นิยามของสัตวปา
สัตวปา (Wildlife) ในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ไดใหคํานิยามไววา สัตว
ทุกชนิดไมวาสัตวบก สัตวน้ํา สัตวปก แมลงหรือแมง ซึ่งตามสภาพธรรมชาติยอมเกิดและดํารงชีวิตอยูในปาหรือ
ในน้ําและใหหมายความรวมถึงไขของสัตวปาเหลานั้นทุกชนิดดวย แตไมหมายความรวมถึงสัตวพาหนะที่ไดจด
ทะเบียนทําตั๋วรูปพรรณตามกฏหมายวาดวยสัตวพาหนะแลว และสัตวพาหนะที่ไดมาจากการสืบพันธุของสัตว
พาหนะดังกลาว
ที่มา : สวัสดิ์ โนนสูง.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.2543.
ประเภทของสัตวปา
พ.ร.บ.สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 จําแนกสัตวปาไวดังตอไปนี้
1.สัตวปาสงวน เปนสัตวปาหายากหรือกําลังจะสูญพันธุ จึงหามลาหรือมีไวครอบครองทั้งสัตวที่ยังมี
ชีวิตหรือซากสัตว เวนแตกระทําเพื่อการศึกษาวิจัยทางวิชาการหรือเพื่อกิจการสวนสาธารณะโดยไดรับอนุญาต
จากอธิบดีกรมปาไมเปนกรณีพิเศษ สัตวปาสงวนมี 15 ชนิด คือ
1.1 แรด หรือแรดชวา (Javan rhinoceros : Rhinoceros sondaicus) มีหนังหนา เล็บมี 3
กีบ ตัวผูมีนอยาวไมเกิน 25 เซนติเมตร สูง 1.60-1.75 เมตร หนักประมาณ 1,5002,000 กิโลกรัม ตั้งทองนาน 16 เดือน ตกลูกครั้งละ 1 ตัว ชอบอยูตามปาดิบชื้น น้ํา
อุดมสมบูรณ เคยพบที่เทือกเขาตะนาวศรี จังหวัดระนอง พังงา และสุราษฎธานี แตเชื่อ
วาสูญพันธุไปแลว
1.2 กระซู (Sumatran rhinoceros : Didermocerus sumatraensis) คลายแรดแตเล็กกวา คือ
สูง 1.0-1.4 เมตร หนัก 900-1,000 กิโลกรัม หนังหนา มี 2 นอ ชอบอยูตามปาเขา
สูงทึบมีหนามรก พบตามปารอยตอระหวางประเทศไทยกับมาเลเซีย แตเหลืออยูนอย
มาก
1.3 สมเสร็จหรือผสมเสร็จ (Malayan tapir : Tapirus indicus) จมูกและริมฝปากยื่นคลาย
งวงสั้น ๆ ตาเล็ก ทอนลําตัวมีสีขาว เทาหนามี 4 กีบ สวนเทาหลังมี 3 กีบ หนัก 250300 กิโลกรัม ออกหากินตอนกลางคืน ชอบอยูตามปาดงดิบที่รกใกลลําน้ํา ยังพบบน
เทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง และปาดิบชื้น
ทางภาคใต
1.4 เลียงผา หรือเยือง หรือกูรํา หรือโครํา (Serow : Capricornis sumatraensis) เปนสัตว
จําพวกแพะ สูงประมาณ 1 เมตร ขนสีดําคอนขางยาว ออกหากินตอนเย็นและเชามืด
ยังพบตามภูเขาหินปูนในเขตรักษาพันธุสัตวปาและอุทยานแหงชาติบางแหงเทานั้น
1.5 กูปรี หรือโคไพร (Kouprey : Bos sauveli) เปนวัวที่สูง 1.7-1.9 เมตร หนัก 700900 กิโลกรัม ปลายขาทั้งสี่ขางมีสีขาว ปลายเขาแตกเปนพูแข็ง สวนปลายสุดโคงบิด
เวียนชี้ขึ้นทางดานหนา ตั้งทองนาน 9 เดือน พรานพื้นบานพบครั้งสุดทายที่เทือกเขา
พนมดงรัก อําเภอขุขันธุ จังหวัดศรีสะเกษ เมื่อป พ.ศ. 2525 คาดวาอพยพกลับไปใน
เขตแดนกัมพูชาแลว
1.6 ควายปา หรือมหิงสา (Wild water buffalo : Bubalus bubalis) สูง 1.6-1.9 เมตร
(ควายบานสูง 1.2-1.4 เมตร) หนัก 800-1,200 กิโลกรัม บริเวณอกระหวางขาคูหนา
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มีสีขาวรูปตัววี (V) อาศัยอยูรวมกันเปนฝูง ตั้งทองนาน 15 เดือน เมื่อ พ.ศ. 2536
พบเหลือเพียงแหงเดียวในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จํานวนประมาณ 40 ตัว
1.7 สมัน หรือเนื้อสมัน (Schomburgk’s deer : Cervus schomburgki) เปนกวางที่มีเขา
แตกเปนหลายกิ่งสวยงามที่สุดในโลกและพบในประเทศไทยเทานั้น เคยพบมากตามลุม
แมน้ําเจาพระยาแถบจังหวัดนนทบุรี ปทุมธานี และพระนครศรีอยุธยา สมันตัว สุด ทา ย
ซึ่ง มีผูเ ลี้ย งปลอยที่วัด มหาชัย จังหวัดสมุทรสาคร ตายไปเมื่อป พ.ศ. 2481 แตที่ยัง
กําหนดใหเ ปน สัต วปา สงวนก็เ พราะไมตอ งการใหเ คลื่อ นยายซากหรือเขาออกนอก
ราชอาณาจักร
1.8 ละอง หรือละมั่ง (Eld’s deer : Cervus eldi) เปนกวางที่สูง 1.2-1.3 เมตร หนัก 95150 กิโลกรัม เขาโคงเปนวงออกทางดานขาง ปลายเขาบิดเขาดานใน โคนเขาดานหนา
แตกกิ่งยื่นและตั้งขึ้น คาดวายังมีอยูบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก ชายแดนไทย-กัมพูชา
1.9 กวางผา (Goral : Naemorhedus griseus) ลักษณะคลายแพะ เล็กกวาเลียงผา สูง
ราว 50-70 เซนติเมตร หนักประมาณ 22-32 กิโลกรัม ขนสีน้ําตาล ขนกลางหลัง
เปนริ้ว สีดํา เขาสีดํา ออกลูกคราวละ 1-2 ตัว ยังมีพบในเขตรักษาพันธุส ตั วปา อมกอย
และแมตนื่ พืน้ ทีจ่ งั หวัดเชียงใหมตดิ ตอจังหวัดตาก และเขตรักษาพันธุส ตั วปา ดอยเชียงดาว
จังหวัดเชียงใหม
1.10 เกงหมอ หรือเกงดํา หรือเกงดง (Fea’s barking deer : Muntiacus feai) บริเวณหลังมี
สีคล้ํากวาเกงธรรมดา คอสีขาว หนักประมาณ 22 กิโลกรัม ตั้งทองนาน 6 เดือน หากิน
ตอนกลางคืน มีพบอยูตามปาจังหวัดตาก ราชบุรี ลงไปจนถึงสุราษฎรธานี
1.11 แมวลายหินออน (Marble cat : Pardofelis marmorata) เปนแมวขนาดกลาง หนัก 25 กิโลกรัม หูเล็กมน ลําตัวลายสีน้ําตาลอมเหลือง หางยาว ชอบอยูตามตนไม หากิน
ตอนกลางคืน ยังเหลือนอยมากในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี
1.12 พะยูน หรือปลาพะยูน หรือปลาดูหยง หรือหมูน้ํา (Dugong or sea cow : Dugong
dugon) เปนสัตวน้ําเค็มที่กินหญาทะเลเปนอาหาร เลี้ยงลูกดวยนม โตเต็มที่หนัก
280-380 กิโลกรัม ริมฝปากบนยื่นคลายจมูกหมู หางเปนสองแฉกแบนในแนวราบ
ตั้งทองนาน 1 ป ออกลูกคราวละ 1 ตัว ยังพบที่หาดเจาไหม และเกาะลิบง จังหวัดตรัง
ไมเกิน 70 ตัว
1.13 นกกระเรียน (Sarus crane : Grus antigone) เปนนกที่สูงใหญที่สุดในประเทศไทย คือ
สูงประมาณ 1.50 เมตร ตัวสีเทาอมเขียว บริเวณหัวเปนปุมสีแดงสม หากินเปนคูตาม
หนองบึงใกลปา ไมพบมากวา 20 ปแลว มีแตที่อพยพมาอาศัยเปนครั้งคราว
1.14 นกแตวแรวทองดํา (Gurney’s pitta : Pitta gurneyi) บริเวณสวนหัวมีสดี าํ ทายทอยสีฟา
ทองสีดํา หางสีน้ําตาล พบที่จังหวัดกระบี่และตรัง
1.15 นกเจาฟาหญิงสิรินธร หรือนกเจาฟา หรือนกตาพอง (White-eyed river martin :
Pseudochelidon sirintarae) เปนนกตระกูลเดียวกับนกนางแอน สีดําเหลือบเขียว
แกมฟา โคนหางมีแถบขาว รอบตาเปนวงสีขาว ขนหางคูกลางยื่น ยาว เคยพบแหง
เดียวที่บึง บอระเพ็ด จังหวัดนครสวรรค ในระหวางเดือนพฤศจิกายน-มีนาคม ครั้ง
สุดทายพบเมื่อวันที่ 4 มกราคม 2523 จึงคาดวาจะสูญพันธุแลว
ที่มา : ราตรี ภารา.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.2543.
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2.สัตวปา คุม ครอง หมายถึง สัตวปา ตามที่กฏกระทรวงกําหนดใหเปนสัตวปา คุม ครองกําหนดไว
เชน กระทิง กระรอกบิน กวาง เกง ชะมด ชะนี ไกปา นกยูง นกแรง นกเงือก งูสิง งูเหลือม ปูเจาฟา
เปนตน ซึ่ง กฎหมายไมอนุญาตใหลาไดหรือมีไวในครอบครอง (ซึ่งรวมถึงซากของสัตวปาสงวนหรือซากของ
สัตวปาคุมครอง) หรือคา เวนแตการกระทําโดยทางราชการเพื่อการศึกษา วิจัย การเพาะพันธุหรือเพื่อกิจการ
สวนสัตวสาธารณะ หากผูใดครอบครองแตเดิมใหนํามาขึ้นทะเบียนตอปาไมอําเภอภายใน 90 วันนับแตวัน
ประกาศพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 ซึ่งแบงได 7 จําพวก คือ
1. สัตวปาจําพวกเลี้ยงลูกดวยนมจํานวน 189 ชนิด
2. สัตวปาจําพวกนก มี 181 ลําดับ 771 ชนิด
3. สัตวปาจําพวกเลื้อยคลานมี 64 ลําดับ จํานวน 91 ชนิด
4. สัตวปาจําพวกสะเทินน้ําสะเทินบกจํานวน 12 ชนิด
5. สัตวปาจําพวกปลาจํานวน 4 ชนิด
6. สัตวปาจําพวกแมลงมี 13 ลําดับ
7. สัตวปาจําพวกไมมีกระดูกสันหลังมี 13 ลําดับ
3.สัตวปานอกประเภท หมายถึง สัตวปาที่ไมไดอยูในพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.
2535 และสัตวปาตามที่กฎกระทรวงกําหนดใหเปนสัตวปาคุมครองกําหนดไว ซึ่งสามารถลาไดภายนอกเขตปา
อนุรักษ (อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา ปาพื้นที่ตนน้ําชั้น 1)
ที่มา : สวัสดิ์ โนนสูง.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.2543.
พื้นที่อนุรักษสัตวปา
เขตรักษาพันธุสัตวปา (Wildlife Sanctuaries)
ในปจจุบันมีเขตรักษาพันธุสัตวปารวมทั้งสิ้น 46 เขต รวมเนื้อที่ 20,459,098 ไร มีหนาที่ดําเนินการ
เกี่ยวกับการสงวนและรักษาถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปาเพื่อเปนแหลงอาหาร หลบหนีศัตรู และขยายพันธุตาม
ธรรมชาติ ในการกําหนดเขตรักษาพันธุสัตวปามีบทบัญญัติตาม พรบ. สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
วา
"เมื่อรัฐบาลเห็นสมควรกําหนดบริเวณที่ดินแหงใดใหเปนที่อยูอาศัยของสัตวปาโดยปลอดภัย เพื่อ
รักษาไวซึ่งพันธุสัตวปาก็กระทําไดโดยประกาศพระราชกฤษฎีกา และใหมีแผนที่แสดงแนวเขตแบงบริเวณที่
กําหนดนั้นแนบทายพระราชกฤษฎีกาดวย บริเวณที่กําหนดนี้เรียกวา เขตรักษาพันธุสัตวปา ที่ดินที่จะกําหนดให
เปนเขตรักษาพันธุสัตวปานั้น ตองเปนที่ดินที่มิไดอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของ
บุคคลใดซึ่งมิใชทบวงการเมือง"
นอกจากนี้ยังมีขอกําหนดกฎเกณฑสําหรับประชาชนทั่วไปในสวนที่เกี่ยวของกับเขตรักษาพันธุสัตวปา
เชน
หามมิใหผใู ดลาสัตวปาทุกชนิด หรือเก็บหรือทําอันตรายแกไข หรือรังของสัตวปา ยกเวน เพื่อการ
ศึกษาหรือการวิจัยทางวิชาการซึ่งตองไดรับหนังสืออนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม
หามมิใหผูใดเขาไปครอบครองยึดถือที่ดิน หรือตัดโคน แผวถาง เผา ทําลายตนไมหรือพฤกษชาติอื่น
หรือขุดหาแร ดิน หิน หรือเลี้ยงสัตว หรือเปลี่ยนแปลงทางน้ํา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวมทน
หรือเหือดแหงหรือเปนพิษตอสัตวปา
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การเขาไปในเขตรักษาพันธุสัตวปาของบุคคลซึ่งมิไดมีหนาที่ทางราชการ จะตองไดรับอนุญาตกอน
และเมื่อไดรับอนุญาตใหเขาไปแลวจะตองปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กําหนด
หลักเกณฑการกําหนดพื้นที่ใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา
จิระ จินตนุกูล (2528) ไดกลาวถึงหลักการเลือกพื้นที่เพื่อจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาวา ควรมี
ลักษณะ 5ประการ ดังนี้
• เปนบริเวณทีม่ สี ตั วปา ชุกชุม มีสตั วปา ชนิดทีห่ ายากหรือกําลังจะสูญพันธุอ าศัยอยู ในทองทีบ่ างแหง
แมจะมีสัตวปาอาศัยอยูเพียงไมกี่ชนิด แตหากเปนสัตวปาสงวนหรือสัตวปาที่คุมครองหายากหรือ
ใกลจะสูญพันธุก็ถือเปนเรื่องสําคัญ
• เปนบริเวณที่มีแหลงน้ําแหลงอาหาร และที่หลบภัยของสัตวปาอยางเพียงพอ และเหมาะสําหรับ
เปนที่อยูอาศัยของสัตวปา พื้นที่บางแหงซึ่งประกอบดวยธรรมชาติพิเศษและเคยเปนถิ่นที่อยู
(Habitat) ของสัตวปาที่หายาก ก็จําเปนจะตองสงวนและรักษาไว สําหรับโอกาสที่จะนําสัตวปา
เหลานั้นกลับมาอยูตามธรรมชาติในถิ่นที่อยูเดิมของมัน
• เปนพื้นที่ซึ่งมีขนาดใหญพอสมควร และมีสภาพปาหลายลักษณะอยูในผืนเดียวกัน เชน ทุงหญา
ปาโปรง ปาดงดิบ ฯลฯ ปาไมที่ประกอบดวยสภาพปาหลายลักษณะ ยอมจะสามารถอํานวย
ประโยชนแกสัตวปาไดมากทั้งชนิดและจํานวน และถาหากพื้นที่เหลานี้มีอาณาบริเวณติดตอกัน
เปนพื้นที่ขนาดใหญมากขึ้นเทาใด ก็จะยิ่งอํานวยประโยชนตอสัตวปาขนาดใหญ ซึ่งจะสามารถ
อพยพเคลื่อนยายหากินไปตามฤดูกาลตางๆ โดยปลอดภัยยิ่งขึ้น
• เปนพื้นที่ที่ไมอยูในกรรมสิทธิ์หรือครอบครองโดยชอบดวยกฎหมายของบุคคลใดซึ่งไมใชทบวง
การเมือง หรืออีกนัยหนึ่งก็คือพื้นที่ของทางราชการนั่นเอง
• เปนพืน้ ทีซ่ งึ่ อยูห า งจากชุมชนพอสมควรและถูกรบกวนนอย ในสถานการณปจ จุบนั ปาไมแทบทุกแหง
มักจะถูกรบกวนจากประชาชนไมมากก็นอ ย ปาไมทอี่ ยูห า งไกลจากชุมชนยอมจะไดรบั ผลกระทบจาก
ประชาชนนอยกวาทีอ่ ยูใ กลเมือง และจะมีผลตอการดําเนินการในลักษณะเขตรักษาพันธุส ตั วปาใน
อนาคตเปนอันมาก
เขตรักษาพันธุสัตวปาแหงแรกของประเทศไทย ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ จังหวัด
กาญจนบุรี โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ.2508 ปจจุบันมีเนื้อที่ 536,594 ไร หลัง
จากนั้นก็ไดมีการจัดตั้งเขตรักษาพันธุสัตวปาเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ แหงสุดทาย ที่ตั้งขึ้นไดแก เขตรักษาพันธุสัตว
ปาคลองเครือหวายเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดจันทบุรี มีเนื้อที่ 165,796 ไร ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวัน
ที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2541
ในจํานวนเขตรักษาพันธุสัต วปา ทั้ง 46 แหงของประเทศไทยนี้ มี 2 แหง ไดรับการประกาศ จาก
องคการยูเนสโกใหเปน ดินแดนมรดกทางธรรมชาติของโลก ไดแก เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร และ
เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
เขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวร ไดรับประกาศเปนทางการใหเปนเขตรักษาพันธุสัตวปา เมื่อ
พ.ศ. 2517 มีพื้นที่ประมาณ 2,000,000 ไร มีอาณาบริเวณครอบคลุม อ.ทองผาภูมิ กับ อ.สังขละบุรี ใน
จังหวัดกาญจนบุรี และ อ.อุงผาง จังหวัดตาก
เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ไดรับประกาศเปนทางการ เมื่อ พ.ศ. 2515 และประกาศขยาย
เพิ่มพื้นที่อีกใน พ.ศ. 2529 รวมพื้นที่ประมาณ 1,610,000 ไร มีอาณาเขตติดตอกับเขตรักษาพันธุสัตวปา
ทุงใหญนเรศวร โดยครอบคลุม อ.บานไร และ อ.ลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ไปจนถึง อ.อุงผาง จังหวัดตาก
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เขตรักษาพันธุสัตวปาทั้ง 2 แหงนี้ เปนแหลงตนน้ําลําธารหลายสาย มีปาหลากหลายชนิด มีความ
หลากหลายทางชีวภาพสูง เปนที่อยูอาศัยของสัตวปานานาชนิดและสัตวที่ใกลจะสูญพันธุ 21 ชนิด สัตวที่ถูก
คุกคามอีก 65 ชนิด จึงนับเปนแหลงของทรัพยากรพันธุสัตวปาที่มีคายิ่ง
เขตหามลาสัตวปา
เปนพื้นที่ที่ใหความคุมครองแกสัตวปา เปนแหลงตนน้ําลําธาร แหลงของความหลากหลายของพันธุ
พืชพันธุสัตวปา แหลงรักษาสมดุลของระบบนิเวศ เปนสถานที่สําหรับการศึกษาคนควาวิจัยทางวิชาการ สงเสริม
การสรางจิตสํานึกที่ดี เผยแพรความรูดานการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติแกประชาชนทั่วไป
สิรภัทร สืบคา (2541) ไดกลาวถึงพระราชบัญญัติสงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ.2535 ในสวนที่
เกี่ยวกับการกําหนดพื้นที่ใหเปนเขตหามลาสัตวปาไวดังนี้
“บริเวณสถานที่ที่ใชในราชการ หรือใชเพื่อสาธารณะประโยชน หรือประชาชนใชประโยชนรวมกันแหง
ใด รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการจะกําหนดใหเปนเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภทใดก็ได
โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อไดมีการประกาศของรัฐมนตรีกําหนดเขตหามลาสัตวปาชนิดหรือประเภท
ใดแลว หามมิใหผูใดกระทําการตอไปนี้
• ลาสัตวปาชนิดหรือประเภทนั้น
• เก็บหรือทําอันตรายแกรังของสัตวปาซึ่งหามมิใหลานั้น
• ยึดถือครอบครองที่ดิน หรือตัดโคน แผวถาง เผา หรือทําใหน้ําในลําน้ํา ลําหวย หนอง บึง ทวม
เหือดแหง เปนพิษ หรือเปนอันตรายตอสัตวปา เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี หรือ
เมื่ออธิบดีไดประกาศอนุญาตไวเปนคราวๆ ในเขตหามลาสัตวปาแหงหนึ่งแหงใดโดยเฉพาะ
ในกรณีที่พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานอื่นใดมีความจําเปนตองปฏิบัติตามกฎหมายหรือปฎิบัติ
การเพื่อประโยชนในการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการในเขตหามลาสัตวปา พนักงานเจาหนาที่หรือเจาพนักงานนั้น
ตองปฎิบัติตามระเบียบที่อธิบดีกําหนด โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการ”
ปจจุบันประเทศไทยมีเขตหามลาสัตวปารวม 50 เขต รวมเนื้อที่ 2,655,644 ไร
ที่มา : ความหลากหลายทางชีวภาพ ชุด พัฒนาสังคมตามแนวพระราชดําริ.
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.2544.
ประโยชนของสัตวปา
ประโยชนของสัตวปาที่มีตอมนุษยสวนใหญจะเปนไปในทางออมมากกวาทางตรงทําใหไมคอยมองเห็น
คุณคาของสัตวปาเทาที่ควร ประโยชนของสัตวปาที่มีตอมนุษยและสิ่งแวดลอม มีดังตอไปนี้
1.เปนอาหาร การนําเนื้อของสัตวปามาบริโภคไดกระทํามาตั้งแตสมัยโบราณ จนทําใหสัตวปาหลาย
ชนิดถูกมนุษยปรับปรุงพัฒนาจนกลายเปนสัตวเลี้ยงไป เชน แพะ แกะ กระตาย เปนตน สัตวปาหลายชนิดที่
มนุษยยังนิยมนําเนื้อมาใชเปนอาหาร เชน หมูปา เกง กวาง กระจง กระทิง วัวแดง นกชนิดตาง ๆ ตะกวด แย
อวัยวะของสัตวปาบางอยางยังนํามาดัดแปลงเปนอาหารหรือใชเปนเครื่องยาสมุนไพร เชน นอแรด กะโหลก
เลียงผา เขากวางออน เลือดคาง กระเพาะเมน อุงตีนและดีของหมี ดีงูเหา เปนตน
2.ดานเศรษฐกิจ ประโยชนดานเศรษฐกิจที่ไดจากสัตวปามีหลายรูปแบบ เชน (1) จากการนําชิ้นสวน
ตาง ๆ ของสัตวปามาซื้อขายกัน ซึ่งอาจเปนหนัง (หนังจระเข หนังงูเหลือม หนังงูหลาม หนังตะกวด หนังเหี้ย)
งา นอ และขน หรือจากการขายมูลสัตวบางชนิด เชน คางคาว (2) การจําหนายสัตวปาที่นารักและมีความสวย
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งาม เชน นกตาง ๆ ลิง ชะนี (3) รายไดจากการเปดบริการเขาชมสัตวปา ณ สถานที่ตาง ๆ ซึ่งอาจเปนสวนสัตว
ปด/เปด และในปหนึ่ง ๆ ยังทํารายไดใหกับประเทศจากการนําออกจําหนายทั้งตลาดภายในและภายนอก
ประเทศจํานวนไมนอย
3.เครื่องใชเครื่องประดับ อวัยวะบางอยางของสัตวปาสามารถใชประโยชนได เชน หนังใชทํากระเปา
รองเทา เข็มขัด งา กระดูก เขาสัตวปาใชแกะสลักและทําเปนดามมีด ดามเครื่องมือตาง ๆ เปนตน
4.ดานวิชาการ การคนควาวิจัยทางดานวิทยาศาสตรและการแพทยที่ประสบผลสําเร็จและสามารถนํา
มาใชกับคนไดก็ดวยการนําสัตวปามาทดลองกอน เชน ทดลองกับหนู กระแต ลิง เมื่อไดผลจึงจะนําไปทดลองใช
กับคน การคนควาวิจัยดังกลาวโดยเฉพาะทางการเภสัชและการแพทย เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของยา การผลิต
วัคซีนตาง ๆ ก็ยังคงอาศัยสัตวปา หากไมมีสัตวปาสําหรับใชทดลองแลว อาจจะมีผลกระทบตอคนได นอกจากนี้
การศึกษาพฤติกรรมและการดํารงชีวิตของสัตวบางชนิด ทําใหมนุษยนํามาเลียนแบบและสรางเทคโนโลยีใหม ๆ
ได
5.ดานนันทนาการและดานจิตใจ เปนสิ่งที่มนุษยไดรับจากสัตวปาสามารถผอนคลายความตึงเครียด
การทองเที่ยวชมสัตวในสวนสัตว ทั้งสวนสัตวเปดและปด อุทยานแหงชาติ เขตรักษาพันธุสัตวปา จะเห็นคุณคา
จากความมีสีสันงดงาม ขับขานเสียงอันไพเราะ ลีลาการเดินของสัตวปาที่สอดคลองกับความเปนธรรมชาติที่
สมบูรณขึ้น การทองเที่ยวปาเห็นหรือไมเห็นสัตวปา ลวนเปนเรื่องของนันทนาการและจิตใจทั้งสิ้น
6.การรักษาสมดุลของธรรมชาติ สัตวปาจะเปนตัวควบคุมสัตวปาดวยกันเองไมใหมีจํานวนมากเกินไป
จึงมีประโยชนตอการรักษาสมดุลธรรมชาติดังนี้ (1) ชวยขจัดศัตรูพืชของมนุษย เชน นกชวยขจัดแมลงและ
หนอนที่เปนศัตรูของพืช หากปริมาณนกที่ถูกมนุษยลาไปเปนจํานวนมากจะทําใหศัตรูของแมลงลดลง ปริมาณ
แมลงจะเพิ่มขึ้น อยางรวดเร็ว กอใหเกิด ผลเสียหายแกสภาพธรรมชาติและทรัพยสิน ของมนุษย สัต วปา จึง
เปนตัวควบคุมประชากรของแมลงใหอยูในปริมาณที่เหมาะสม (2) ชวยทําลายศัตรูของปาไม เชน นกหัวขวาน
นกไตไม กินแมลงและตัวหนอนตามลําตนและกิ่งไมใหญ ตุน หนูผี จะกินหนอนที่ทําลายรากและลําตนใตดิน
(3) ชวยผสมเกสรดอกไม เชน นกกินปลี นกปลีกลวย นกกาฝาก คางคาวกินน้ําหวานดอกไม โดยชวยผสม
เกสรดอกไมขณะที่กินน้ําหวานดอกไมจากดอกหนึ่งไปยังอีกดอกหนึ่ง (4) ชวยกระจายพันธุไม โดยการกินผล
ไมเปนอาหารแลวคายหรือถายเมล็ดออกมาตามที่ตาง ๆ ทําใหอัตราการงอกของเมล็ดพันธุไมที่ผานกระเพาะ
และการยอยของสัตวเจริญงอกงามดียิ่งขึ้น สัตวปาเหลานี้ เชน นกขุนทอง นกเงือก คางคาว ลิง คาง วัวแดง
เปนตน (5) ชวยทําใหดินอุดมสมบูรณยิ่งขึ้น โดยซากสัตวที่ตายแลวหรือมูลของสัตวปาทุกชนิดจะชวยเพิ่ม
ความอุดมสมบูรณใหกับดิน ตนไมในปาจะเจริญเติบโตไดดีขึ้น ความสัมพันธระหวางดิน-น้ํา-ปาไม เกิดความ
สมดุลธรรมชาติ ในที่สุดก็จะเกิดผลดีตอมนุษย
โทษของสัตวปา
แมวาสัตวปาหลายชนิดจะใหประโยชนตอมนุษย ในขณะเดียวกันสัตวปาบางชนิดก็ใหโทษตอมนุษย
มากกวาใหประโยชน โทษของสัตวปาที่มีตอมนุษยไดแก
1.ทําความเสียหายใหแกพืชผลที่เกษตรกรไดปลูกไว สัตวพวกนี้จะกอใหเกิดความเสียหายมากเมื่ออยู
รวมกันเปนกลุมหรือเปนฝูง เชน คางคาวจะทําลายสวนผลไมหรือตนไมใหลมตาย นกเอี้ยงทั้งฝูงเมื่อไปเกาะพัก
อาศัยบนตนไมบางชนิด (เชน ขนุน) บอยครั้งเขามูลของมันจะทําใหสวนยอดและสวนอื่น ๆ เสียหาย ตนไมตาย
ลงในที่สุด นอกจากนี้ยังมีสัตวปา ประเภทอื่น ๆ เชน หนูนา กระรอก กระแต นกเปดน้ํา นกชนิดอื่น ๆ และฝูง
ลิงกังออกมากินขาวโพดของชาวบานที่ปลูกไวรอบเขตรักษาพันธุสัตวปาทุงใหญนเรศวรดานตะวันออกของ
จังหวัดตาก
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2.ทําลายทุงหญาเลี้ยงสัตว สัตวปาที่อาศัยอยูใกลทุงหญาเลี้ยงสัตวจะลักลอบเขาไปกินหญาที่เกษตรกร
ปลูกไว หากสัตวปามีปริมาณมากเกินไป จะทําใหไดรับความเสียหาย อาหารของสัตวเลี้ยงจะลดนอยลง สัตว
พวกนี้ไดแก หนูนา กระตายปา กวาง เปนตน ทําใหเกษตรกรหรือเจาของฟารมเลี้ยงสัตวเหลานี้ตองเสียเงินเปน
จํานวนมากในการทํารั้วปองกันไมใหสัตวปาเขาไปทําลาย
3.ทําลายตนไมที่อยูในปา ในชวงที่อาหารตามธรรมชาติของสัตวปาขาดแคลนลง ซึ่งอาจเนื่องมาจาก
ฤดูกาลหรือปริมาณที่มากเกินไปของสัตวปา สัตวปาจะกัดกิน แทะเล็มเปลือกไม ตนออน ใบออน และยอดออน
ของตนไมเพื่อนํามาใชเปนอาหาร ทําใหตนไมมีตําหนิ การเจริญเติบโตชา โอกาสที่โรคและแมลงจะทําลายมีมาก
ขึ้น
4.ลดปริมาณสัตวน้ําใหลดนอยลง เกิดในกรณีที่มีสัตวปาจําพวกที่กินสัตวน้ําเปนอาหาร เชน นกเปด
น้ํา นกกระยาง นกกระทุง นกกระสา นกกาบบัว งู เหี้ย พังพอน นาก เปนตน มีการเพิ่มจํานวนที่มากเกินไป ทํา
ใหสัตวน้ําลดปริมาณลงโดยเฉพาะในชวงฤดูแลงที่น้ําตามแหลงที่สัตวน้ําอยูมีระดับลดลง การจับสัตวน้ํามากิน
เปนอาหารก็ยิ่งงายมากขึ้น อาหารของมนุษยจึงลดลงไปดวย
5.เปนอันตรายตอมนุษยโดยตรง สัตวปาบางชนิดมีนิสัยดุราย เมื่ออยูในสภาพจนตรอกหรือตอนที่คน
เผลอหรือชวงที่มันมีลูกออน อาจจะทําอันตรายใหมนุษยไดรับบาดเจ็บและถึงกับเสียชีวิตได เชน เสือชนิดตาง
ๆ สิงโต หมีควาย และชางปา บางชนิดมีพิษรายแรง เชน งูเหา งูจงอาง งูสามเหลี่ยม เมื่อมนุษยถูกกัดอาจจะทํา
ใหเสียชีวิตไดในชวงระยะเวลาไมนานนักจึงควรรีบทําการปฐมพยาบาลเบื้องตนกอนแลวรีบนําสงแพทยโดยเร็วที่
สุด
ที่มา : สัมฤทธิ์ ทองศรี.ทรัพยากรและสิ่งแวดลอม.2540.
สาเหตุการทําลายทรัพยากรสัตวปา
ปจจุบันเราใชประโยชนของสัตวปายังไมถูกวิธีเทาที่ควร เปนการใชอยางสิ้นเปลืองและเปลาประโยชน
และไมพยายามหาวิธีการทดแทนใหพอเพียงและเหมาะสม จึงทําใหสัตวปาบางชนิดสูญพันธุไปแลว เชน สมัน
หรือเนื้อสมันและอีกหลายชนิดกําลังมีจํานวนลดลงจนใกลจะสูญพันธุซึ่งมีสาเหตุหลายอยาง ดังนี้
1.การลดนอยลงหรือสูญพันธุไ ปตามธรรมชาติ สัตวทกุ ชนิดจะมีการปรับตัวเองใหเขากับสภาพแวดลอมที่
มีการเปลี่ยนแปลงอยูเสมอ ถาหากปรับตัวไมไดก็จะสูญพันธุไปในที่สุด ทั้งนี้อาจจะเกิดจากปรากฏการณทาง
ธรรมชาติ เชน ไฟปา น้ําทวม แผนดินถลมหรือภูเขาไฟระเบิด เปนตน
2.การลดจํานวนลงหรือสูญพันธุจ ากการลาโดยตรง สัตวปา จะไมลดจํานวนลงหรือสูญพันธุอ ยางรวดเร็ว
หากเปนไปตามระบบหวงโซอาหาร เชน กรณีของกวางหรือเกง ที่ถูกลาโดยเสือ ซึ่งจะมีผลทําใหจํานวนกวางหรือ
เกงลดจํานวนลงบาง แตเมื่อถึงระดับหนึ่งเมื่อกวางหรือเกงมีจํานวนนอยลงทําใหเสือหาอาหารไดยากขึ้น จึงเปน
ผลใหเสืออดอยากและลดจํานวนลงและเมื่อจํานวนเสือลดจํานวนลง กวางหรือเกงก็จะกลับมามีจํานวนมากขึ้น
อีก แตเมื่อมีการลาจากมนุษยเขามาเกี่ยวของดวย ปริมาณการลามิไดนอยลงมีแตเพิ่มขึ้นจํานวนของเกงหรือ
กวางจึงไมสามารถจะทดแทนไดทันจึงมีปริมาณลดลงไปและอาจสูญพันธุไปในที่สุด ซึ่งสาเหตุของการลาสัตวใน
ประเทศไทยก็คือ การลาเพื่อนําเนื้อหรืออวัยวะไปบริโภคหรือจําหนาย รวมทั้งการลาเพื่อนําไปเปนสัตวเลี้ยงดวย
3.การลดจํานวนลงหรือสูญพันธุจากการทําลายที่อยูอาศัย เมื่อมีการบุกรุกปาไมและทําลายแหลงน้ํา
กอใหเกิดมลพิษขึ้น ทําใหสัตวปาไมมีที่อยูอาศัยและขาดแหลงอาหารในการดํารงชีพ ถึงแมจะมีสัตวหลายชนิดที่
สามารถเคลื่อนยายที่อยูหรือปรับตัวเขากับสภาพแวดลอมใหมได แตก็มีจํานวนไมนอยที่ไมสามารถปรับตัวได
และตองตายไปในที่สุด
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4.การลดจํานวนลงหรือสูญพันธุจากสารพิษ เนื่องจากมนุษยมีการเพาะปลูกโดยใชสารเคมีเพื่อจะเพิ่ม
ผลผลิตและกําจัดศัตรูพืช หรือกรณีของเหมืองแรที่สารพวกโลหะหนักปนเปอนลงแหลงน้ํา เมื่อสัตวปาไดรับ
สารเคมีตาง ๆ เหลานี้อาจจะสงผลเฉียบพลันคือการตายหาก ไดรับในปริมาณที่มาก จะมีการสะสมในตัวสัตว
และถายทอดความผิดปกติทางพันธุกรรมไปยังลูกหลานได
5.การลดจํานวนลงหรือสูญพันธุจากการนําสัตวอื่นมาทดแทน การนําสัตวเลี้ยงหรือสัตวตางพื้นที่กันไป
ไวในพื้นที่เดียวกัน จะทําใหเกิดปญหาอันเนื่องมาจาก การแยงอาหาร ที่อยูอาศัย และสามารถถายทอดโรคสูกัน
ได ดังกรณีที่เคยเกิดขึ้นในออสเตรเลียที่นําพันธุปลาเทราจากยุโรปมาปลอยลงในแหลงน้ําธรรมชาติเพื่อใชเปน
อาหาร แตมีผลทําใหปลาพื้นเมืองเดิมสูญพันธุไปเนื่องจากหาอาหารและขยายพันธุสูไมได
6.การลดจํานวนลงหรือสูญพันธุจากการใชอาหารไดจํากัด สัตวหลายชนิดจะมีการปรับตัวใหสามารถ
กินอาหารไดหลากหลายเพื่อปองกันความอดอยาก แตก็มีสัตวบางชนิดที่กินอาหารไดนอยชนิดหากขาดแหลง
อาหารนั้นก็ไมสามารถปรับตัวและตองตายไป เชน หมีแพนดาซึ่งจะกินไผเฉพาะในพื้นที่เทานั้น หากปราศจาก
แหลงอาหารดังกลาวก็จะตายลง โดยไมสามารถกินอาหารอื่นทดแทนได
ที่มา : อภิเษก ปนสุวรรณ.เอกสารประกอบการสอนวิชาการอนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.
คณะอักษรศาสตร มหาวิทยาลัยศิลปากร.2541.
การอนุรักษสัตวปา
มีหลักและวิธีการดังตอไปนี้
1.อนุรักษแหลงอาศัย
1.1 ประกาศเปนพื้นที่อนุรักษ ซึ่งไดแก
1) เขตรักษาพันธุสัตวปา (Wildlife Sanctuary) เปนพื้นที่ที่กําหนดไวใหสัตวปาอาศัย
และขยายพันธุไ ดอยางปลอดภัย เขตทีไ่ ดรบั การประกาศจัดตัง้ เปนเขตรักษาพันธุส ตั วปา แหงแรกของประเทศไทย
คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ จ.กาญจนบุรี เมื่อ พ.ศ. 2508 ปจจุบันมี 41 แหง เนื้อที่ 18,900,000 ไร
เชน เขตรักษาพันธุส ตั วปา สาละวิน จ.แมฮอ งสอน ดอยเชียงดาว จ.เชียงใหม ดอยผาชาง จ.พะเยาและนาน ดอยหลวง
จ.แพร แมกลอง-อุมผาง จ.ตาก หวยขาแขง จ.อุทัยธานีและตาก ทุงใหญนเรศวร จ.กาญจนบุรีและตาก ภูวัว
จ.หนองคาย ภูสีฐาน จ.มุกดาหารและกาฬสินธุ ยอดโดม จ.อุบลราชธานี เขาพนมดงรัก จ.ศรีสะเกษ ภูเขียว
จ.ชัยภูมิ ซับลังกา จ.ลพบุรี เขาอางฤาไน จ.ฉะเชิงเทรา เขาสอยดาว จ.จันทบุรี เขาเขียว จ.ชลบุรี คลองนาคา
จ.ระนอง คลองแสง จ.สุร าษฎรธ านี คลองพญา จ.กระบี่ เขาบรรทัด จ.ตรัง พัท ลุง และสตูล โตนงาชา ง
จ.สงขลาและสตูล และเขตรักษาพันธุสัตวปาเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
จ.นราธิวาส เปนตน
ในเขตรักษาพันธุสัตวปาจะหามลาสัตวปาสงวนหรือสัตวปาคุมครองหรือเก็บหรือ
ทําอันตรายไขหรือรัง นอกจากนี้จะทําเพื่อการศึกษาหรือวิจัยทางวิชาการโดยไดรับอนุญาตจากอธิบดีกรมปาไม
หามยึดถือหรือครอบครองที่ดินหรือปลูกสิ่งปลูกสราง ตัดโคน แผวถาง หรือทําลายตนไม หามขุดหาแร ดิน หิน
หรือเลี้ยงสัตว หามเปลี่ยนแปลงทางน้ําตลอดจนทําใหน้ําในแหลงน้ําเหือดแหง เพื่อเปนการรักษาความหลาก
หลายทางชีวภาพ (Biodiversity)
2) เขตหามลาสัตวปา (Non-Hunting Area) คือ พื้นที่ที่กําหนดขึ้นเพื่ออนุรักษสัตวปา
บางชนิดตามประกาศของกระทรวงเกษตรและสหกรณซึ่งสวนใหญ ไดแก นกน้ํา เขตหามลาสัตวปาแหงแรกของ
ประเทศไทย คือ เขตหามลาสัตวทะเลนอย พื้นที่ติดตอระหวางจังหวัดพัทลุง นครศรีธรรมราช และสงขลา
ปจจุบัน มี 48 แหง เนื้อที่ 2,606,814 ไร ไดแก เขตหามลาสัตวปา ดอยสุเทพ จ.เชียงใหม เขาหนาผาตั้ง
จ.อุตรดิตถ เขาคอ จ.เพชรบูรณ บึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค และเขตหามลาสัตวปาบางพระ จ.ชลบุรี เปนตน
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3) อุทยานสัตวปา (Wildlife Park) จัดในลักษณะซาฟารีเพื่อใหเปนที่อยูอันปลอดภัย
ของสัตว เปนแหลงทองเที่ยว เพื่อศึกษาวิจัยและขยายพันธุกอนจะปลอยคืนสูธรรมชาติ มีอยู 2 แหง คือ
อุทยานสัตวปาลําปาว จ.กาฬสินธุ และอุทยานสัตวปาเขาพระแทว จ.ภูเก็ต พื้นที่รวมกัน 15,345 ไร
4) พื้นที่มรดกโลก (World Heritage) เพื่ออนุรักษทรัพยากรธรรมชาติและมรดกทาง
วัฒนธรรมที่มีความโดดเดนเปนพิเศษซึ่งไดรับความเห็นชอบและประกาศโดย UNESCO มรดกโลกทางปาไม
และสัตวปาของไทยมีแหงเดียว คือ เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ทุงใหญนเรศวร ซึ่งเปนพื้นที่ติดตอของ
จังหวัดอุทัยธานี กาญจนบุรีและตาก
1.2 หลีกเลี่ยงการรบกวนหรือทําลายแหลงอาศัยของสัตวปา โดยไมเผาปา หรือทําใหเกิด
เสียงดัง พรอมทั้งชวยปองกันการเกิดมลพิษทางน้ํา เพราะจะทําใหสัตวเปนอันตราย ตกใจ และยายถิ่นฐาน
1.3 ปองกันและควบคุมไฟไหมปาอยางมีประสิทธิผล โดยเฉพาะในชวงฤดูแลง
1.4 สรางแหลงอาศัยจําลอง มักใชกับการอนุรักษสัตวน้ําเพื่อใหเปนที่อาศัยและแพรพันธุ
เชน การสรางแนวหินเทียมที่จังหวัดภูเก็ต การสรางปะการังเทียมที่อําเภอบานแหลม จังหวัดเพชรบุรี และ
จังหวัดปตตานี
2.ดํารงและเพิ่มปริมาณสัตว
2.1 การออกกฎหมายควบคุม ประเทศไทยออกกฎหมายเพื่ออนุรักษสัตวปาเปนครั้งแรกใน
สมัยรัชกาลที่ 5 เมื่อ พ.ศ. 2443 ใชชื่อวา “กฎหมายคุมครองสัตวปา” มีวัตถุป ระสงคในการคุมครองชางปา
เพียงอยางเดียว ตอมาใน พ.ศ. 2503 มี พรบ.สงวนและคุมครองสัตวปา และปจจุบัน ใช พรบ.สงวนและ
คุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535
2.2 จัดตั้งสวนสัตว อาจเปนสวนสัตวเปดหรือสวนสัตวปด เพื่อใหประชาชนไดมีโอกาสศึกษา
พักผอนหยอนใจ และเปนการอนุรักษสัตวปาไปพรอมกันดวย
2.3 กวดขันมิใหมีก ารลา ทําลาย และจําหนายสัตวปา โดยเฉพาะการสงออกไปจําหนาย
ตางประเทศ เพราะประเทศไทยเปนแหลงคาสัตวปาแหลงใหญแหลงหนึ่งของโลก กรณีสัตวน้ําเค็มในฝงทะเล
อันดามันนั้น ควรกวดขันมิใหมีการจับในระหวางวันที่ 15 เมษายน ถึงวันที่ 15 มิถุนายน ของทุกป เพราะเปน
ฤดูสัตวน้ําวางไขและเลี้ยงตัวออน
2.4 การอนุรักษทางวิชาการ เพื่อมิใหสัตวปาหายากหรือที่กําลังจะสูญพันธุหมดไปจริง ๆ
โดยการจัดตั้งหนวยงานหรือดําเนินกิจกรรมตอไปนี้
1) สถานีวิจัยสัตวปา ตั้งเพื่อศึกษาพฤติกรรมและนิเวศวิทยาของสัตวปา ไดแก
สถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา อําเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี ซึ่งอยูในเขตรักษา
พันธุสัตวปาหวยขาแขง สถานีวิจัยสัตวปาฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา สถานีวิจัย
สัตวปาภูหลวง จ.เลย และสถานีวิจัยสัตวปาคลองแสง จ.สุราษฎรธานี
2) ศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปา คือ การนําสัตวไปปลอยเลี้ยงในพื้นที่ขนาด
ใหญคลายสภาพธรรมชาติในลักษณะสวนสัตวเปด เพื่อเปนแหลงศึกษาของ
ประชาชนโดยจัดสิ่งอํานวยความสะดวกไว เชน หองนิทรรศการทางธรรมชาติ
หองบรรยาย ทางเดินชมธรรมชาติและสัตวปา และหองสุขา มี 10 แหง เชน
ศูนยศึก ษาธรรมชาติและสัตวปา เชิงดอยสุเทพ จ.เชียงใหม บึงบอระเพ็ด
จ.นครสวรรค หวยกุม จ.ชัยภูมิ เขาน้ําพุ จ.กาญจนบุรี เขาเขียว จ.ชลบุรี
ทรายขาว จ.จันทบุรี และสถานีวิจัยสัตวปาเขาชอง จ.ตรัง เปนตน
3) ศูนยเพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปา เพื่อเพิ่มปริมาณสัตวกอนนําไปปลอยคืน
สูธรรมชาติ และสนับสนุนการเลี้ยงสัตวปาของเอกชน มี 14 แหง เชน ศูนย
เพาะเลี้ยงและขยายพันธุสัตวปาปางตอง จ.แมฮองสอน เขาคอ จ.เพชรบูรณ
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ภูเขียว จ.ชัยภูมิ บางพระ จ.ชลบุรี เขาสอยดาว จ.จันทบุรี และโคกไมเรือ
จ.นราธิวาส เปนตน ตัวอยางสัตวเพาะเลี้ยง ไดแก เนื้อทราย กวาง เกง กระจง
ไกปา ไกฟา (ไกฟาพญาลอ ไกฟาหลังขาว ไกฟาหลังเทา และไกฟาหนาเขียว)
นกยูง นกหวา และนกแวน (สีน้ําตาลและสีเทา)
4) สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ตั้งขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยพืชและสัตวน้ําเค็ม เชน
สถาบันวิทยาศาสตรทางทะเล ของมหาวิทยาลัยบูรพา บางแสน จังหวัดชลบุรี
5) การขยายพั น ธุ โ ดยวิ ธี พิ เ ศษ ส ว นใหญ ไ ด แ ก การผสมเทีย มและการใช
เทคโนโลยีชีวภาพ (Biotechnology) ปจจุบันวิทยาการดานนี้กาวหนาไปมาก
จนสามารถทําสําเนา (Cloning) สัตวได เชน การทําสําเนาแกะ และวัว จึงควร
นํามาปรับใชกับการขยายพันธุสัตวปาหายากหรือสัตวที่กําลังจะสูญพันธุบาง
ซึ่งบางหนวยงานกําลังใหความสนใจ เชน สถาบันวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
เพื่อการวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยมหิดล มีโครงการที่จะทําสําเนาชางเผือก
เปนตน
3.สรางจิตสํานึกในการอนุรักษสัตวปาแกประชาชนโดยเฉพาะเยาวชนของชาติ โดยการใหการศึกษา
และใชสื่อประเภทตางๆ เพื่อใหมีความรักและเมตตาสัตว ไมรังแก ไมลา ไมจําหนาย ไมซื้อ หรือไมกินสัตวปา
ซึ่งจะเสริมผลสําเร็จในการอนุรักษในระยะยาวไดเปนอยางดี
ที่มา : ราตรี ภารา.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดลอม.2543.

ขอมูลสัตวปา ระดับชาติ

10

