
 
 
 

 
 
 
 

 
ทะเบียนโบราณคดีในพ้ืนที่ปกปกัทรัพยากรท้องถิ่น 

 
ช่ือพื้นท่ีป่าปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน.....................................................................................................  

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

 
 

การส ารวจคร้ังท่ี................/  25………. 



ทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
 

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

รหัสโบราณคด ี ชื่อพื้นเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเดน่ 

(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณที่พบ 
(เช่น สถานที่ พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

  
 
 
 

     



วิธีการบันทึกทะเบียนโบราณคดีในชุมชน 
 1.รหัสโบราณคดีในชุมชน คือ การระบุรหัสโบราณคดีในชุมชน มีรหสัตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 – 6302007– 03 – 001/3 โดยมีค าอธิบายรหัสดังนี ้    
             ตัวอย่าง รหัสโบราณคดีในชุมชนที่บันทกึอย่างสมบูรณ์ เช่น 8 – 6302007 – 03 - 001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 03  คือ รหัสหมูบ่้าน 
 001  คือ รหัสชนิดโบราณคดีในชุมชน 
 /3  คือ รหัสโบราณคดีในชุมชนที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อโบราณคดี คือ ช่ือที่เรียกโบราณคดใีนชุมชนนั้น 
 3.ประวัติ คือ ข้อมูลประวัติ ที่มา ความส าคัญและอายุ ของโบราณคดใีนชุมชน ซึ่งถือเป็นข้อมลูพื้นฐานที่น าไปสู่การจ าแนกชนิดของโบราณคดีในชุมชน 
 4.ลักษณะเด่น คือ ข้อมูลรปูร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ รวมทั้งลักษณะเด่น ลกัษณะเฉพาะของแหล่งทรัพยากรและโบราณคดีในท้องถ่ิน 
 5.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากแหลง่ทรพัยากรและโบราณคด ี
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบ สถานทีบ่ันทึก และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหลง่ทรพัยากรและโบราณคด ี 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ผู้ให้ข้อมลู เป็นต้น 
 

รหัสโบราณคดี ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ 

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 

ลักษณะเด่น 

(เช่น รูปร่าง รปูทรง 
ขนาด) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานที่ พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 

หมายเหต ุ
 

  8–6302007–03-001 ศาลปู่อินทร ์ อายุหลายร้ อยปี  ซึ่ ง อยู่ คู่ กั บ
หมู่ บ้ านม าแต่ ดั้ ง เ ดิ ม  โ ดยมี
ต้ น ม ะ ข า ม ใ ห ญ่ เ ป็ น ร่ ม เ ง า 
ชาวบ้านเช่ือว่าตาปู่เป็นผู้คุ้มครอง
ภัยอันตรายเมื่อเดินทางออกจาก
หมู่บ้าน ถ้าผ่านศาลตาปู่ทุกคนจะ
ยกมือไหว้แล้วอธิษฐานบอกดังๆ 
ว่ า  "ต าปู่ เ อ ย  ปกปั ก  รั ก ษา 
คุ้มครองลูกหลานเด้อ" 

ศาลสี่เหล่า หลงัคาจั่ว 
ยกสูงจากพื้น 

ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจของคน
ในหมู่บ้านละลมหม้อ  

หมู่ที่ 4 บ้านละลมหมอ้  
ต าบลโคกกรวด  
อ าเภอเมือง     
จังหวัดนครราชสมีา  

 
 
 

 



 

 
 
 
 

 
ทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 

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

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

การส ารวจคร้ังท่ี................/  25………. 



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

 
รหัสพรรณไม้ 

 
ชื่อพื้นเมือง 

(ชื่อที่ท้องถิ่นน้ันเรียก) 
ลักษณะวิสัย 

(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้เลื้อย 
ไม้รอเลื้อย ฯลฯ) 

ลักษณะเดน่ของพืช 
(เช่น สี  กลิ่น ยาง มีหนาม 

ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ) 

บริเวณที่พบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

     
 

 
 



วิธกีารบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพรรณไม้ในชุมชน 
1.รหัสพรรณไม้ คือ การระบรุหสัของพรรณไม้ที่พบในชุมชน มีรหสัตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค าอธิบายรหสัดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสพรรณไม้ที่พบในชุมชน เช่น 8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 03  คือ รหัสหมูบ่้าน 
 001  คือ รหัสชนิดพรรณไม ้
 /3  คือ รหัสพรรณไม้ที่ศึกษาทั้งหมด     

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

 4.ลักษณะเด่นของพืช คือ ความแตกต่างของพรรณไม้ชนิดนั้นกับชนิดอื่นๆ เช่น สีของดอกและผล สีน้ ายาง ซึ่งการบันทึกลักษณะเด่นของพรรณไม้ จะช่วยในการ 
            ระบุชนิด โดยเฉพาะพรรณไม้ชนิดต่างกันแต่ช่ือเหมือนกัน ควรระวังการสับสนระหว่างลักษณะเด่นกับประโยชน์ของพืช เช่น ใช้เป็นไม้ประดับ ใช้เป็นไม้คลุมดิน ใช้ 
            รักษาโรค ฯลฯ ข้อความเหล่าน้ีไม่ใช่ลักษณะเด่นของพืช แต่เป็นประโยชน์ของพืชนั้นๆ 
 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ข้อมูลภูมิปัญญาเพื่อการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับการท ามาหากิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในการล่าสัตว์ จับสัตว์ หา 
            ของป่า ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกับที่อยู่อาศัย ใช้ในการสร้างบ้านเรือน ภูมิปัญญาเกี่ยวกับวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอมอาหาร ภูมิ 
            ปัญญาเกี่ยวกับเครื่องนุ่งห่ม หรือยารักษาโรค เช่นการน าสมุนไพร มาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารักษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบพรรณไม้ในชุมชน ซึ่งเป็นประโยชน์ในการท าแผนผังแสดงต าแหน่งพรรณไม้ในบริเวณท้องถ่ินน้ันๆ 
 7.หมายเหตุ คือ การบันทึกข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม เช่น ผู้ให้ข้อมูล จ านวนพรรณไม้ที่ส ารวจพบทั้งหมด เป็นต้น 

รหัสพรรณไม้ 
 

ชื่อพ้ืนเมือง 
(ชื่อที่ท้องถิ่น

น้ันเรียก) 

ลักษณะวิสัย 
(เช่น ไม้ต้น ไม้พุ่ม ไม้
เลื้อย ไม้รอเลื้อย) 

ลักษณะเด่นของพืช
(เช่น สี  กลิ่น ยาง หนาม) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(เช่น เป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้ ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหต ุ

 

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

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

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

 



 

 
 
 
 

 
ทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน 

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

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

 
 

การส ารวจคร้ังท่ี................/  25………. 



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

รหัสพันธุ์สัตว์ 
 

ชื่อพ้ืนเมือง 
(ชื่อที่ท้องถิ่นน้ันเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เลี้ยงลูกด้วย
น้้ำนม สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์
ครึ่งบกครึ่งน้้ำ สัตว์ปีก ฯลฯ) 

ลักษณะเด่นของสัตว์ 
(เช่น ขนำด สี รูปร่ำง

ล้ำตัว ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล 

อ้ำเภอ จังหวัด) 

หมายเหต ุ
 

       
 
 

       
 
 

       
 
 

 
 
 
 

      
 

 



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนพันธุ์สัตว์ในชุมชน 
1.รหัสพันธุ์สัตว์ คือ กำรระบุรหัสของพันธ์ุสัตว์ที่พบในชุมชน โดยมีรหสัตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001/3 โดยมีค้ำอธิบำยรหสัดังนี้  
 ตัวอย่ำง : รหัสพันธ์ุสัตว์ที่พบในชุมชน เช่น 8-6302007-03-001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกร 
 6302007 คือ รหัสหมำยเลของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 03  คือ รหัสหมูบ่้ำน 
 001  คือ รหัสชนิดพันธ์ุสัตว์ 
 /3  คือ รหัสพนัธ์ุสัตว์ที่ศึกษำทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง คือ ช่ือที่เรียกพันธ์ุสัตว์ทีพ่บในแต่ละท้องถ่ินอำจบันทกึเพียงช่ือเดียวหรือหลำยช่ือ ซึ่งช่ือแรกในทะเบียนพันธ์ุสัตว์ควรเป็นช่ือเรียกของท้องถ่ินนั้นๆ 
3.ประเภท คือ เป็นลักษณะทีส่ังเกตได้จำกสัตว์นั้นๆ เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เลี้ยงลกูด้วยน้้ำนม สัตว์เลื้อยคลำน สัตว์ครึง่บกครึ่งน้้ำ สัตว์ปีก เป็นต้น 
4.ลักษณะเด่นของสัตว์ คือ ควำมแตกต่ำงของสัตว์ชนิดนั้นกับชนิดอื่นๆ เช่น ขนำด สี รูปร่ำง ล้ำตัว เป็นต้น 

 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ข้อมูลภูมิปัญญำเพื่อกำรด้ำรงชีพ เช่น ภูมิปัญญำที่เกี่ยวกบักำรท้ำมำหำกิน เช่น ใช้เป็นเครื่องมือเครื่องใช้ในกำรล่ำสัตว์ จับสัตว์  
    หำของป่ำ ภูมิปัญญำที่เกี่ยวกบัที่อยูอ่ำศัย ใช้ในกำรสร้ำงบำ้นเรือน ภูมิปญัญำทีเ่กี่ยวกับด้ำนวัฒนธรรมด้ำนโภชนำกำร ด้ำนอำหำร วิธีกำรปรงุ หรอืกำรถนอม 
   อำหำร  ภูมิปัญญำเกี่ยวกับเครื่องนุง่หม่  หรือยำรักษำโรค เช่นกำรน้ำสมุนไพร มำใช้เป็นตัวยำ กำรผสมยำ วิธีปรุงยำ กำรใช้ยำรักษำโรคในคน หรือโรคในสัตว์ 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ กำรบันทึกบริเวณที่พบพืชพันธ์ุสัตว์ เพื่อเป็นประโยชน์ในกำรสบืค้นข้อมูล และกำรน้ำไปใช้ประโยชน์ในด้ำนต่ำงๆ ต่อไป 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิม่เตมิ เช่น ผู้ให้ข้อมลู จำ้นวนทรัพยำกรทั้งหมดเป็นต้น 

 
รหัสพันธุ์สัตว์ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 
(ชื่อที่ท้องถิ่น
น้ันเรียก) 

ประเภท 
(เช่น สัตว์น้้ำ สัตว์เลี้ยงลูก
ด้วยน้้ำนม สัตว์เลื้อยคลำน 
สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้้ำ สัตว์ปีก) 

ลักษณะเด่นของสัตว์ 
(เช่น ขนำด,สี,รูปร่ำง

ล้ำตัว ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
(เช่น เป็นอำหำร ยำรักษำโรค 

เครื่องมือเครื่องใช้  ฯลฯ) 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้ำน ต้ำบล อ้ำเภอ 

จังหวัด) 

หมายเหต ุ
 

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

น้้ำนมน้ำไปผลิตเป็นนมโค
สดแท ้

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

 

 



 

 
 
 
 

 
ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน 

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

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

 
 
 
 

 
 

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



ทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ในชุมชน 
ชื่อหมู่บ้าน /ชุมชน ....................................ต าบล....................................... อ าเภอ ........................................... จังหวดั..........................................  

 
รหัสชีวภาพอ่ืนๆ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 

(ช่ือที่ท้องถ่ินน้ัน
เรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด รา สาหร่าย 

ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น สี ความหนาแน่น ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ชื่อหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ 

จังหวัด) 

หมายเหตุ 
 

  
 

     
 
 
 

       
 
 
 

       
 
 
 

 
 

      
 
 
 

 



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

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 03  คือ รหัสหมูบ่้าน 
 001  คือ รหัสชนิดชีวภาพอืน่ๆ 
 /3  คือ รหัสพนัธ์ุชีวภาพอื่นๆ ที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อพ้ืนเมือง คือ ช่ือที่เรียกชีวภาพอื่นๆ ในแต่ละท้องถ่ิน ซึง่อาจบันทึกเพียงช่ือเดียว หรือหลายช่ือ ซึ่งช่ือแรกในทะเบียนชีวภาพอื่นๆ ควรเป็นช่ือเรียกของท้องถ่ินนั้นๆ  
3.ประเภท คือ ลักษณะทีส่ังเกตได้จากชีวภาพอื่นๆ เช่น เหด็ รา สาหร่าย ไลเคน เป็นต้น 

4.ลักษณะเด่น คือ ความแตกต่างของชีวภาพอื่นๆ ชนิดนั้นกับชนิดอื่นๆ เช่น สี ความหนาแน่น เป็นต้น 

 5.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ ข้อมูลภูมิปัญญาเพื่อการด ารงชีพ เช่น ภูมิปัญญาที่เกี่ยวกบัด้านวัฒนธรรมด้านโภชนาการ ด้านอาหาร วิธีการปรุง หรือการถนอม     

             อาหาร หรือภูมิปญัญาการท ายารักษาโรค เช่น การน ามาใช้เป็นตัวยา การผสมยา วิธีปรุงยา การใช้ยารกัษาโรคในคน หรือโรคในสัตว์ เป็นต้น 

 6.บริเวณท่ีพบ คือ พื้นที่ที่พบชีวภาพอื่นๆ ซึ่งมีความสัมพันธ์กับการท าแผนผังแสดงต าแหน่ง เช่น ช่ือหมู่บ้าน ต าบล อ าเภอ จังหวัด เป็นต้น 

 7.หมายเหต ุคือ ข้อมูลอื่นๆ ที่พบเพิม่เติม เช่น จ านวนทรัพยากรทั้งหมดเป็นต้น 

 
รหัสชีวภาพอ่ืนๆ 

 
ชื่อพ้ืนเมือง 

(ชื่อที่ท้องถิ่นน้ัน
เรียก) 

ประเภท 
(เช่น เห็ด รา สาหร่าย 

ไลเคน ฯลฯ) 

ลักษณะเด่น 
(เช่น สี,ความหนาแน่น ฯลฯ) 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น 
 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้าน ต าบล  

อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหต ุ
 

8-6302007-03-001/3 เห็ดโคนเล็ก 
เห็ดโคนหมู ่  

เห็ด ทุกส่วนมสีีขาว มีสปอร ์ ทุกส่วนน ามาเป็นอาหาร  
รสหวาน 

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

 



 

 
 
 
 

 
ทะเบียนภูมปิัญญาในชุมชน 

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

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

 
 
 

 
 

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



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

รหัสภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญา
ท้องถิ่น 

บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้าน 

ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหต ุ
 

        
 

        
 

        

        



วิธีการบันทึกข้อมูลลงในทะเบียนภูมิปัญญาในชุมชน 
1.รหัสภูมิปัญญา คือ การระบุรหสัภูมิปัญญาที่พบในชุมชน มีรหสัตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 –6302007–03–001 โดยมีค าอธิบายรหสัดังนี้  
 ตัวอย่าง : รหัสภูมปิัญญาที่พบในชุมชน เช่น 8-6302007-03-001 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 03  คือ รหัสหมูบ่้าน 
 001  คือ รหัสภูมปิัญญาที่ศึกษาทั้งหมด    

2.ชื่อภูมิปัญญา คือ ช่ือที่เรียกภูมิปญัญาทีพ่บในแต่ละท้องถ่ิน อาจบันทึกเพียงช่ือเดียวหรือหลายช่ือ ซึ่งช่ือแรกในทะเบียนพรรณไม้ควรเป็นช่ือเรียกของท้องถ่ิน  
3.สาขา คือ ประเภทของภูมปิัญญาท้องถ่ินมาสารถแบ่งได้ 10 สาขา  ได้แก่  สาขาเกษตรกรรม  สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม  สาขาการแพทย์แผนไทย   
  สาขาการจัดการทรพัยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม  สาขากองทุนและธุรกจิชุมชน  สาขาสวัสดิการ  สาขาศิลปกรรม  สาขาการจัดการองค์กร  สาขาภาษาและ 
  วรรณกรรม  และสาขาศาสนาและประเพณี 
4.เจ้าของภูมิปัญญา คือ เจ้าของภูมิปัญญา ผู้สรรค์สร้างภูมิปัญญา ผู้รับการถ่ายทอดภูมิปัญญา  

 5.จุดเด่นของภูมิปัญญา คือ ลักษณะเด่นของภูมิปัญญาน้ันๆ ที่แตกต่างจากภูมปิัญญาอื่น และสามารถจ าแนกสาขาของภูมิปัญญานั้นๆได ้
 6.ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น คือ รายละเอียดของภูมิปญัญา องค์ความรู้ ความสามารถ  โดยผ่านกระบวนการศึกษาสังเกต  คิดวิเคราะห์  จนเกิดปัญญา 

7.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกข้อมูลแหลง่ที่พบภูมิปัญญานัน้ๆ ซึ่งน าไปสู่การสืบค้น และน าไปใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ ต่อไป 
 8.หมายเหตุ คือ การบันทึกข้อมลูอื่นๆ ที่พบเพิ่มเติม  

รหัสภูมิปัญญา 
 

ชื่อภูมิปัญญา สาขา 
 

เจ้าของภูมิปัญญา 
 

จุดเด่นของภูมิปัญญา 
 

ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น บริเวณท่ีพบ 
(ระบุ ช่ือหมู่บ้าน 

ต าบล  
อ าเภอ จังหวัด) 

หมายเหต ุ

8-6302007-03-001 หมอง ู แพทย์แผนไทย นายสง่า  จุฬารมย ์ ใช้เข็มสักตามง่ามมือ  
ง่ามเท้า  สามารถรกัษา
ได้ใช้เวลา 5 นาที 

ใช้สมุนไพรในการรักษา  
โดยวิธีการใช้เข็มสักหรอื
สมุนไพรทา 

14 หมูท่ี่ 3   
ต. ห้วยแถลง  
อ. ห้วยแถลง  
จ. นครราชสมีา 

 
 

 



 

 
 
 
 

 
ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 

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

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

 
 

การส ารวจคร้ังท่ี................/  25………. 



ทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 

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

รหัส 
แหล่งทรัพยากร 

ชื่อพื้นเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเดน่ 

(เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณที่พบ 
(เช่น สถานที่ พิกัดทาง

ภูมิศาสตร์) 
หมายเหตุ 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 
 
 

      
 
 

 
 

 
 
 
 

     
 

 



วิธีการบันทึกทะเบียนแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 1.รหัสแหล่งทรัพยากรในชุมชน คือ การระบุรหสัแหล่งทรพัยากรในชุมชน มีรหัสตัวเลข 4 ชุด เช่น 8 – 6302007– 03 – 001 โดยมีค าอธิบายรหสัดังนี ้      
    ตัวอย่าง รหสัแหล่งทรัพยากรในชุมชนที่บันทึกอย่างสมบรูณ์ เช่น 8 – 6302007 – 03 - 001/3 

 8  คือ รหัสกิจกรรมพิเศษสนับสนุนการอนุรกัษ์ทรัพยากร 
 6302007 คือ รหัสหมายเลของค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน 
 03  คือ รหัสหมูบ่้าน 
 001  คือ รหัสชนิดแหล่งทรัพยากร 
 /3  คือ รหัสแหลง่ทรัพยากรที่ศึกษาทั้งหมด     

2.ชื่อแหล่งทรัพยากร คือ ช่ือที่เรียกแหล่งทรัพยากรในชุมชนนั้น 
 3.ประวัติ คือ ข้อมูลประวัติ ที่มา ความส าคัญและอายุ ของแหล่งทรัพยากรในชุมชนซึง่ถือเป็นข้อมลูพื้นฐานที่น าไปสู่การจ าแนกชนิดของแหลง่ทรพัยากร 
 4.ลักษณะเด่น คือ ข้อมูลรปูร่าง รูปทรง สี ผิว เนื้อ รวมทั้งลักษณะเด่น ลกัษณะเฉพาะของแหล่งทรัพยากรในชุมชน 
 5.ข้อมูลทางภูมิศาสตร์ คือ ข้อมูลการใช้ประโยชน์ในด้านต่างๆ จากแหลง่ทรพัยากรในชุมชน 
 6.บริเวณท่ีพบ คือ การบันทึกบริเวณที่พบ สถานทีบ่ันทึก และพิกัดทางภูมิศาสตร์ของแหลง่ทรพัยากรในชุมชน 
 7.หมายเหตุ คือ ข้อมูลเพิ่มเติมอื่นๆ เช่น ผู้ให้ข้อมลู เป็นต้น 
 

รหัสแหล่งทรัพยากร ชื่อพ้ืนเมือง 
ประวัติ  

(เช่น ความส าคัญ อายุ) 
ลักษณะเด่น 

 (เช่น รูปร่าง รูปทรง ขนาด) 
ข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่น
(เช่น การใช้ประโยชน์) 

บริเวณท่ีพบ 
(เช่น สถานที่ พิกัด

ทางภูมิศาสตร์) 
หมายเหต ุ

8–6302007–03-001 น าตกผานาง
อิง 

น้ าตกผานางอิ ง  ตั้ ง อยู่
ต าบลพญาแก้ว เป็นน้ าตก
ที่มีขนาดกลาง ไม่สูงชัน 
ปริมาณน้ าไหลตลอดทั้งปี 
มี พื ชพรรณไม้  สั ต ว์น้ า
จ านวนมาก 

- เกิดตามธรรมชาติ 
- มีโขดหินจ านวนมาก 
- น้ าใส ไม่ลึกสามารถลงเล่น

น้ าได ้
- แหล่งประวัตศิาสตรเ์รื่อง

ลูกพญาแก้ว 

สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ 
เป็นแหล่งน้ าที่ส าคัญใน
การใช้ประโยชน์ของ
ชุมชน 

หมู่ที่ 4 บ้านพญาแก้ว  
ต าบลพญาแก้ว 
อ าเภอเชียงกลาง  
จังหวัดน่าน 

 
 
 

 


