชีพ………………………….....…............... 

ชื่อหมูบ่า้น/ชุมชน/แขวง ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ..............หมูท่ี่/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี.................ซอย...........ถนน ............ 

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

หมายเลขโทรศพัท…์……………......………………….อีเมล…………………………………………………….......……... 

บา้นหนองขอน 

นายพล  กุดนั 52 เกษตรกรไร่ออ้ย 

20 หมู่ท่ี 3 - - 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

091-1234567 - 

เจา้ของแหล่งทรพัยากร 

ชื่อ-สกุล...........................................อายุ .............ปี อาชีพ………………………….....…............... 

ช่ือหมูบ่า้น/ชุมชน/แขวง ……………………………………………………………………………………………………………….. 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ..............หมูท่ี่/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี.................ซอย...........ถนน ............ 

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

หมายเลขโทรศพัท…์……………......………………….อีเมล…………………………………………………….......……... 

- 

- - - 

- - - - 

- - - 

- - 



25. ขอ้มูลโบราณคดี 

 
 

ช่ือโบราณสถาน/โบราณวตัถุ................................................................................ 

รหสัโบราณสถาน/โบราณวตัถุ.............................................อายุ.......................ปี   

ลกัษณะ............................................................................................................. 

ขนาด..................................................................................................................... 

บริเวณท่ีพบ…................................................................................................…….. 

โบราณวตัถุ โบราณสถาน 

หมอ้ป้ันดินเผาโบราณ 

8-5471203-03-001 260 

 สูง 14 เซนตเิมตร เสน้ผ่านศูนยก์ลาง 16 เซนตเิมตรเสน้รอบวง 32 เซนตเิมตร 

วดับา้นหนองขอน 

ช่ือหมู่บา้น/ชุมชน/แขวง ………………………………………………..........….............…………..…… 

ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี ..............หมู่ท่ี/ชุมชนท่ี/แขวงที่................................................. 

ซอย.......................................................ถนน...................................................... 

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

พิกดัทางภูมิศาสตร ์(ต  าแหน่งโบราณคดี)  

      ละตจิูด (Latitude)......................... ลองจจิูด (Longitude)................................. 101.568701 14.854929 

บา้นหนองขอน 

คลองไผ่ 

49 

นครราชสีมา สีค้ิว 

หมู่ท่ี 3 

- - 

รูปรา่งคลา้ยโอ่ง แตข่นาดเล็กกว่า กน้มนกลม ผิวเรียบ มีขอบปาก  



 

จุดเด่น................................................................................................................. 

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

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

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

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

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

หมอ้ป้ันดินเผาโบราณ เป็นภาชนะเคร่ืองป้ันดินเผามีทั้งแบบมีฝาปิดและ

ไม่มี ทั้งมีหูและไม่มีหู นิยมเผาพอดินสุกแดง น าไปใชป้ระโยชนไ์ดห้ลาย

รูปแบบ เช่น หมอ้ขา้ว หมอ้แกง ฯลฯ 

 

บนัทึกเพ่ิมเตมิ

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

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

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

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

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

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

พบการสรา้งหมอ้ป้ันดินเผาโบราณ ในสมยักรุงศรีอยุธยาตอนปลาย 

ประมาณพุทธศกัราช 2310 เป็นภาชนะเครื่องใชใ้นครวัเรือน เช่น 

หมอ้หุงขา้ว หมอ้แกง หมอ้ตม้ยา ฯลฯ   



    ผูใ้หข้อ้มูล  

     ชื่อ-สกุล...................................................อายุ .............ปี  อาชีพ…………….....…............. 

     ช่ือหมูบ่า้น/ชุมชน/แขวง …………………………….................................................................  

     ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี .......................หมูท่ี่/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี.............................................. 

     ซอย....................................................ถนน ................................................................    

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

     หมายเลขโทรศพัท…์….……………..……..........……อีเมล…………………........…………………………........ 

หมู่ท่ี 3 

คลองไผ่ สีค้ิว นครราชสีมา 

081-8549291 

- 

31 

บา้นหนองขอน 

นายประมวล  โนนสูง 68 เกษตรกร (ชาวนา) 

- 

- 

    เจา้ของโบราณคดี 

     ชื่อ-สกุล...................................................อายุ .............ปี  อาชีพ…………….....…............. 

     ช่ือหมูบ่า้น/ชุมชน/แขวง …………………………….................................................................  

     ท่ีอยูบ่า้นเลขท่ี .......................หมูท่ี่/ชุมชนท่ี/แขวงท่ี.............................................. 

     ซอย....................................................ถนน ................................................................    

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

     หมายเลขโทรศพัท…์….……………..……..........……อีเมล…………………........…………………………........ 

- 

- - - 

- 

- 

- 

- 

- - - 

- 

- 



วาดภาพประกอบ        โบราณสถาน           โบราณวตัถุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มาตราส่วน……….…………………………… 

บนัทึกขอ้มูลโดย หน่วยงาน/สถานศึกษา ........................................................................... 

    วนั เดือน ปี .................................................... 

องคก์ารบริหารส่วนต าบลคลองไผ่ 

8 พฤศจกิายน 2564  



ภาพประกอบ 


