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วัตถุประสงค ์

 เพื่อให้ทราบ ความส าคัญ ความหมาย และประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาติและภูมิปัญญาท้องถ่ิน 



ก. ทรัพยากรธรรมชาติ (Natural resources) 

 “สิ่งต่างๆ ที่มีอยู่ตามธรรมชาติ และให้ประโยชน์แก่มนุษย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง” 
(เกษม จันทร์แก้ว 2541) 

 “สิ่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ มีประโยชน์สามารถตอบสนองความต้องการของ
มนุษย์ได้ หรือ มนุษย์สามารถน ามาใช้ประโยชนไ์ด้ เช่น บรรยากาศ ป่าไม้ ทุ่ง
หญ้า สัตว์ป่า แร่ธาตุ พลังงาน และก าลังมนุษย์” (ชัยศรี ธาราสวัสดิ์พิพัฒน์ 
2548) 
 

สาระน่ารู้:  
• สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งที่อยู่รอบๆ ตัว ทั้งสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต 

 

• ทรัพยากรธรรมชาติเปน็สว่นหนึ่งของสิ่งแวดล้อม 

ความหมาย  



ประเภทของทรัพยากรธรรมชาติ แบ่งเป็น 2 กลุ่ม  

1. ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ (Biotic natural resources)  

2. ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ (Abiotic natural resources) 



 เป็นทรัพยากรที่มีชีวิต  

 ส่วนใหญ่ใช้แล้วหมดไป แต่สามารถรักษาสภาพไว้ได้  หรือ ไม่อาจท าให้มีใหม่ได้ 

 ได้แก่ พืช สัตว์ มนุษย์ จุลชีพ 

1. ทรัพยากรธรรมชาติทางชีวภาพ (Biotic natural resources)  



ทรัพยากรพืช 

 เป็นผู้ผลิตขั้นต้น 

 ประโยชน์ทางตรง (direct benefits) คือ เป็นแหล่งวัตถุดิบของ
ปัจจัยสี่ 

1. สร้างอาคารบ้านเรือน และ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ 

2. เป็นอาหารจากส่วนต่างๆ ของพชื 

3. เสื้อผ้า เครื่องนุ่งห่ม จากเส้นใยจากเปลือกไม้และเถาวัลย์ 

4. ใช้ท ายารักษาโรค 

 



พืชเป็นผู้ผลิตขั้นต้น 



  ประโยชน์ทางอ้อม (indirect benefits) 
 

1. เป็นแหล่งต้นก าเนิดล าธาร 

2. ท าให้เกิดความชุ่มชื้น และ ควบคุมสภาวะอากาศ 

3. เป็นแหล่งพักผ่อน และศึกษาเรียนรู้ 

4. ช่วยบรรเทาความรุนแรงของลมพายุและป้องกันอุทกภัย 

5. ป้องกันการกัดเซาะและพดัพาหน้าดิน 

 

 



ทรัพยากรสัตว์ป่า 

 สัตว์ป่าทุกชนิด ทั้งเล็กและใหญ่ 

 รวมถึงไข่ของสัตว์ป่าด้วย ไม่รวมสัตว์พาหนะที่จดทะเบยีน 

 เนื่องด้วยจ านวนสัตว์ป่าลดลงมาก จึงมีการปกป้องรักษา เช่น การออก
พระราชบญัญัติ สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 แบ่งเป็น 2 
กลุ่ม ได้แก่ 

1. สัตว์ป่าสงวน (หายาก มีจ านวนน้อย  

   บางชนิดสูญพันธุ์)  15 ชนิด 

2. สัตว์ป่าคุ้มครอง มีมากกว่า 200 ชนิด  

 

 



สาเหตุที่ท าให้ทรัพยากรสัตว์ป่าลดจ านวน 

1. ถูกล่า เพื่อเป็นอาหาร กีฬา และเป็นอาชีพ 

2. การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม เช่น ภัยธรรมชาติ 

3. การน าสัตว์ต่างถิ่นเข้ามา 

4. การท าลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสตัว์ป่า 

5. สารพิษตกค้าง 

 

 



การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า 

1. ก าหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเครง่ครัด  

2. การรณรงคเ์ผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความส าคญัในการอนุรกัษ์
สัตว์ป่าอย่างจริงจัง  

3. การไม่ล่าสัตว์ป่า  

4. การป้องกันไฟป่า  

5. การปลูกฝังการให้ความรัก และเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธี 

6. การเพาะพันธุ์เพิม่สัตว์ป่าที่ก าลงัจะสูญพันธุ์หรือมีจ านวนน้อย 



2. ทรัพยากรธรรมชาติทางกายภาพ (Abiotic natural resources) 

 หมายถึง สิ่งที่ไม่มีชีวิต ซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ และมนุษย์สามารถน ามาใช้
ประโยชน์ได้ 
ในรายวิชานี้ จะแบ่งตามการน ามาใช้งานและผลที่เกิดขึ้น แบ่งได้ 2 ประเภท ดังนี้ 

 

 2.1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดหรือสามารถเกิดทดแทนใหม่ได้ (Renewable 
resources) 

 2.2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable resources) 

 

 



2.1. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมดหรือสามารถเกิดทดแทนใหม่ได้ 
(Renewable resources) 

 หมายถึง ทรัพยากร ที่มีอยู่มาก ใช้อย่างไรก็ไม่มีวันหมดสิ้น เพราะธรรมชาติ มี
ระบบที่ผลิตทรัพยากรชนดินีอ้อกมาอย่างรวดเรว็ ในปริมาณมาก ๆ เช่น 
อากาศ  แสงแดด กระแสลม  

 รวมถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่เมื่อน ามาใช้แล้ว ธรรมชาติสามารถสร้างทดแทน
ส่วนที่ใช้ไปได้ในช่วงชีวิตของมนุษย์  

 ถ้ามีการดูแลรักษาและจัดการอย่างถูกวิธี ก็จะท าให้ทรัพยากรชนิดนั้นๆมี
คุณภาพและปริมาณอย่างเพียงพอ ที่จะท าให้มนุษย์มีใช้อย่างยาวนานเช่น น้ า 
และ ดิน เป็นต้น 

 



2.1.1 บรรยากาศ (Atmosphere) 
 ในบรรยากาศประกอบไปด้วยอากาศซ่ึงเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสิ่งมีชีวิต และมีความชื้น 

อุณหภูมิ และการเคลื่อนไหวของมวลอากาศ รวมเรียกว่า “ภูมิอากาศ (climate)”  

 

http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/112807560.png 



บรรยากาศมีความส าคัญต่อลักษณะของ
ดิน พืชพันธุ์ และสิ่งมีชีวิตบนพื้นผิวโลก  
 
ระบบบรรยากาศจะหมุนเวียน
เปลี่ยนแปลงต่อเนื่องกันไปอย่างไม่มีที่
สิ้นสุด จึงจัดบรรยากาศอยู่ใน
ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้ไม่หมด 



2.1.2 น้ า (Water) 
 หมายถึงน้ าที่อยู่ในวัฎจักร (water in cycle) จะมีการหมุนเวียนเปลี่ยนไปจาก

สภาพหนึ่งไปเป็นอกีสภาพหนึ่งเรื่อยไปโดยไม่มีสิ้นสุด    

http://pmm.nasa.gov/education/sites/default/files/article_images/Water-Cycle-Art2A_medium.png 



http://water.usgs.gov/edu/graphics/earth-water-distribution.png 

ประเด็นส าคัญคือน้ าที่มนุษย์น ามาใช้ในชีวิตประจ าวันนั้นเป็นน้ าจืด แต่น้ าจืดในโลกเรา
มีเพียงร้อยละ 2.5 เท่านั้น และปริมาณ 2 ใน 3 ของน้ าจืดจ านวนนี้เป็นน้ าแข็งในรูป
ของธารน้ าแข็งที่ขั้วโลก ปัจจุบันความต้องการใช้น้ าของประชากรโลกมีมากกว่า
ปริมาณที่มีอยู่ หากจัดการใช้น้ าไม่ถูกวิธี ก็จะท าให้เกิดปัญหา เช่น การขาดแคลนน้ า 
หรือมลพิษของน้ าได ้



2.1.3 ดิน  (Soil)  หมายถึง เนื้อดิน ซึ่งผุ
สลายมาจากหินต้นก าเนิด  

 เป็นที่อยู่อาศัยของ
พืช  เป็นแหล่งสะสมแร่
ธาตุอาหารที่จ าเป็น
ส าหรับพืช เป็นสิ่งจ าเป็น
ส าหรับสิ่งมีชีวิต 

 ดินเกิดทดแทนตาม
ธรรมชาติได้ช้ามาก กว่า
จะได้เนื้อดินหนา 1 นิ้ว 
ธรรมชาติต้องใช้เวลา
สร้างโดยกระบวนการผุ
พัง และชะล้างจากหินต้น
ก าเนิดถึง  100  ปี หรือ 
1,000  ปี เป็นอย่างน้อย 



2.2. ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วหมดไป (Non-renewable 
resources) 

 หมายถึง ทรัพยากรธรรมชาติที่มีอยู่อย่างจ ากัด เมื่อน ามาใช้แล้วหมดไป ไม่
สามารถสร้างทดแทนใหม่ได้ หรือต้องใช้ระยะเวลานานนบัหลายหมื่นหรือ
หลายแสน หลายล้านปีกว่าธรรมชาติจะสร้างขึ้นใหม่ได้ ทรัพยากรธรรมชาติ
ทางกายภาพ ในกลุ่มนี้ ได้แก่ ทรัพยากรแร่ธาตุชนดิต่างๆ และเช้ือเพลิงซากดึก
ด าบรรพ์ (fossil fuel) ได้แก่ ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหิน 



2.2.1 แร่ (Mineral) 
 หมายถึง ธาตุ หรือ สารประกอบอนินทรีย์ ที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติ มีโครงสร้าง

ภายในเป็นระเบียบ มีสูตรเคมีหรือสมบัติอื่นๆที่แน่นอนหรือเปลี่ยนแปลงได้ใน
วงจ ากัด (พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2544)  

 แร่ธาตุใช้ระยะเวลาในการเกิดทดแทนยาวนานมากกว่าช่วงชีวิตของคนเรา จึงถือ
ว่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทใช้แล้วหมดไป  

 

http://img.docstoccdn.com/thumb/orig/115535919.png 



2.2.2 ทรัพยากรปิโตรเลียมและถ่านหิน (Petroleum and Coal) 
 ปิโตรเลียม (Petroleum) หมายถึงสารผสมไฮโดรคาร์บอนที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ

จากการทับถมกันของซากพืชและซากสัตว์เป็นเวลานานหลายล้านปี อาจมีสภาพเป็น
ของเหลว แก๊สหรือของแข็งก็ได้ ได้แก่น้ ามันดิบ แก๊สธรรมชาติหรือสารพลอยได้อื่นๆ 
(พจนานุกรมศัพท์ธรณีวิทยา ฉบับราชบัณฑิตยสถาน 2544)   



• แหล่งปิโตรเลียมที่พบในประเทศไทยพบ
ทัง้บนบกและในทะเล  
• บนบกส่วนใหญ่พบเป็น แหล่งน ำ้มันดบิ 
เช่น แหล่งสิริกิตต์ิ ที่ จ. ก ำแพงเพชร และ
แหล่งฝำง ที่ จ. เชียงใหม่  
• ส่วนแหล่งก๊ำซธรรมชำตบินบก เช่นแหล่ง
น ำ้พอง ที่ จ. ขอนแก่น และแหล่งก๊ำซ
ธรรมชำตต่ิำงๆ ในอ่ำวไทย 



 ถ่านหิน (Coal) เป็นหินตะกอนที่ติดไฟได้ มีสีน้ าตาลถึงด า 

 เกิดจากการสะสมตวัของซากพืชตามธรรมชาติเป็นเวลาหลายลา้นปี ภายใต้แรงกดดัน
และอุณหภูมทิี่สูงมาก จนเกิดเป็นสารประกอบไฮโดรคาร์บอนที่อยู่ในสถานะของแข็ง  

 แหล่งถ่านหินในประเทศไทย ส่วนใหญ่เป็นถ่านหินลิกไนต์ (Lignite)  

 



ข. ภูมิปัญญาท้องถิ่น (Local Wisdom) 

 ภูมิ หมายถึง พื้น ชั้น พื้นความรู้  

 ภูมปิัญญา หมายถึง พื้นความรู้ความสามารถ (ราชบัณฑิตสถาน, 2545)  

 ภูมิปัญญา หมายถึง การน าแนวคิด ความรู้ เทคนิค กระบวนการ การสะสม
ประสบการณ์มาสร้างให้เกิดความรู้ และสรุปความคิดรวบยอดจนสามารถสร้างสรรค์
สิ่งที่ดี และเป็นรูปธรรมที่เด่นชัดสอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชน สังคม และวัฒนธรรม 
ที่เป็นภูมิปัญญาสั่งสมกันมาจากการปฏิบัติจริงและถ่ายทอดกันมาเป็นเวลาช้านาน (สม
พันธ์ เตชะอธิก และคณะ 2548) 

 



ภูมิปัญญาท้องถิ่นในประเทศไทย :  
 

• ถ่ายทอดผ่านการบอกเล่า นิทาน กิจกรรมพื้นบ้าน  
• การบันทึกเป็นลายลักษณอ์ักษรมีน้อย 
• มีหลายด้าน เช่น เกษตร อาหารและสุขภาพ การจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติ วัสดุและเทคโนโลยีพื้นบ้าน และ การบริหารสงัคม 
• ปัจจุบันประสบปัญหา ถูกฉกฉวย น าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ขออนุญาต 
• แนวทางปกป้องคุ้มครอง เช่น รัฐธรรมนูญ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา 

อนุสัญญา เป็นต้น  



บรรพบุรุษของเรามีภูมิปัญญา
หลากหลายเพื่อบริหารจัดการ

ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้
คงอยู่ด้วยการร่วมแรงร่วมใจท าด้วย
ความเต็มใจท าให้คนในชุมชนพึ่งพา

ตนเองได้และอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข
ท่ามกลางความสมดุลทางธรรมชาติ  




