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บทท่ี 2 
แนวทางการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 

 
2.1 ความหมาย 
 ฐานทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง  ทุกสิ่งทุกอย่างที่มีในท้องถิ่น โดยมีทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากร
ชีวภาพ และทรัพยากรวัฒนธรรมและภูมิปัญญา 
 งานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง งานสร้างจิตส านึกในการอนุรักษ์และพัฒนางานฐานทรัพยากร
ท้องถิ่น 
 งานปกปักทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การน าพ้ืนที่สาธารณะประโยชน์มาก าหนดขอบเขต เพ่ือส ารวจ
ทรัพยากร  บอกต าแหน่งทรัพยากร ศึกษา เก็บตัวอย่าง และท าทะเบียนตลอดจนการดูแลรักษาทรัพยากรใน
พ้ืนที่ 
 งานส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านกายภาพ ชีวภาพ 
รวมทั้งวัฒนธรรมและภูมิปัญญา ของแต่ละท้องถิ่น ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบัน วิเคราะห์จัดท าเป็นระบบฐานข้อมูล 
 การเก็บข้อมูลพ้ืนฐานในท้องถ่ิน  หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลพ้ืนฐานของหมู่บ้าน ชุมชน  เพ่ือให้
ทราบข้อมูลทางด้านศาสนา ประชากร สถานศึกษา และการบริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น   
 การเก็บข้อมูลการประกอบอาชีพในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บรวบรวมจัดท าฐานข้อมูลการประกอบ
อาชีพในท้องถิ่นเพ่ือทราบข้อมูลการประกอบอาชีพ ปัญหาและแนวทางการแก้ปัญหา  ก าหนดแนวทางการ
อนุรักษ์และพัฒนาในด้านการประกอบอาชีพในท้องถิ่น 
 การเก็บข้อมูลด้านกายภาพในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บรวบรวมข้อมูลทางด้านสภาพภูมิประเทศ 
ลักษณะดิน แหล่งน้ า อุณหภูมิ ปริมาณแสง ต าแหน่งทางภูมิศาสตร์ของทรัพยากรกายภาพในท้องถิ่น 
 การเก็บข้อมูลประวัติหมู่บ้าน ชุมชน วิถีชุมชน หมายถึง การเก็บข้อมูลประวั ติหมู่บ้าน เป็นการเก็บ
ข้อมูลที่มาการต้ังถิ่นฐาน ต้ังแต่อดีตถึงปัจจุบันและการอพยพย้ายถิ่นฐาน การเมือง การปกครอง แสดงให้เห็น
วิถีการด ารงชีวิตของคนในท้องถิ่นการเก็บข้อมูล กิจวัตรประจ าวัน รอบวัน รอบสัปดาห์ รอบเดือน รอบปี   
 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของพืชในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บข้อมูลพืช ที่ มีความส าคัญ และมี
ลักษณะพิเศษ สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ 
 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของสัตว์ในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บข้อมูลสัตว์ ที่ มีความส าคัญ และ
มีลักษณะพิเศษ สามารถน าข้อมูลไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
 การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ของชีวภาพอ่ืนๆ ในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บข้อมูลการใช้ประโยชน์ 
ชนิด และการกระจายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตอ่ืนๆ นอกจากพืชและสัตว์ เช่น เห็ด รา สาหร่าย ไลเคน ฯลฯ ใน
ท้องถิ่น 

การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บข้อมูลภูมิปัญญาท้องถิ่นสาขาต่างๆ เช่น สาขา
เกษตรกรรม สาขาอุตสาหกรรมและหัตถกรรม สาขาการแพทย์แผนไทย สาขาการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม สาขากองทุนและธุรกิจชุมชน สาขาสวัสดิการ สาขาศิลปกรรม สาขาการจัดการองค์กร สาขา
ภาษาและวรรณกรรม สาขาศาสนาและประเพณี ที่เกิดจากองค์ความรู้ ผ่านกระบวนการสังเกต คิดวิเคราะห์ 
จนเกิดปัญญาและสามารถถ่ายทอดข้อมูลไปพัฒนาและใช้ประโยชน์ในด้านต่าง ๆ  
 การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรและ โบราณคดีในท้องถ่ิน หมายถึง การเก็บข้อมูลแหล่งทรัพยากรที่
เกิดขึ้นตามธรรมชาติ เช่น อุทยานฯ น้ าตก บ่อเกลือสินเธาว์ บ่อน้ าพุร้อน ถ้ า ฯลฯ และแหล่งทรัพยากรมนุษย์
สร้างขึ้น เช่น  สวนเฉลิมพระเกียรติ สวนพฤกษศาสตร์ สวนป่า โบราณวัตถุ โบราณสถาน ฯลฯ 

งานปลูกรักษาทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การจัดหาและรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น เช่น พืช สัตว์ 
ชีวภาพ ภูมิปัญญา เพ่ือน ามาปลูกรักษา ติดตามการเจริญเติบโต และการเปลี่ยนแปลง  
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งานอนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การฟ้ืนฟู  บ ารุงรักษา ขยายพันธุ์  การใช้
ประโยชน์ทรัพยากรท้องถิ่นอย่างยั่งยืน  

งานศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การรวบรวม บันทึกข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่นและ  มีระบบ
การจัดเก็บและสืบค้นได้ 

งานสนับสนุนในการอนุรักษ์และจัดท าฐานทรัพยากรท้องถ่ิน หมายถึง การสร้างจิตส านึกในการ
อนุรักษ์ทรัพยากรท้องถิ่น ให้มีการสนับสนุนงบประมาณ วัสดุ อุปกรณ์ จากบุ คคลหรือหน่วยงาน  ในการ
อ านวยความสะดวก ส าหรับการด าเนินงาน เพ่ือส่งเสริม สืบสาน อนุรักษ์ สู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน  

การศึกษาพืช หมายถึง การศึกษา การขยายพันธุ์ การปลูก การดูแลรักษา การเจริญเติบโต รูปลักษณ์ 
พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ ๆ มีการจัดต้ังเป็น
กลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย โดยจัดแสดงและเผยแพร่ 

การศึกษาสัตว์ หมายถึง การศึกษา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต รูปลักษณ์ รวมทั้ง
พฤติกรรม ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม ศึกษาคิดค้นกระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ ๆ มีการ
จัดต้ังเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย โดยจัดแสดงเป็นแหล่งเรียนรู้และเผยแพร่  

การศึกษาชีวภาพอ่ืนๆ หมายถึง การศึกษา การขยายพันธุ์ การดูแลรักษา การเจริญเติบโต รูปลักษณ์ 
รวมทั้งคุณสมบัติ ความสัมพันธ์กับสิ่งแวดล้อม หากระบวนการสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์และสิ่งใหม่ๆ มีการจัดต้ัง
เป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย โดยจัดแสดงและเผยแพร่ 

การศึกษาวัฒนธรรมและภูมิปัญญา หมายถึง การศึกษาต้ังแต่ ประวัติความเป็นมา ประเภทและการ
พัฒนา ของรู้ลักษณะของวัฒนธรรม ภูมิปัญญารวมถึงความสัมพันธ์ระหว่างภูมิปัญญากับสิ่งแวดล้อม มีการ
จัดการ เพ่ือน าไปสู่การดูแลรักษาและการใช้ประโยชน์ โดยหากระบวนการสรรค์สร้างและพัฒนา เพ่ือให้เกิดสิ่ง
ใหม่ๆ มีการจัดต้ังเป็นกลุ่ม ชมรม หรือระบบเครือข่าย โดยจัดแสดงและเผยแพร่ 
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2.2 วัตถุประสงค์ของการด าเนินงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
1. เพ่ือสนองพระราชด าริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 
2. เพ่ือด าเนินงานปกปักทรัพยากรท้องถิ่น ส ารวจเก็บรวบรวมทรัพยากรท้องถิ่น ปลูกรักษาทรัพยากร

ท้องถิ่น อนุรักษ์และใช้ประโยชน์ทรัพยากร ศูนย์ข้อมูลทรัพยากรท้องถิ่น และสนับสนุนในการอนุรักษ์
จัดท าฐานทรัพยากรท้องถิ่น (นอกจากพันธุกรรมพืชแล้ว รวมทั้งทรัพยากรธรรมชาติ  ทรัพยากร
กายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ และทรัพยากรทางวัฒนธรรมภูมิปัญญา ในการด าเนินงานต่าง ๆ)  

3. เพ่ือจัดท าฐานข้อมูลทรัพยากรซ่ึงมีทั้งทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรทางวัฒนธรรม
และภูมิปัญญาของแต่ละท้องถิ่น 

4. เพ่ือจัดต้ัง “ศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาทรัพยากรท้องถิ่น” 
 

2.3 ปรัชญาการสร้างนักอนุรักษ์ 
 

ให้ 
การสัมผัส ในสิ่งที่ไม่เคยได้สัมผัส  
การรู้จริง ในสิ่งที่ไม่เคยได้รู้จริง 

เป็น 
ปัจจัย  สู่  จินตนาการ 

เป็น 
เหตุแห่งความอาทร การุณย์  

สรรพชีวิต สรรพสิ่ง 
ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร  

 
2.4  บรรยากาศของงานฐานทรัพยากรท้องถ่ิน 
 

บนความเบิกบาน  บนความหลายหลาก  
สรรพสิ่ง สรรพการกระท า ล้วนสมดุล  

พืชพรรณ  สรรพสัตว์  สรรพสิ่ง 
ได้รับความ  การุณย์ 
บนฐานของสรรพชีวิต 

นักวิทยาศาสตร์  นักประดิษฐ์ ศิลปกร กวี  
นักตรรกศาสตร์ ปราชญ์น้อย  

ปรากฏทั่ว 
       ดร.พิศิษฐ์  วรอุไร  

     


