


 

เอกสารประกอบการสอน 
ทรัพยากรสตัวป่์าและการจดัการ  

(Wildlife Resource and Management) 
 

 

 

 

ธีร์ธวชั  สิงหศิริ 
 

วท.ม. วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 
วท.บ. วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม 

 

 

 

 

คณะวทิยาศาสตร์ 
มหาวทิยาลยัราชภฏัอดุรธานี 



คาํนํา 
 

 

 เอกสารประกอบการสอนวิชาทรัพยากรสตัว์ป่าและการจดัการ (Wildlife resource and 
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แผนบริหารการสอน 

 

รหสัวชิา   EV02102 

ช่ือวชิา  ทรัพยากรสตัว์ป่าและการจดัการ                 3(3-0-6) 

  (Wildlife Resource and Management)  

 

คาํอธบิายรายวชิา 
 ความหมาย ความสาํคญั ประโยชน์ ปัจจยัในการดําเนินชีวิต สาเหตทุี่สตัว์ป่าลดจํานวน 

พระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า หลกัการจดัการสตัว์ป่า นโยบายการอนรัุกษ์และการจดัการ
สตัว์ป่าในประเทศไทย 
 

แนวคดิ 
 ปัจจุบนัทรัพยากรสตัว์ป่ามีจํานวนลดน้อยลง บางชนิดหายากและได้สญูพนัธุ์ไปแล้ว 
ทรัพยากรสตัว์ป่ามีประโยชน์ทัง้ทางตรงและโดยอ้อม ชว่ยรักษาความสมดลุของระบบนิเวศ หากไมมี่
ทรัพยากรสตัว์ป่าจะทําให้ระบบธรรมชาติขาดความสมดลุ ซึง่จะสง่ผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมและคณุภาพ
ชีวิตของมนษุย์ ดงันัน้ การให้ความรู้และความเข้าใจอยา่งเป็นระบบเก่ียวกบัทรัพยากรสตัว์ป่า จะทํา
ให้เกิดจิตสํานกึท่ีดีและหวงแหนทรัพยากรสตัว์ป่าได้ 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือให้ผู้ เรียนสามารถ 
 1. อธิบายความหมายและความสาํคญัของทรัพยากรสตัว์ป่า 
 2. อธิบายแนวทางการอนรัุกษ์และการจดัการทรัพยากรสตัว์ป่า 
 3. บอกแนวคิดในการแก้ปัญหาการสญูพนัธุ์ของทรัพยากรสตัว์ป่า 
 4. มีจิตสาํนกึในการอนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์ป่า 
 5. ร่วมรณรงค์เพ่ือให้นกัศกึษาเกิดความรักและหวงแหนทรัพยากรสตัว์ป่า 
 

 



(14) 

 

เนือ้หา 
 

สัปดาห์ที่ เนือ้หา เวลา(ช่ัวโมง) 
1-2 บทที่  1 ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกบัทรัพยากรธรรมชาติและ

สิง่แวดล้อม 

 1.1 สิง่แวดล้อม 

 1.2 ทรัพยากรธรรมชาติ 
 1.3 การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดล้อม 

6  

 

3-4 บทที่  2 ทรัพยากรสตัว์ป่า 
 2.1 ประเภทของสตัว์ป่า 
 2.2 ความสาํคญัและประโยชน์ของสตัว์ป่า 
 2.3 โทษของทรัพยากรสตัว์ป่า 

6  

5-6 บทที่  3 การดํารงชีวิตของสตัว์ป่า 
 3.1 การกําเนิดของสตัว์ 
 3.2 อาหารของสตัว์ป่า 
 3.3 ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า 
 3.4 โรคของสตัว์ป่า 
 3.5 การสญูพนัธ์ุของสตัว์ป่า 

6  

สอบกลางภาค 

8-9 บทที่  4 การจดัการทรัพยากรสตัว์ป่า 
 4.1 ปัญหาทรัพยากรสตัว์ป่า 
 4.2 หลกัการจดัการทรัพยากรสตัว์ป่า 

6  

10-12 บทที่  5 กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัสตัว์ป่าในประเทศไทย 
 5.1 พระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า  
  พ.ศ. 2503 

 5.2 พระราชบญัญติัสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า  
  พ.ศ. 2535 
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สัปดาห์ที่ เนือ้หา เวลา(ช่ัวโมง) 
  5.3 พระราชบญัญติัสตัว์พาหนะ พทุธศกัราช 2482 

 5.4 ร่างพระราชบญัญติัคุ้มครองและอนรัุกษ์ช้าง สตัว์
  สญัลกัษณ์ประจําชาติ 

 5.5 อนสุญัญาวา่ด้วยการค้าระหวา่งประเทศ ซึง่ชนิด
  สตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ 

 

13-15 บทที่  6 นโยบายการอนรัุกษ์และการจดัการสตัว์ป่า 
 ในประเทศไทย 
 6.1 กําเนิดและวิวฒันาการของการอนรัุกษ์สตัว์ป่าไทย 
 6.2 การดําเนินการอนรัุกษ์สตัว์ป่าโดยกรมป่าไม้ 

 6.3 การดําเนินการอนรัุกษ์สตัว์ป่าโดยองค์กรเอกชน 

9  

สอบปลายภาค 

 

กจิกรรมการเรียนการสอน 

 1. ศกึษาเอกสารประกอบการสอนวิชาทรัพยากรสตัว์ป่าและการจดัการ 
 2. ศกึษาภาพเลือ่น (slide) และจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. แบง่กลุม่อภิปรายกลุม่ยอ่ย โดยกําหนดสถานการณ์จริง และสถานการณ์จําลอง 
 4. ร่วมอภิปรายเนือ้หา และทําแบบฝึกหดัในชัน้เรียน 

 5. งานท่ีได้รับมอบหมาย 
 6. นกัศกึษาทําโครงการรณรงค์ห้ามซือ้ ห้ามขาย ห้ามลา่สตัว์ป่า 
 7. ผู้สอนสรุปเนือ้หาเพ่ิมเติม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวิชา ทรัพยากรสตัว์ป่าและการจดัการ 
 2. ภาพเลือ่น (slide) จากเอกสารประกอบการสอน 

 3. บทความ และกรณีศกึษาของทรัพยากรสตัว์ป่าจากหนงัสอื หรือเว็บไซต์ตา่งๆ 
 4. เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
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 5. ภาพยนตร์ท่ีเก่ียวข้องกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์ป่า 
 

การวัดผลและประเมนิผล 
 1. คะแนนระหวา่งเรียน    ร้อยละ 60 

  1.1 รายงานจากการค้นคว้า   ร้อยละ 10 

  1.2 แบบฝึกหดัท้ายบทเรียน   ร้อยละ 30 

  1.3 สอบกลางภาค    ร้อยละ 20  

 2. สอบปลายภาค     ร้อยละ 40 

 

การประเมนิผล ใช้แบบอิงเกณฑ์ ดงันี ้

 

คะแนน ระดบัคะแนน หมายถงึ ค่าระดบัคะแนน 

80-100 A ดีเย่ียม 4.0 

75-79 B+ ดีมาก 3.5 

70-75 B ดี 3.0 

65-69 C+ ดีพอใช้ 2.5 

60-644 C พอใช้ 2.0 

55-59 D+ ออ่น 1.5 

50-54 D ออ่นมาก 1.0 

0-49 F ตก 0.0 

 

 



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 1 

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 1.1 ความหมายของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

 1.2 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

 1.3 การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของทรัพยากรธรรมชาติ
และสิง่แวดล้อมได้ 

 2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการแยกประเภทของทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมได้ 

 3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละ
สิง่แวดล้อมได้ 

 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 

 1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
 4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

 5. ผู้ เรียนถามข้อสงสยั 
 6. ผู้สอนทําการซกัถาม 

 



 2 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาทรัพยากรสตัว์ป่าและการจดัการ 
 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. ภาพยนตร์ เร่ือง Fly away home 

 

การวัดผลและการประเมิน 

 1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

 3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 1 

ความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม 

 

 

 สิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งสําคญัต่อการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิตในโลกมีความสมัพนัธ์กันทัง้
ทางตรงและทางอ้อม นอกจากสิ่งมีชีวิตจะมีความสัมพันธ์กันเองแล้ว ยังมีความเก่ียวข้องกับ
สิ่งไม่มีชีวิตอ่ืนๆ ได้แก่ แสงแดด นํา้ ดิน อากาศ แร่ธาตุ ทําให้เกิดกิจกรรมมากมาย มีการใช้
พลงังานเพ่ือสร้างอาหาร และถกูถ่ายทอดไปยงัสิ่งมีชีวิตอ่ืน เกิดการแลกเปล่ียนสสารขึน้อย่างเป็น
ระบบภายใต้ความสมดลุของระบบธรรมชาต ิหากขัน้ตอนใดในระบบเกิดการเปล่ียนแปลง ย่อมจะ
ส่งผลกระทบต่อระบบอื่น หรืออาจทัง้ระบบก็ได้ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเป็นทัง้ 
แหล่งอาหาร ท่ีอยู่อาศัย เคร่ืองนุ่งห่ม และยารักษาโรค รวมทัง้ยังเป็นต้นทุนในด้านการผลิต 

และบริการต่างๆ จึงนบัว่าเป็นปัจจยัสําคญัต่อมนุษย์เป็นอย่างยิ่ง ในอดีตทรัพยากรธรรมชาติ 
และสิ่งแวดล้อมเหล่านีม้ีมากและเพียงพอต่อการใช้ประโยชน์ แต่เมื่อจํานวนประชากรมนุษย์ 

เพิ่มมากขึน้ ทําให้มีการนําเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้มากขึน้ ซึ่งแนวโน้มดงักล่าวมีผลต่อการ
ลดลงของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทัง้ด้านคุณภาพและปริมาณ นอกจากนีแ้ล้ว 
แรงกดดนัจากการพฒันาประเทศไปสู่ยคุอตุสาหกรรมและการพฒันาเมืองก็ส่งผลต่อการขดุค้น
ทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์มากขึน้ โดยมีวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นตวัเร่ง ถ้ามนษุย์ 
มีความเข้าใจในกฎของธรรมชาต ิโดยเฉพาะระบบของความสมัพนัธ์ของสิง่แวดล้อมตามธรรมชาต ิ

รวมทัง้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจําเป็นต้องคํานึงถึงขีดความสามารถของธรรมชาต ิ
ท่ีจะรองรับได้ นอกจากนีก้ารจดัการวางแผนป้องกนัและควบคมุของเสียอนัเกิดจากกิจกรรม 

การใช้ประโยชน์ของมนษุย์จงึต้องกระทําควบคูก่นัไปกบัการแก้ไขปัญหา มนษุย์จะสามารถอยู่รวม
กบัสิง่มีชีวิตตา่งๆในระบบสิง่แวดล้อมได้อยา่งยัง่ยืน 

 

1.1  ส่ิงแวดล้อม 

 1.1.1 ความหมาย 
  โดยทั่วไปแล้ว คํานิยามของสิ่งแวดล้อมสามารถให้คําจํากัดความได้หลาย
ความหมาย ขึน้อยู่กบัองค์ประกอบต่างๆ เช่น องค์ความรู้และประสบการณ์ของนกัวิชาการ 
แตล่ะคนแตล่ะสาขา รวมทัง้การนําไปใช้ประโยชน์ของแตล่ะหน่วยงานจึงทําให้ความหมายแตกตา่ง
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กันไปบ้าง อย่างไรก็นักวิชาการได้ให้คํานิยามของสิ่งแวดล้อมซึ่งมีความหมายที่คล้ายกันและ
สอดคล้องกนั 

  “สิ่งแวดล้อม” มีรากศพัท์เคมีมาจากภาษาฝร่ังเศส Eviron แปลว่า “around” 

ฉะนัน้ Environment จึงหมายถึง Totality of man’s surrounding แปลเป็นภาษาไทย หมายถึง 
ทุกสิ่งทุกอย่างท่ีอยู่รอบตวัมนุษย์ ทัง้ท่ีเป็นรูปธรรมและนามธรรม นอกจากนีค้วามหมายตาม
พระราชบญัญตัิส่งเสริมและรักษาคณุภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2535 หมายถึง สิ่งต่างๆท่ีมีลกัษณะ
ทางกายภาพ ชีวภาพและสงัคมที่อยู่รอบตวัมนุษย์ซึ่งเกิดขึน้โดยธรรมชาติและมนุษย์ได้ทําขึน้  

คํานิยามในทางกฎหมายมีข้อสงัเกตว่ามีเฉพาะสิ่งแวดล้อมท่ีเป็นรูปธรรมเท่านัน้ แต่สิ่งแวดล้อม
ทางนามธรรมมิได้ถกูให้ความหมายว่าเป็นสิ่งแวดล้อมเหมือนกับความหมายแรก อย่างไรก็ตาม 

คํานิยามท่ีนิยมใช้ในกลุม่นกับริหารวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมให้ไว้ว่า “สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งตา่งๆ 
ท่ีอยู่รอบตวัเรา” เป็นคําสัน้ๆและง่ายต่อการเข้าใจ บรรดาสรรพสิ่งทัง้หลายท่ีอยู่รอบๆ ตวัเราเป็น
สิ่งแวดล้อมทัง้นัน้ ไม่ว่าจะเป็นสิ่งมีชีวิตและไม่มีชีวิต หรือสิ่งท่ีเห็นได้ด้วยตาและสิ่งท่ีไม่สามารถ
เห็นได้ด้วยตา หรือเป็นสิง่ท่ีเกิดขึน้โดยธรรมชาตแิละสิง่ท่ีมนษุย์ได้ประดษิฐ์ขึน้ล้วนเป็นสิ่งแวดล้อม
ทัง้สิน้  แต่จากการตีความหมาย คําว่า “รอบตวัเรา” คําว่า “ตวัเรา” คนส่วนใหญ่แล้วเข้าใจว่า  
ตวัเรานัน้เป็นมนษุย์อย่างเดียวเท่านัน้ โดยข้อเท็จจริงแล้ว คําว่าตวัเรานัน้เป็นอะไรก็ได้ ตวัเราอาจ
เป็นแม่นํา้ ถ้ากล่าวถึงสิ่งแวดล้อมแม่นํา้ ตวัเราอาจเป็นสตัว์หรือต้นพืช ถ้ากล่าวถึงสิ่งแวดล้อม 

ของสตัว์หรือต้นพืช ตวัเราอาจเป็นดินนา ถ้ากล่าวถึงสิ่งแวดล้อมดินนา ตวัเราอาจเป็นป่าไม้  

ถ้ากลา่วถึงสิง่แวดล้อมป่าไม้ เป็นต้น 

 1.1.2 คุณสมบัตเิฉพาะตวัของส่ิงแวดล้อม   

  สิง่ตา่งๆ ในระบบนิเวศมีลกัษณะเฉพาะตวัท่ีมีความแตกตา่งกนั บางสิง่เหมือนกนั
และหลายสิง่มีความแตกตา่งกนั  สิง่แวดล้อมหรือสรรพสิง่ท่ีอยูร่อบตวัเรานัน้  มีสมบตัเิฉพาะตวั  
8 ประการ  ดงันี ้ 

  1) สิ่งแวดล้อมมีโครงสร้างท่ีซบัซ้อน เช่น สิ่งมีชีวิตในโลกนีบ้างชนิดมีโครงสร้าง
พืน้ฐาน และหลายชนิดมีโครงสร้างที่สลบัซบัซ้อนเรียงลําดบัจากเล็กอะตอมซึ่งเป็นส่วนท่ีเล็ก 

หลายอะตอมเป็นโมเลกลุ  เซลล์  เนือ้เย่ือ อวยัวะ ระบบอวยัวะ สิ่งมีชีวิต กลุม่สิ่งมีชีวิต ประชากร 
กลุม่ประชากร ชมุชน ระบบนิเวศ และชีวมณฑลหรือโลก 
  2) สิ่งแวดล้อมทุกชนิดมีเอกลกัษณ์เฉพาะตวั จะอยู่ ณ ท่ีใดลกัษณะดงักล่าว 
จะบ่งบอกชนิดของสิ่งแวดล้อมอย่างชัดเจน เช่น มนุษย์ ต้นไม้ สัตว์ป่า บ้าน ถนน เคร่ืองบิน 

รถยนต์ ฯลฯ 
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  3) สิ่งแวดล้อมไม่อยู่โดดเดี่ยวในธรรมชาติ เช่น ต้นไม้กบัดิน ปลาอยู่ในนํา้ 
มนษุย์เป็นสตัว์สงัคม ฯลฯ 
  4) สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทมีความต้องการสิ่งแวดล้อมอ่ืนเสมอ เช่น ต้นไม้
ต้องการแสงแดดและนํา้ ปลาต้องการอาหาร สตัว์ป่าต้องการมีชีวิตรอด มนษุย์ต้องการปัจจยัส่ี ฯลฯ 
  5) สิ่งแวดล้อมจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่มหรือระบบ เรียกว่าระบบนิเวศ เช่น ระบบ
นิเวศป่าไม้ ระบบนิเวศทุง่หญ้า ระบบนิเวศป่าชายเลน ระบบนิเวศนํา้จืด ระบบนิเวศเกษตรกรรม ฯลฯ 
  6) สิ่งแวดล้อมแต่ละประเภทมีความเกี่ยวข้องและสมัพนัธ์กนัและมีลกัษณะ
เป็นลกูโซ่ การทําลายสิ่งแวดล้อมหนึ่งจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอื่นเป็นลกูโซ่เสมอ เช่น  

การทําลายป่าไม้จนเสื่อมโทรมจะทําให้เกิดการพงัทลายของดิน ดินขาดความอดุมสมบูรณ์  

นํา้ท่วม สตัว์ป่าไมมี่อาหารและท่ีอยู ่อากาศแปรปรวน แห้งแล้ง ฯลฯ 
  7) สิ่งแวดล้อมแตล่ะประเภทมีความทนทานแตกต่างกนั บางชนิดมีความคงทน
ได้ดี บางชนิดเปราะบาง เช่น พืชทะเลมีความทนทานต่อความเค็มได้ดี ต้นกระบองเพชรสามารถ
ปรับตวัได้ในสภาพอากาศท่ีแห้งแล้ง ต้นสนมกัจะเกิดบริเวณท่ีสงูและมีอากาศเย็น ฯลฯ 
  8) สิ่งแวดล้อมมีการเปลี่ยนแปลงตามเวลาท่ีเปล่ียนไป อาจเป็นการเปล่ียนแปลง
ชั่วคราวหรือถาวร เช่น พืน้ท่ีป่าเส่ือมโทรม หากมนุษย์ไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวพืน้ท่ีดงักล่าวจะค่อยๆ 
เปล่ียนเป็นป่าไม้ท่ีอดุมสมบรูณ์  ชมุชนเมืองทกุชมุชนจะคอ่ยๆเตบิโต ฯลฯ 
 1.1.3 ประเภทของสิ่งแวดล้อม 

  สําหรับประเภทของสิ่งแวดล้อมนัน้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ๆ 
แสดงดงัรูปท่ี 1.1 
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รูปท่ี 1.1 ประเภทของสิง่แวดล้อมทัง้ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาตแิละมนษุย์สร้างขึน้ 

 

  1) สิ่งแวดล้อมท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาติ (Natural environment) สามารถแบง่
ออกเป็น 2 ประเภทยอ่ย คือ  
   (1) สิง่มีชีวิต (Biotic environment) เช่น พืช สตัว์ และมนษุย์ 
   (2) สิ่งไม่มีชีวิต (Abiotic environment) เช่น ดิน นํา้ อากาศ แร่ธาต ุควนั 

เสียง เมฆ เป็นต้น 

  2) สิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์สร้างขึน้ (Man-made environment) เช่น บ้านเรือน 

รถยนต์ โทรศัพท์ เคร่ืองบิน วัด สถาปัตยกรรม และสิ่งประดิษฐ์ต่างๆ ซึ่งสิ่งแวดล้อมท่ีมนุษย์ 
สร้างขึน้แบง่เป็น  2 ประเภท คือ 
   (1) สิ่งแวดล้อมทางกายภาพ (Physical environment) เป็นสิ่งแวดล้อมท่ี
มองเห็นสามารถสมัผสัได้ เช่น ถนน บ้านเรือน นาฬิกา คอมพิวเตอร์ โทรทศัน์ โทรศพัท์ ขวดนํา้ 
กระจก แสดงดงัรูปท่ี 1.2 
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รูปท่ี 1.2 คอมพิวเตอร์เป็นสิง่ประดษิฐ์ของมนษุย์ 
(ท่ีมา http://notebookspec.com สืบค้น 5 ม.ค. 2556) 

 

   (2) สิง่แวดล้อมทางสงัคม (Social environment) อาจเป็นการสร้างขึน้โดย
ตัง้ใจและไมต่ัง้ใจ เป็นสิง่ท่ีไม่สามารถมองเห็นหรือจบัต้องได้ แตเ่ป็นสิ่งแวดล้อมท่ีทราบและเข้าใจ
ในสิ่งนัน้ๆ เช่น วฒันธรรม ประเพณี ความเช่ือ ศาสนา กฎหมาย ระเบียบ ข้อบงัคบั กฎเกณฑ์ 

คา่นิยม พฤตกิรรม ลกัษะท่าทาง แสดงดงัรูปท่ี 1.3  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.3 ประเพณีลอยกระทงเป็นสิง่แวดล้อมทางสงัคมของมนษุย์ 
(ท่ีมา http://www.banmuang.co.th สืบค้น 5 ม.ค. 2556) 
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1.2  ทรัพยากรธรรมชาต ิ(Natural Resource) 

 1.2.1 ความหมาย 
  ทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง สิ่งที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติซึ่งมนุษย์สามารถ
นํามาใช้ประโยชน์ในการดํารงชีพและสนองความต้องการของมนุษย์ และ/หรือให้ประโยชน์ต่อ
มนษุย์ไม่ทางใดก็ทางหนึ่ง ได้แก่ ป่าไม้ สตัว์ป่า อากาศ นํา้ แร่ธาต ุแสงแดด กําลงังานของมนษุย์ 
เป็นต้น นอกจากนีใ้นแง่เศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติเป็นปัจจยัที่สําคญัยิ่งในการผลิต การใช้
ทรัพยากรธรรมชาตต้ิองใช้ด้วยความประหยดัและไม่ให้สิน้เปลืองโดยเปลา่ประโยชน์คํานึงถึงหลกัการ
อนุรักษ์พร้อมกันไปด้วย ความหมายของสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติมีความหมายท่ี
คล้ายกันและแตกต่างกัน ทรัพยากรธรรมชาติเป็นมิติหรือ เ ป็นส่วนหนึ ่งของสิ ่งแวดล้อม 

กล่าวคือเป็นสิ่งแวดล้อมที่ก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมนุษย์ เพราะฉะนัน้ทรัพยากรธรรมชาติทุก
ชนิดทุกประเภทเป็นสิ่งแวดล้อม แต่สิ่งแวดล้อมบางประเภทอาจไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติก็ได้ 

กล่าวคือ สิ่งแวดล้อมนัน้อาจเป็นอะไรก็ได้ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติแต่ไม่ได้ให้ประโยชน์ต่อ
มนษุย์ 
 1.2.2 ประเภทของทรัพยากรธรรมชาต ิ
  สําหรับประเภทของทรัพยากรธรรมชาติในโลกมีอยู่มากมายทัง้ที่อยู่ในอากาศ 

บนผิวโลก และใต้ผิวโลก บางชนิดเป็นของแข็ง ของเหลว และก๊าซ ซึง่ทกุๆ อยา่งตา่งมีความสําคญั
ต่อมนุษย์ทัง้สิน้ ในการจําแนกประเภทนัน้ส่วนใหญ่จะจําแนกประเภททรัพยากรธรรมชาติ 
ตามเง่ือนไขการนํามาใช้ประโยชน์ เพ่ือให้ง่ายตอ่การอนรัุกษ์ นกัอนรัุกษ์วิทยาจึงแบง่ประเภทของ
ทรัพยากรธรรมชาตอิอกเป็น 3 ประเภท แสดงดงัรูปท่ี 1.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.4 อา่งเก็บนํา้ห้วยหลวงจดัเป็นทรัพยากรธรรมชาตท่ีิเอือ้ประโยชน์ตอ่มนษุย์และสิง่แวดล้อม 
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   1) ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิไมห่มดสิน้ (Non – exhausting natural resources)  

    ซึ่งเป็นทรัพยากรธรรมชาติที่มีความจําเป็นต่อมนุษย์ บางชนิดหาก
มนษุย์ไมไ่ด้รับเพียงระยะสัน้ก็อาจทําให้เสียชีวิตได้ ทรัพยากรธรรมชาติกลุม่นีมี้ปริมาณมาก แตถ้่า
นํามาใช้ผิดหรือขาดการบํารุงรักษาแล้วคณุภาพของทรัพยากรธรรมชาตินัน้อาจเปล่ียนไป ทําให้
คุณสมบตัิไม่เหมาะสมในท่ีจะนํามาใช้ประโยชน์อีก ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี  ้ได้แก่ อากาศ 

แสงอาทิตย์ และนํา้ท่ีอยูใ่นวฏัจกัร แสดงดงัรูปท่ี 1.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.5 วฏัจกัรของนํา้ 
(ท่ีมา http://www.nst.or.th สืบค้น 5 ม.ค. 2556) 

 

   2) ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิทดแทนได้ (Renewable natural resources)  

    เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมนุษย์นํามาใช้ประโยชน์แล้วสามารถเกิดขึน้
ทดแทนได้ตลอดเวลา หากมีการรักษาหรือจัดการอยู่ในระดับท่ีมีความสมดุลกันตามธรรมชาต ิ 

ซึ่งการทดแทนนัน้อาจใช้เวลาสัน้หรือยาวนานก็ได้ ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านีเ้กี่ยวข้องกบั
มนุษย์ เป็นประโยชน์ในด้านความต้องการปัจจยัสี่ทัง้ทางตรงและทางอ้อม รวมทัง้ความ
สะดวกสบาย ทรัพยากรธรรมชาติประเภทนี  ้ได้แก่ สัตว์ป่า ป่าไม้ ดิน นํา้ท่ีอยู่ ณ ท่ีใดท่ีหนึ่ง  
ทุง่หญ้าเลีย้งสตัว์ กําลงังานมนษุย์ แสดงดงัรูปท่ี 1.6 
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รูปท่ี 1.6 ทรัพยากรป่าไม้ 

(ท่ีมา http:// www.chaipat.or.th สบืค้น 5 ม.ค. 2556) 

 

   3) ทรัพยากรธรรมชาตท่ีิใช้แล้วหมดไป (Exhausting natural resources)  

    เป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีนํามาใช้แล้วหมดไป ไม่สามารถเกิดขึน้ใหม่ได้ 

แต่บางชนิดอาจดดัแปลงหรือบูรณะใหม่หรือนํากลบัมาใช้ใหม่ได้บ้าง จดัเป็นทรัพยากรธรรมชาต ิ

ท่ีอาจให้ความสําคญัน้อยในการดํารงชีพ แต่มีความจําเป็นในด้านของความสะดวกสบายตอ่มนษุย์  
ใช้เป็นเคร่ืองทุ่นแรงให้มนุษย์ได้มีโอกาสได้งานมากยิ่งขึน้ ได้แก่ นํา้มนัปิโตรเลียม ก๊าซธรรมชาต ิ

หินนํา้มนั ลกิไนต์ และแร่ธาตตุา่งๆ  แสดงดงัรูปท่ี 1.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.7 แท่นผลติปิโตรเลียมในทะเล 
(ท่ีมา http://www.manager.co.th สืบค้น 5 ม.ค. 2556) 
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   จะเห็นได้ว่าทรัพยากรธรรมชาติทัง้สามประเภท ประเภทที่ใช้แล้วไม่รู้จกั
หมดและประเภทที่ใช้แล้วเกิดทดแทนได้เท่านัน้ที่มีความจําเป็นต่อการดํารงชีวิตของมนุษย์ 

ส่วนทรัพยากรธรรมชาตปิระเภทท่ีใช้แล้วหมดไปเป็นทรัพยากรท่ีเกินความจําเป็น 

 

1.3  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม 

 การอนุรักษ์ หมายถึง การใช้อย่างสมเหตสุมผล ประหยดั ใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุ  

เพ่ือการมีใช้ตลอดไป ในการอนรัุกษ์ทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมนัน้เป็นหน้าท่ีของประชาชนทุกคน
ในการร่วมมือปฏิบตั ิการเลือกวิธีการอนรัุกษ์มีหลายทางเลือกขึน้อยูก่บัคณุสมบตัแิละปัญหาท่ีเกิด
ขึน้กบัทรัพยากรธรรมชาติแต่ละประเภทแต่ละสภาพแวดล้อมและความเป็นเอกลกัษณ์เฉพาะตวั
ของทรัพยากรธรรมชาติการอนรัุกษ์เป็นอีกแนวทางหนึ่งท่ีช่วยให้เกิดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติให้
เกิดประโยชน์สงูสดุ ประกอบด้วย 8 วิธีการ แสดงดงัรูปท่ี 1.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.8 การปลกูต้นไม้เป็นการอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
(ท่ีมา http://vavaland.wordpress.com/สืบค้น 2 ม.ค. 2556) 

 

 1.3.1 การใช้  
  หมายถึง การใช้หลายรูปแบบโดยการสมัผสัทัง้การบริโภคโดยตรง ได้ยิน ได้ฟัง 
รวมทัง้การให้ความสะดวกและความปลอดภยั เป็นวิธีการอนรัุกษ์โดยคํานงึถึงการใช้ประโยชน์จาก
ทรัพยากรธรรมชาติให้ถกูทาง เหมาะสม เกิดประโยชน์สงูสดุ ซึ่งเป็นแนวทางนําไปสู่ความยัง่ยืน 

เช่น นํานํา้ท่ีเหลือจากการซกัผ้ามาล้างรถและรดต้นไม้ เป็นต้น 
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 1.3.2 การเก็บกัก 
  หมายถึง การรวบรวมและเก็บกักทรัพยากรทัง้ปริมาณและคณุภาพท่ีมีแนวโน้ม 

ท่ีจะขาดแคลนในบางเวลาหรือคาดว่าจะเกิดวิกฤตการณ์เกิดขึน้ เช่น การนําทรัพยากรทางทะเล
มาใช้ หากมีจํานวนมากอาจนํามาเก็บรักษาโดยการย่าง อบ รมควนั ฯลฯ การรักษาป่าไม้ท่ีมีอยู่
ไมใ่ห้เกิดความเส่ือมโทรม แสดงดงัรูปท่ี 1.9 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.9 การถนอมอาหารด้วยวิธีการรมควนั 

(ท่ีมา http:// www.oknation.net สืบค้น 5 ม.ค. 2556) 

 

 1.3.3 การรักษา/ซ่อมแซม  

  หมายถึง การดําเนินการใดๆต่อทรัพยากรธรรมชาติที่ขาดไป/ไม่ทํางานตาม
พฤติกรรม/เส่ือมโทรม/เกิดปัญหา สามารถให้ฟื้นฟูคืนสภาพได้ เป็นการช่วยเหลือและจัดการ
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมท่ีได้รับความเสียหายให้มีสภาพเหมือนเดิมหรือเทียบเท่าของเดิม 

อาจใช้เทคโนโลยีท่ีมนษุย์สร้างขึน้ช่วยให้ดีเหมือนเดมิก็ได้ แสดงดงัรูปท่ี 1.10  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.10 การซอ่มท่อประปาแตกเป็นการอนรัุกษ์ทรัพยากรนํา้ 
(ท่ีมา http:// www.pwa.co.th สืบค้น 5 ม.ค. 2556) 
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 1.3.4 การฟ้ืนฟู  

  หมายถึง การดําเนินการใดๆ ตอ่ทรัพยากรธรรมชาติหรือสิ่งแวดล้อมท่ีเส่ือมโทรม
ให้เป็นปกติสามารถเอือ้ประโยชน์ในการนําไปใช้ประโยชน์ต่อไป ซึง่กระทําได้กบัทรัพยากรดิน นํา้ 
ป่าไม้และทุ่งหญ้า สิ่งแวดล้อมทางวฒันธรรม ป่าไม้ท่ีโล่งเตียนก็นําต้นไม้มาปลกู การทํานํา้เสีย 
ให้สะอาดขึน้  แสดงดงัรูปท่ี 1.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.11 การบําบดันํา้เสียเป็นการฟืน้ฟคูณุภาพของทรัพยากรนํา้ 
(ท่ีมา http://www.rsunews.net สืบค้น 5 ม.ค. 2556) 

 

 1.3.5 การพัฒนา  
  หมายถึง การทําสิ่งท่ีเป็นอยู่ให้ดีขึน้ การท่ีต้องพฒันาเพ่ือเร่งหรือเพิ่มประสิทธิภาพ
ให้เกิดผลิตผลท่ีดีขึน้ การพฒันาที่ถูกต้องนัน้ต้องใช้ทัง้ความรู้ เทคโนโลยี และการวางแผนท่ีดี 

เช่น การสร้างเข่ือนเก็บนํา้ แทนท่ีจะปล่อยให้ไหลไปตามแม่นํา้ลําคลอง ในท่ีสดุก็จะไหลลงสูท่ะเล
เป็นการสญูเปล่า ดงันัน้ เข่ือนจึงเกิดประโยชน์ เช่น สามารถผลิตกระแสไฟฟ้าได้ ช่วยชลประทาน 

ช่วยลดปัญหาความแห้งแล้งหรือนํา้ท่วม แตก่ารสร้างเข่ือนก็มีผลกระทบเช่นกนัหากขาดการจดัการ
และคดิอยา่งรอบครอบ 

 1.3.6 การป้องกัน  

  หมายถึง การป้องกนัสิ่งท่ีเกิดขึน้มิให้ลกุลามมากกว่านี ้รวมถึงการป้องกนัสิ่งท่ีไม่
เคยเกิดให้ด้วย การป้องกนันอกจากต้องใช้เทคโนโลยีและการวางแผนท่ีดีแล้ว การบงัคบัใช้กฎหมาย
ก็มีสว่นสําคญัซึง่เป็นเคร่ืองมือท่ีมีประสทิธิภาพ แสดงดงัรูปท่ี 1.12  
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รูปท่ี 1.12 องค์กรเอกชนร่วมป้องกนัสิง่แวดล้อมท้องถ่ิน 

(ท่ีมา http:// www.khaosod.co.th สืบค้น 5 ม.ค. 2556) 

 

 1.3.7 การสงวน  

  หมายถึง การเก็บไว้โดยไม่ต้องแตะต้องหรือนําไปใช้ ด้วยวิธีการใดๆ ก็ตาม 

การสงวนอาจกําหนดเวลาท่ีเก็บไว้โดยไมใ่ห้มีการแตะต้องตามเวลาท่ีกําหนดไว้ก็ได้ เช่น การประกาศ
ให้เป็นพืน้ท่ีอทุยานแห่งชาต ิเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า เขตห้ามลา่สตัว์ป่า แสดงดงัรูปท่ี 1.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 1.13 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง พืน้ท่ีสงวนเพ่ือปกป้องสตัว์ป่า 
(ท่ีมา http://www.bloggang.com สืบค้น 5 ม.ค. 2556) 

 

 1.3.8 การแบ่งเขต  
  หมายถึง การแบ่งเขตหรือแบ่งประเภทตามคณุสมบตัิของทรัพยากรธรรมชาติ 

เช่น เมืองปลอดมลพิษ เมืองอตุสาหกรรม เมืองควบคมุมลพิษ พืน้ท่ีสีเขียว พืน้ท่ีอนรัุกษ์ตา่งๆ  



 15 

บทสรุป 

 สิ่งแวดล้อม หมายถึง สิ่งตา่งๆท่ีอยู่รอบตวัเรา ทัง้ท่ีมีชีวิตและไม่มีชีวิต เป็นรูปธรรมและ
นามธรรม เกิดขึน้เองตามธรรมชาติและมนุษย์ประดิษฐ์ขึน้ ส่วนทรัพยากรธรรมชาติ หมายถึง  
สิ่งต่างๆที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ ที่มนุษย์สามารถนํามาใช้ประโยชน์ มี 3 ประเภท ได้แก่  

(1) ทรัพยากรธรรมชาติที ่ไม่มีวนัหมด (2) ทรัพยากรธรรมชาติที ่ใช้แล้วเกิดทดแทน  และ  
(3) ทรัพยากรธรรมชาติท่ีใช้แล้วหมดไป สิ่งสําคญัท่ีสดุท่ีทกุคนต้องตระหนกัก็คือ มนษุย์เป็นเพียง
องค์ประกอบหนึง่ของสิง่แวดล้อมเท่านัน้ 
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แบบฝึกหดัทบทวน 

 

 

 1. มนษุย์มีความสมัพนัธ์กบัสิง่แวดล้อมอยา่งไร อธิบาย 
 2. ทรัพยากรธรรมชาติ และสิง่แวดล้อมมีความหมายเหมือนกนัหรือแตกตา่งกนัอยา่งไร 
อธิบาย 
 3. ทรัพยากรธรรมชาติทัง้สามประเภท ทรัพยากรธรรมชาติประเภทใดบ้างที่เป็น
ทรัพยากรท่ีจําเป็นตอ่การดํารงชีพของมนษุย์ เพราะเหตใุด อธิบาย 
 4. สมบตัเิฉพาะตวัของสิง่แวดล้อม (Environmental property) มีอะไรบ้าง 
 5. ปรากฏการณ์เรือนกระจก (Greenhouse effect) ทําให้อณุหภมูิของโลกเพิม่สงูขึน้  

เก่ียวข้องกบัคณุสมบตัเิฉพาะตวัของสิง่แวดล้อมในข้อใด อธิบาย 
 6. ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมมีความสําคญัตอ่มนษุย์ อยา่งไรบ้าง 
 7. สาเหตใุดบ้างท่ีทําให้ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมถกูทําลาย 
 8. ให้ยกตวัอยา่งวิธีการอนรัุกษ์สิง่แวดล้อมท่ีเก่ียวข้องกบัชีวติประจําวนั 
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เอกสารอ้างองิ 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 2 

ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 2.1 ความหมายของทรัพยากรสตัว์ป่า 
 2.2 ประเภทของทรัพยากรสตัว์ป่า 
 2.3 ความสําคญัและประโยชน์ของทรัพยากรสตัว์ป่า 
 2.4 โทษของทรัพยากรสตัว์ป่า  
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายความหมายของทรัพยากรสตัว์ป่าได้ 

 2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการแยกประเภทของทรัพยากรสตัว์
ป่าได้ 

 3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายความสําคัญและประโยชน์ของ
ทรัพยากรสตัว์ป่าได้ 

 4. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายถึงโทษของทรัพยากรสตัว์ป่าได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 

 1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
 4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

 5. ผู้ เรียนถามข้อสงสยั 
 6. ผู้สอนทําการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาทรัพยากรสตัว์ป่าและการจดัการ 
 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. สารคดีเก่ียวกบัสตัว์ป่า 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

 3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 2 

ทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

 

 ประเทศไทยตัง้อยู่ในเขตภมูิศาสตร์แถบร้อนชืน้ (Tropical Zone) มีปริมาณนํา้ฝน 

ท่ีตกมากในแตล่ะปี ทําให้มีความชุ่มชืน้ตลอดเวลา มีแหลง่นํา้ท่ีสมบรูณ์จงึมีป่าไม้หลากหลายชนิด 

เช่น ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ทุ่งหญ้า แอ่งนํา้ แนวปะการัง เป็นต้น จึงก่อให้เกิด 

ความหลากหลายของสภาพถ่ินท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่าแตกต่างกันออกไปมากมาย จากความ
หลากหลายของสภาพถ่ินที่อยู่อาศยัน่ีเอง ประเทศไทยจึงเป็นประเทศท่ีมีความหลากหลายของ
สัตว์ป่านานาชนิดกระจายอยู่ตามภูมิภาคของประเทศ ซึ่งปัจจุบันมีการสํารวจพบสัตว์ป่าใน
ประเทศไทยมากมายหลายชนิด สตัว์ป่าจดัเป็นทรัพยากรธรรมชาติประเภทสิ่งมีชีวิตท่ีสามารถ
เกิดขึน้ทดแทนและรักษาให้คงอยู่ได้ (Renewable natural resources) ทรัพยากรธรรมชาติ
ประเภทนีอ้าจจะสญูพนัธุ์ไปได้หากใช้ไม่ถูกต้องตามหลกัการอนุรักษ์ นอกจากนีจํ้าเป็นจะต้องมี
การปกป้องรักษาจดัหาท่ีอยู่อาศยั อาหารและแหล่งนํา้ให้พอแก่ความต้องการ อีกทัง้ต้องมีการ
สงวนพนัธุ์ไว้มิให้ถูกทําลายจนถึงกับสญูพนัธุ์ไป เพราะถ้าหากปล่อยให้สญูพนัธุ์ไปแล้วก็ไม่อาจ 
ท่ีจะหาพนัธุ์อ่ืนมาทดแทนให้เหมือนพนัธ์ุเดมิได้อีก  
 

2.1  ความหมาย 
 สตัว์ป่า หรือ ทรัพยากรสตัว์ป่า โดยทั่วๆ ไป หมายถึงสตัว์ท่ีเกิดขึน้เองตามธรรมชาต ิ

และอยู่ตามธรรมชาติตามเสรี ปราศจากการควบคมุของมนษุย์ มีกระดกูสนัหลงั และไม่มีกระดกู
สนัหลงั ตลอดจนแมลงหรือแมงทุกชนิดไม่ว่าจะอาศยัอยู่ในนํา้หรือบนบก ซึ่งสอดคล้องกับ
ความหมายตามพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 มาตรา 4 หมายถึง สตัว์ 
ทกุชนิดไมว่า่สตัว์บก สตัว์นํา้ สตัว์ปีก แมลงหรือแมงซึง่ตามสภาพธรรมชาติย่อมเกิดและดํารงชีวิต
อยูใ่นป่าหรือในนํา้และให้หมายความรวมถึงไข่ของสตัว์ป่าเหลา่นัน้ทกุชนิดด้วย แตไ่ม่หมายความ
รวมถึงสตัว์พาหนะท่ีได้จดทะเบียนทําตัว๋รูปพรรณตามกฎหมายว่าด้วยสตัว์พาหนะแล้ว และสตัว์
พาหนะท่ีได้มาจากการสืบพนัธุ์ของสตัว์พาหนะดงักล่าว ซึง่ในความหมายตามกฎหมายนัน้ได้ให้
การคุ้มครองไข่ของสตัว์ป่าเหล่านัน้ด้วย สตัว์พาหนะดงักล่าวเป็นสตัว์พาหนะที่ถกูควบคมุโดย
พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ซึ่งอยู่ในการดูแลของกระทรวงมหาดไทย มาตรา 4 
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มาตรา 8 และมาตรา 9 สตัว์พาหนะ หมายความวา่ ช้าง ม้า โค กระบือ ลอ่ ลา ซึง่ได้ทําหรือต้องทํา 
ตัว๋รูปพรรณตามพระราชบญัญตันีิ ้ทรัพยากรสตัว์ป่านีแ้บง่ออกได้เป็นจําพวกใหญ่ๆ คือ 
 1) สตัว์เลือ้ยคลาน ได้แก่ เตา่ จระเข้ ตะกวด เหีย้ กิง้ก่า และงชูนิดตา่งๆ  
 2) สตัว์คร่ึงบกนํา้ ได้แก่ กบ เขียด จงโคร่ง ซาลาแมนเดอร์ ปาด คางคก ฯลฯ  
 3) สตัว์จําพวกเลีย้งลกูด้วยนํา้นม ได้แก่ ช้าง เสือ กวาง ค้างคาว ฯลฯ  
 4) สตัว์จําพวกนก ได้แก่ นกเขา ไก่ป่า นกกระจอก นกยงู ฯลฯ  
 5) แมง และแมลงทกุชนิด ได้แก่ ผึง้ ป ูกุ้ง กัง้ ผีเสือ้ 
 6) ปลา ตามปกติปลาท่ีอาศยัอยู่ในแม่นํา้ ห้วย ลําธาร หนอง คลอง บึงในป่าก็ถือว่า
เป็นสตัว์ป่าด้วย ได้แก่ ปลาบกึ ปลาปักเป้า ปลาการ์ตนู เป็นต้น 

 

2.2  ประเภทของสัตว์ป่า 
 การแบ่งประเภทสตัว์ป่าสามารถแบ่งประเภทได้หลายอย่างขึน้อยู่กบัวตัถปุระสงค์และ
หลกัเกณฑ์ แต่เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการบงัคบัใช้กฎหมายจึงแบ่งประเภทสตัว์ป่าตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้ มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2535 โดยแบ่งออกเป็น  

2 ประเภท คือ สตัว์ป่าสงวน และสตัว์ป่าคุ้มครอง มีรายละเอียด ดงัตอ่ไปนี ้

 2.2.1 สัตว์ป่าสงวน  

  ตามพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 หมายถึง สตัว์ป่า 
ท่ีหายากมีจํานวนน้อยมาก กําลงัใกล้จะสญูพนัธุ์หรือบางชนิดได้สญูพนัธุ์ไปแล้ว และได้กําหนด 
สตัว์ป่าสงวนไว้ 9 ชนิด ซึง่ทัง้หมดเป็นสตัว์ป่าเลีย้งลกูด้วยนํา้นม ได้แก่ แรด กระซู่ กปูรี ละองหรือ
ละมัง่ ควายป่า สมนัหรือเนือ้สมนั กวางผา เลียงผาหรือเยืองหรือกรํูาหรือโครํา และเนือ้ทราย และ
ต่อมาได้มีการประกาศใช้พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งใช้ในปัจจุบนั 

ได้ยกเลกิ เนือ้ทรายหรือทรายออกจากบญัชีสตัว์ป่าสงวน เน่ืองจากเป็นสตัว์ป่าท่ีสามารถเพาะพนัธุ์
ได้ และได้กําหนดสตัว์ป่าสงวนเพิ่มเตมิอีก 7 ชนิด ได้แก่ เก้งหม้อ พะยนู สมเสร็จ แมวลายหินอ่อน 

นกแต้วแล้วท้องดํา นกกระเรียน และนกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร รวมเป็น 15 ชนิด สัตว์ป่าสงวน 

ทัง้ 15 ชนิด มีรายละเอียดและแสดงดงัรูปท่ี 2.1 ถึง 2.15  
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  1) แรด 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.1 แรด 

(ท่ีมา http:// www.thaibio.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   แรด ช่ือสามญั Javan Rhino ช่ือวิทยาศาสตร์ Rhinoceros sondaicus 

จดัเป็นสตัว์จําพวกมีกีบ คือมีเล็บ 3 เล็บทัง้เท้าหน้าและเท้าหลงั ตวัโตเต็มวยัมีความสงูท่ีไหล ่ 
1.6 - 1.8 เมตร นํา้หนกัตวั 1,500 - 2,000 กิโลกรัม แรดมีหนงัหนาและมีขนแข็งขึน้ห่างๆสีพืน้เป็น 

สีเทาออกดํา สว่นหลงัมีสว่นพบัของหนงั 3 รอย บริเวณหวัไหลด้่านหลงัของขาคูห่น้าและด้านหน้า
ของขาคูห่ลงั แรดตวัผู้ มีนอเดียวยาวไมเ่กิน 25 เซนตเิมตร สว่นตวัเมียจะเห็นเป็นเพียงปุ่ มนนูขึน้มา 
แรดอาศยัอยู่เฉพาะในบริเวณป่าดิบชืน้ท่ีมีความอดุมสมบรูณ์หรือตามป่าทึบริมฝ่ังทะเล สว่นใหญ่
จะหากินอยู่ตามพืน้ท่ีราบ ไม่คอ่ยขึน้บนภเูขาสงูแรด มีเขตกระจายตัง้แตป่ระเทศบงัคลาเทศ พม่า 
ไทย ลาว เขมร เวียดนาม ลงไปทางแหลมมลาย ู สมุาตรา และชวา ปัจจบุนัพบน้อยมากจนกลา่ว 
ได้ว่า เกือบจะหมดไปจากผืนแผ่นดินใหญ่ของทวีปเอเชียแล้ว เช่ือว่ายงัอาจจะมีคงเหลืออยู่บ้าง 
ทางเทือกเขาตะนาวศรี และในป่าลึกตามแนวรอยต่อจังหวดัระนอง พงังา และสุราษฎร์ธานี  

แรดจดัเป็นสตัว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งใน 15 ชนิดของประเทศไทย และจดัอยู่ใน Appendix 1  

ของอนสุญัญา CITES ทัง้ยงัเป็นสตัว์ป่าท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ตาม U.S.Endanger Species Act 
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  2) กระซู ่ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.2 กระซู ่
(ท่ีมา http://th.wikipedia.org สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   กระซู่ ช่ือสามญั Sumatran Rhino ช่ือวิทยาศาสตร์ Didermocerus 

sumatraensis เป็นสตัว์จําพวกเดียวกบัแรด แต่มีลกัษณะลําตวัเล็กกว่า ตวัโตเต็มวยัมีความสงู 
ที่ไหล่ 1-1.5 เมตร นํา้หนกัประมาณ 1,000 กิโลกรัม มีหนงัหนาและมีขนขึน้ปกคลมุทัง้ตวั 
โดยเฉพาะในตวัท่ีมีอายนุ้อย ซึง่ขนจะลดน้อยลงเม่ือมีอายมุากขึน้ สีลําตวัโดยทัว่ไปออกเป็นสีเทา
คล้ายสีขีเ้ถ้า ด้านหลงัลําตวัจะปรากฏรอยพบัของหนงัเพียงพบัเดียวตรงบริเวณด้านหลงัของขาคู่
หน้า กระซู่ทัง้สองเพศมีนอ 2 นอ นอหน้ามีความยาวประมาณ 25 เซนติเมตร ส่วนนอหลงัมี 

ความยาวไม่เกิน 10 เซนติเมตร หรือเป็นเพียงตุม่นนูขึน้มาในตวัเมียกระซูปี่นเขาได้เก่ง มีประสาท
รับกลิ่นดีมาก ออกหากินในเวลากลางคืน อาหาร ได้แก่ พวกใบไม้ และผลไม้ป่าบางชนิด ปกติ
กระซู่จะใช้ชีวิตอยู่อย่างโดดเด่ียว ยกเว้นในฤดผูสมพนัธุ์ หรือตวัเมียเลีย้งลกูอ่อน ตกลกูครัง้ละ  
1 ตวั มีระยะตัง้ท้อง 7-8 เดือน ในท่ีเลีย้งกระซู่มีอายยืุน 32 ปี กระซู่อาศยัอยู่ตามป่าเขาท่ีมีความ
หนารกทึบ ลงมาอยู่ในป่าท่ีราบต่ํา ในตอนปลายฤดฝูนซึง่ในระยะนัน้มีปรักและนํา้อยู่ทัว่ไป กระซู ่
มีเขตแพร่กระจายตัง้แต่แคว้นอสัสมัในประเทศอินเดีย บงัคลาเทศ พม่า ไทย เวียดนาม มลาย ู 
สมุาตรา และบอเนียว ในประเทศไทยมีรายงานว่าพบกระซู่อยู่ในเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าหลาย
แห่งได้แก่ ภเูขียว จงัหวดัชยัภมูิ เขาสอยดาว จงัหวดัจนัทบรีุ ห้วยขาแข้ง จงัหวดัอทุยัธานี ทุ่งใหญ่
นเรศวร จงัหวดักาญจนบุรี และคลองแสง จงัหวดัสรุาษฏร์ธานี และในบริเวณอทุยานแห่งชาติ
หลายแห่ง ได้แก่ แก่งกระจาน จงัหวดัเพชรบุรี และเข่ือนบางลาง จงัหวดัยะลา และบริเวณป่า
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รอยต่อระหว่างประเทศกบัมาเลเซีย กระซู่จดัเป็นสตัว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งใน 15 ชนิดของประเทศ
ไทย อนสุญัญา CITES จดัไว้ใน Appendix I และ U.S. Endanger Species Act จดัไว้ในพวก 
ท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ 
  3) กปูรีหรือโคไพร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.3 กปูรีหรือโคไพร 
(ท่ีมา http://www.t-pageant.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   กปูรีหรือโคไพร ช่ือสามญั Kouprey ช่ือวิทยาศาสตร์ Bos sauveli ลกัษณะ
ทัว่ไปของกูปรี เป็นสตัว์กีบคู่ เท้าทัง้ 4 ข้าง มีนิว้กลาง 2 นิว้ พฒันาเปล่ียนแปลงรูปร่าง เป็นกีบ 

นิว้ใหญ่ และแข็งแรงรองรับปลายนิว้ 2 กีบเท่าๆ กนั ทําให้วิ่งได้เร็วและรับนํา้หนกัตวัมากๆ ได้  

สว่นนิว้ชี ้และนิว้ก้อย ลดขนาดเหลือเป็นก่ิงกีบเล็กๆ อยู่บริเวณข้อเท้า นิว้โป้งหดหายไป เป็นสตัว์
เคีย้วเอือ้งท่ีกินพืช เป็นอาหาร หลกัอยา่งแท้จริง กระเพาะอาหารพฒันาไปมี 4 ตอน ทําให้สามารถ
สํารอกอาหารจากสว่นของ กระเพาะพกั ขึน้มาเคีย้วให้ละเอียดในช่องปากได้ใหม่ ช่วยให้การย่อย
อาหารท่ีมีกากและเส้นใยอย่างพืชมีประสิทธิภาพมากขึน้ กปูรีจดัอยู่ในพวกววัป่าแท้ๆ สกลุเดียวกบั
ววัแดงและกระทิง ด้วยมีลกัษณะเหมือนกนัคือ ตวัโต โคนขาใหญ่ ปลายขาเรียว หางยาว  
ปลายหางเป็นพู่ขน ไม่มีต่อมเปิดระหว่างกีบนิว้ ใต้ตาและหว่างขาหนีบขาหลงั มีเขา 2 ข้าง  
บนหวัทัง้ตวัผู้และตวัเมีย เป็นเขากลวงแบบ "Horns" ขนาดเท่า ๆ กนั โคนเขาใหญ่ ปลายเขาเรียว
แหลม ไม่มีการแตกก่ิงเขา เปลือกนอกเป็นปลอกเขาแข็ง สวมทบัแกนกระดกูเขาท่ีงอกติดอยู่กบั
กะโหลกศีรษะ เป็นเขาถาวรมีเพียงชุดเดียวตลอดชีวิต ไม่มีการผลดัเขาใหม่อย่างเขาของสตัว์
จําพวกกวาง ขาทัง้ 4 ข้าง ตัง้แตช่่วงหน้าแข้งลงไปถึงปลายกีบนิว้เป็นสีขาวคล้ายสวมถงุเท้าขาว 
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ประเทศไทยมีรายงานว่าพบกูปรีอยู่ตามแนวเทือกเขาชายแดนไทย-กัมพูชา และลาว เมื่อ 
ปี พ.ศ. 2525 มีรายงานพบกปูรีในบริเวณเทือกเขาพนมดงรัก กปูรีจดัเป็นสตัว์ป่าสงวนชนิดหนึ่ง 
ใน 15 ชนิดของประเทศไทย และอยูใ่น Appendix I ตามอนสุญัญา CITES 

  4) ละองหรือละมัง่  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.4 ละองหรือละมัง่ 
(ท่ีมา http://www.manager.co.th สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   ละอง หรือละมัง่ ช่ือสามญั Eld's Deer ช่ือวิทยาศาสตร์ Cervus eldi  

เป็นสตัว์กีบคู ่(even-toe Ungulate) อนัดบัเดียวกบัววัควาย เน่ืองจากเท้ามี นิว้เท้าเจริญดี ข้างละ 
2 นิว้คือนิว้ท่ี 3 และนิว้ท่ี 4 พฒันาไปเหมาะสําหรับการเคล่ือนไหวท่ีรวดเร็ว และรับนํา้หนกัตวั
มากๆ ได้ ปลายนิว้และเล็บ เปล่ียนรูปเป็นกีบนิว้ท่ีแข็งขนาดใหญ่เท่ากนั 2 กีบ ลกัษณะเป็นกีบนิว้
ยาวปลายเรียวแหลม ต่างจาก กีบนิว้ของววัควาย ซึ่งปลายกีบมนกลม นิว้ท่ีสองและนิว้ท่ี 5  

ลดขนาดไปเหลือเป็นก่ิงกีบเล็กๆ อยู่ 2 ข้างเหนือกีบนิว้ ใหญ่ ส่วนนิว้โป้งหรือนิว้ท่ี 1 ขาดหายไป 

และเป็นสตัว์เคีย้วเอือ้ง กระเพาะอาหารมี 4 ตอน ทําให้สามารถสํารอก อาหารจําพวกพืชท่ีมี 

เส้นใยย่อยยาก จากสว่นของกระเพาะพกัขึน้มา บดเคีย้วในช่องปากได้อีก ช่วยให้การ ย่อยอาหาร 
มีประสิทธิภาพมากขึน้ ละองหรือละมัง่ จดัอยู่ในสตัว์จําพวกกวาง ซึ่งเป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนม
จําพวกแรกท่ีมีเขาบนหวัลกัษณะเป็นคู่แบบ "Antlers" หรือเรียกว่า เขากวาง เน่ืองจากเป็นเขา 
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ที่มีลกัษณะเฉพาะของสตัว์จําพวกกวาง ตวัเขาตนั ไม่มีปลอกเขาและแกนอย่างเขาววัควาย  
งอกติดกนัส่วนของกะโหลกศีรษะ ชิน้หนา ลําเขามีการแตกก่ิงก้าน จํานวนก่ิงก้านและรูปร่างเขา
ขึน้กบัชนิดของกวาง มีการผลดัเขา โดยเขาเก่าจะผลดัหลดุไปเม่ือเขาแก่เต็มท่ี เขาใหม่จะงอกขึน้
แทนท่ีเป็นประจําทกุปี เขาจะเจริญใหญ่และมีการแตกก่ิงก้านออกไปตามอายแุละ ขนาดของกวาง 
เขากวาง เป็นลกัษณะแสดงของกวางเพศผู้  ตวัเมียไม่มีเขา เขาช่วงท่ีงอกใหม่เรียกว่า "เขาอ่อน" 

ลกัษณะเป็นเขา ท่ีมีชีวิต มีหนงัหุ้มเขานุ่มคล้ายกํามะหย่ี และมีเส้นเลือดเส้นประสาทมาเลีย้ง  
เม่ือเขาแก่เตม็ท่ีหนงัหุ้มเขา จะแห้ง ลอกหลดุไป เส้นเลือดเส้นประสาทตายหมด คงเหลือแตล่ําเขา
แข็งท่ีตายแล้ว และจะผลดัหลดุไปในท่ีสดุ เขาชุดใหม่จะงอกขึน้แทนท่ีเป็นวงจรทุกปีตลอดชีวิต 

สตัว์จําพวกกวางและสตัว์กีบทัว่ๆ ไป จะไม่มีเขีย้วและฟันหน้าบนเป็นซี่ๆ แต่กระดกูกรามบน 

จะดดัแปลงเป็นสนัคม ใช้ร่วมกบัฟันหน้าล่างเล็มกดัจําพวกใบพืชใบหญ้า คล้ายเคียวตดัหญ้า 
โดยทัว่ไปจะมีถึงนํา้ตาเป็นแอ่งลึก ขนาดใหญ่บริเวณหวัตา ตวัเมียมีเต้านม 4 เต้า ไม่มีถงุนํา้ดี  

ละองแพร่กระจายในประเทศอินเดีย พม่า ไทย ลาว กมัพชูา เวียดนาม และเกาะไหหลํา  
ในประเทศไทยอาศยัอยู่ในบริเวณเหนือจากคอคอดกระขึน้มามีรายงานพบเพียง 3 ตวั ท่ีเขตรักษา
พนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง จงัหวดัอทุยัธานี ละอง ละมัง่จดัเป็นป่าสงวนชนิดหนึ่งใน 15 ชนิดของ
ประเทศไทย และอนสุญัญา CITES จดัอยูใ่น Appendix I 

  5) นกกระเรียน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.5 นกกระเรียน 

(ท่ีมา http://th.wikipedia.org สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 
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   นกกระเรียน ช่ือสามญั Sarus Crane ช่ือวิทยาศาสตร์ Grus antigone  

เป็นนกขนาดใหญ่ รูปร่างคล้ายนกกระสา คอยาว ขายาว จะงอยปากยาวตรงปลาย เรียวแหลม 

แตกตา่งกนัเดน่ชดัท่ีขนปีกบินกลางปีก (secondaries) ยาวคลมุเลยปลายขนหาง สว่นขนปีกบิน
กลางปีกของนกกระสาจะสัน้กว่า คลุมไม่ถึงปลายขนหาง ส่วนใหญ่ขนของลําตวั เป็นสีเทา  
แตข่นปลายปีกสีคอ่นข้างดํา คอตอนบนและหวัเป็นหนงัเปลือยเปลา่สีแดง ไม่มีขน ตอนหน้าผาก
และตอนบนของหวันัน้เป็นหนงัสีเขียวอ่อนๆ ข้างแก้มและท้ายทอย ผิวหนงัเป็น สีแดงเข้ม ม่านตา
สีเหลืองเข้ม ปากสีดําแกมเขียว แข้งและนิว้เท้าสีชมพเูร่ือ ๆ นกทีอายยุงัน้อย มีขนอยุสีนํา้ตาลท่ีหวั
และคอด้วย ขนาดลําตวัมีความยาวประมาณ 152 ซ.ม. สงูราว 150 ซ.ม. เป็นนกท่ีสงูและ 
ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย ออกหากินเป็นคู่และเป็นกลุ่มครอบครัว กินพวกสตัว์ เช่น แมลง 
สตัว์เลือ้ยคลาน กบ เขียด หอย ปลา กุ้ งและพวกพืช เมล็ดข้าวและยอดหญ้าอ่อน ทํารังวางไข่ใน
ฤดฝูนราวเดือนมิถนุายน ปกติวางไข่จํานวน 2 ฟอง พ่อแม่นกจะเลีย้งดลูกูอีกเป็นเวลาอย่างน้อย 
10 เดือน  
  6) สมนัหรือเนือ้สมนั  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.6 สมนัหรือเนือ้สมนั 

(ท่ีมา http://www.bloggang.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 
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   เนือ้สมนั ช่ือสามญั Schomburgk's Deer ช่ือวิทยาศาสตร์ Cervus 

schomburgki เป็นกวางชนิดหนึ่งท่ีเขาสวยงามท่ีสดุในประเทศไทย เม่ือโตเต็มวยัจะมีความสงู 
ท่ีไหลป่ระมาณ 1 เมตร สีขนบนลําตวัมีสีนํา้ตาลเข้มและเรียบเป็นมนั หางคอ่นข้างสัน้และมีสีขาง
ทางตอนล่างสมนัมีเขาเฉพาะตวัผู้ลกัษณะเขาของสมนัมีขนาดใหญ่และแตกกิ่งก้านออกหลาย
แขนง ดคูล้ายสุ่มหรือตะกร้า สมนัจึงมีช่ือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า กวางเขาสุ่มสมนัเป็นสตัว์ชนิด 

ท่ีมีเขตแพร่กระจายจํากดัอยู่ในบริเวณท่ีราบภาคกลางของประเทศเท่านัน้ สมยัก่อนมีชกุชมุมาก
ในท่ีราบลุม่แม่นํา้เจ้าพระยาบริเวณจงัหวดัรอบกรุงเทพฯ เช่น นครนายก ปทมุธานี และปราจีนบรีุ 
และแม้แต่บริเวณพืน้ท่ีรอบนอกของกรุงเทพฯ เช่น บริเวณพญาไท บางเขน รังสิต ฯลฯ สมนัได้ 

สญูพนัธุ์ไปจากโลกและจากประเทศไทยเม่ือเกือบ 60 ปีท่ีแล้ว สมนัยงัจดัเป็นป่าสงวนชนิดหนึ่งใน  

15 ชนิดของประเทศไทยโดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือควบคมุซาก โดยเฉพาะอยา่งยิ่งเขาของสมนัไมใ่ห้มี
การสง่ออกนอกราชอาณาจกัร  
  7) เก้งหม้อ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.7 เก้งหม้อ 
(ท่ีมา http://th.wikipedia.org สืบค้น 4 มีนาคม 2556)  

 

   เก้งหม้อ ช่ือสามญั Fea's Barking Deer ช่ือวิทยาศาสตร์ Muntiacus feai 

เก้งหม้อ จดัอยูใ่นสตัว์จําพวกกวางแท้ เน่ืองจากมีกีบเท้าเป็นคู ่เท้าแตล่ะข้างมีนิว้เท้า เจริญดี 2 นิว้ 
พัฒนารูปร่างไปเป็นกีบนิว้แข็งขนาดใหญ่เท่าๆ กัน 2 กีบ ซึ่งเหมาะสําหรับ การวิ่ง ได้รวดเร็ว 
และรับนํา้หนกัตวัมาก ๆ ได้ กระเพาะอาหารมี 4 ตอน (รวมกระเพาะพกั) ซึง่พฒันาไปสําหรับย่อย
อาหาร จําพวกพืชท่ีมีกากและเส้นใยท่ีย่อยยากโดยเฉพาะ ทําให้ สามารถสํารอกอาหารจากสว่น
กระเพาะพกัท่ียงัย่อยไม่ละเอียด ขึน้มาเคีย้วในช่องปาก ให้ละเอียดได้อีก ท่ีเรียกว่า "การเคีย้วเอือ้ง" 
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ช่วยให้การย่อยอาหารมีประสิทธิภาพมากขึน้ มีต่อมนํา้ตาเป็นแอ่งที่หวัตา ไม่มีถงุนํา้ดี (Gall 

Bladder) และท่ีสําคญัคือมีเขาแบบเขากวาง บนหวัเฉพาะในตวัผู้  เขากวางหรือ "Antlers"  

เป็นลกัษณะแสดงเพศของเพศผู้ ท่ีมีเฉพาะในสตัว์จําพวกกวาง เป็นเขาตนัมี 2 ข้างเป็นคู่ขนาด
เท่าๆ กนั ตวัเขามีการแตกก่ิงก้าน จํานวนก่ิงก้านและรูปทรง เขาขึน้กบัชนิดกวาง มีการผลดัเขา
เป็นประจําทกุปี เขาท่ีงอกใหมเ่รียกวา่ "เขาออ่น" เป็นช่วงท่ีเขา มีชีวิต ระยะนีต้วัเขาจะมีหนงัหุ้มเขา
นุ่มคล้ายกํามะหย่ี มีเส้นเลือด เส้นประสาทมา หล่อเลีย้ง เม่ือเขาโตและแก่เต็มท่ี หนงัหุ้มเขา 
จะแห้งหลดุลอกไป เส้นเลือดเส้นประสาทตายหมด เหลือแต่ตวัเขาแข็งแกร่งท่ีไม่มีชีวิตและจะ 
ผลดัหลดุ ไปเขาชุดใหม่จะงอกขึน้ใหม่แทนท่ี เป็นวงจร ทุกปีตลอดชีวิต ลกัษณะเขาเก้งหม้อ 
และเขาเก้งชนิดอ่ืน ตา่งจากกวางสว่นใหญ่ซึง่จดัอยู่ในสกลุ Cervus จึงถกูจดัแยกออกไปรวมไว้ใน
สกลุ Muntiacus โดยพิจารณาจากลกัษณะเฉพาะ คือ ลกัษณะ เขาบนหวั ตวัเขาสัน้ แตฐ่านเขา 
(Pedicel) ยาวมาก ตวัผู้ มีเขีย้วขนาดใหญ่และยาวโค้ง ท่ีขากรรไกรบน กระดกูดัง้จมกูยกเป็นสนัสงู 
จมกูของเก้งจึงเห็นนนูเป็นสนัขึน้มา ไม่เรียบ อย่างจมกูกวางทัว่ๆ ไปเก้งหม้อชอบอาศยัอยู่เด่ียว 
ในป่าดงดิบตามลาดเขา จะอยู่เป็นคูเ่ฉพาะฤดผูสมพนัธุ์เท่านัน้ ออกหากินในเวลากลางวนัมากกว่า
ในเวลากลางคืน อาหารได้แก่ใบหญ้า และผลไม้ป่า ตกลกูครัง้ละ 1 ตวั เวลาตัง้ท้องนาน 6 เดือน 

เก้งหม้อมีเขตแพร่กระจายอยู่ในบริเวณตัง้แต่พม่าตอนใต้ลงไปจนถึงภาคใต้ตอนบนของประเทศ
ไทยเท่านัน้ ในประเทศไทยพบในบริเวณเทือกเขาตะนาวศรีลงไปจนถึงเทือกเขาภเูก็ต ในบริเวณ
เขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่าคลองนาคา และเขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่าคลองแสง ในจังหวัดระนอง  
สรุาษฎร์ธานีและพงังา องค์การสวนสตัว์ได้ประสบความสําเร็จในการเพาะเลีย้งเก้งหม้อมาตัง้แตปี่ 

พ.ศ. 2528 ในปัจจุบนัเก้งหม้อจดัเป็นสตัว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งใน 15 ชนิดของประเทศไทยและ
องค์การ IUCN จดัเก้งหม้อให้เป็นสตัว์ป่าท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ปัจจบุนัเป็นสตัว์ป่าท่ีหายากและใกล้จะ
สญูพนัธุ์หมดไปจากประเทศ เน่ืองจากมีเขตแพร่กระจายจํากดัและท่ีอยู่อาศยัถกูทําลายหมดไป
เพราะการตดัไม้ทําลายป่า การเก็บกกันํา้เหนือเข่ือนและการลา่เป็นอาหารเก้งหม้อเป็นเนือ้ท่ีนิยม
รับประทานกนัมาก 
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  8) พะยนูหรือหมนํูา้  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.8 พะยนูหรือหมนํูา้ 
(ท่ีมา http://www.khaosod.co.th สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   พะยนู ชื่อสามญั Dugong ช่ือวิทยาศาสตร์ Dugong dugon ถกูค้น 

พบครัง้แรกในปี พ.ศ. 2319 โดยได้ตวัอย่างต้นแบบท่ีจบัได้จากน่านนํา้ แหลมกู๊ดโฮบถึงฟิลิปปินส์ 
เน่ืองจากมีรูปร่างคล้ายปลาวาฬ เดิมพะยูนจึงถูกจัดรวมอยู่ใน อนัดบั เดียวกันคือ Cetacea  

แต่จากการศกึษาลกัษณะโครงสร้างโดยละเอียด พบว่า แตกต่าง กนัมากขนาดเล็กกว่า หวักลม  

รูจมกูแยกจากกนั ปากเล็ก มีฟันหน้าและฟันกรามพฒันาดี ไม่เป็นฟันยอดแหลมธรรมดาเหมือนๆ 
กนัอย่างปลาวาฬ และมีเส้นขนท่ีริมฝีปากตลอดชีวิต จึงมีการจําแนกออกตัง้เป็นอนัดบัใหม่ คือ 
Sirenia จากการศึกษาสายวิวฒันาการของพะยนู พบว่ามีความใกล้ชิดกบัพวกช้างมากกว่า 
ปลาวาฬ และต้นบรรพบรุุษของพะยนู ตัง้แตค่รัง้ยคุ Eocene ยงัเป็นสตัว์บกมี 4 เท้า แตเ่ท้าคูห่ลงั
ลดขนาดเลก็ลงกวา่เท้าคูห่น้ามาก วิวฒันาการตอ่ๆ มา เท้าหลงัจงึหดหายไป และพฒันารูปร่างมา
เป็นอย่างปัจจุบนักลายเป็นสตัว์นํา้อย่างสมบูรณ์ พะยนูจดัเป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนมชนิดหนึ่งท่ี
อาศยัอยู่ในนํา้ มีลําตวัเพรียวรูปกระสวย หางแยกเป็นสองแฉกวางตวัขนานกบัพืน้ในแนวราบ  

ไมมี่ครีบหลงัปากอยู่ตอนลา่งของสว่นหน้าริมฝีปากบนเป็นก้อนเนือ้หนาลกัษณะเป็นเหล่ียมคล้าย
จมกูหม ู ตวัอายนุ้อยมีลําตวัออกขาว ส่วนตวัเต็มวยัมีสีชมพแูดง เมื่อโตเต็มวยัจะมีนํา้หนกัตวั
ประมาณ 300 กิโลกรัม พะยนูอยู่ร่วมกนัเป็นครอบครัวหลายครอบครัวจะหากินเป็นฝงูใหญ่ 

ออกลูกครัง้ละ 1 ตวั ใช้เวลาตัง้ท้องนาน 13 เดือน และจะโตเต็มท่ีเม่ือมีอายุ 9 ปี ชอบอาศยั 
หากินพืชจําพวกหญ้าทะเลตามพืน้ท้องทะเลชายฝ่ัง ทัง้ในเวลากลางวนัและกลางคืน พะยนู 
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มีเขตแพร่กระจายตัง้แต่บริเวณชายฝ่ังตะวนัออกของทวีปแอฟริกา ทะเลแดง ตลอดแนวชายฝ่ัง
มหาสมทุรอินเดียไปจนถึงประเทศฟิลิปปินส์ ไต้หวนั และตอนเหนือของออสเตรเลีย ในประเทศไทย
พบไมบ่อ่ยนกัทัง้ในบริเวณอา่วไทยแถบจงัหวดัระยอง และชายฝ่ังทะเลอนัดามนั แถบจงัหวดัภเูก็ต 

พงังา กระบ่ี ตรัง สตลู ปัจจุบนัพบพะยูนน้อยมาก พะยูนท่ียงัเหลืออยู่จะเป็นกลุ่มเล็กหรืออยู ่
โดดเดี่ยว บางครัง้อาจจะเข้ามาจากน่านนํา้ของประเทศใกล้เคียง พะยนูจดัเป็นสตัว์ป่าสงวน 

ชนิดหนึง่ใน 15 ชนิดของประเทศไทย และจดัโดยอนสุญัญา CITES ไว้ใน Appendix I 

  9) กวางผา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 กวางผา 
(ท่ีมา http://th.wikipedia.org สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   กวางผา ช่ือสามญั Goral ช่ือวิทยาศาสตร์ Naemorhedus griseus ลกัษณะ
ทัว่ไปของกวางผาเป็นสตัว์กีบคู ่ และเคีย้วเอือ้งอยู่ร่วมวงศ์เดียวกบั ววัควาย (Bovidae) เน่ืองจาก
เท้าแตล่ะข้างมีนิว้เท้านิว้กลางและนิว้นางเจริญดี พฒันาเปล่ียนแปลง รูปร่างเป็นกีบนิว้แข็งขนาด
ใหญ่เท่า ๆ กนั 2 กีบ รองรับปลายเท้า ทําให้สามารถวิ่งได้รวดเร็ว ทนทานและรับนํา้หนกัตวัมากๆ 
ได้ นิว้ชีแ้ละนิว้ก้อยลดขนาดเหลือเป็นก่ิงกีบเล็กๆ อยู่บริเวณเหนือข้อเท้า ส่วนนิว้โป้งหดหายไป 

กระเพาะอาหารพฒันาไปเป็นแบบมี 4 ตอน รวมกระเพาะพกั จึงสามารถสํารอกอาหารจําพวกพืช
ที่ยงัย่อยไม่หมด ที่เหลืออยู่ในส่วนกระเพาะพกักลบัขึน้มาเคีย้วในช่องปากได้ใหม่อีก ช่วยให้ 

การย่อยอาหารจําพวกพืช ซึ่งมีกาก และเส้นใยมีประสิทธิภาพมากขึน้ และมีเขาบนหวัเป็นเขา
กลวงแบบ "Horns" ทัง้ตวัผู้และ ตวัเมีย เขาเป็นคู่ รูปกรวยปลายเรียวแหลมคล้ายกันทัง้ 2 ข้าง  
ไม่มีการแตกก่ิงเขา เปลือกนอก เป็นปลอกเขาแข็งสวมทบับนแกนเขา ซึ่งเป็นแกนกระดกูท่ีงอก 
ติดกบักะโหลกศีรษะ ชิน้หน้าผาก ตวัเขาเจริญขึน้ตามอายุ และมีชุดเดียวตลอดชีวิต ไม่มีการ 
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ผลดัเขาอย่างพวกกวาง กวางผามีเขตแพร่กระจายตัง้แต่แคว้นแพร่กระจายตัง้แต่แคว้นแคชเมียร์
ลงมาจนถึงแคว้นอสัสมั จีนตอนใต้ พม่าและตอนเหนือของประเทศไทย ในประเทศไทยมีรายงาน
พบกวางผาตามภเูขาท่ีสงูชนัในหลายบริเวณ เช่น ดอยม่อนจอง เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าอมก๋อย 
ดอยเล่ียม ดอยมือกาโด จงัหวดัเชียงใหม่ และบริเวณสองฝ่ังลํานํา้ปิงในอทุยานแห่งชาติแม่ปิง 
จงัหวดัตาก กวางผาจดัเป็นสตัว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งใน 15 ชนิดของประเทศไทยและอนุสญัญา 
CITES จดัไว้ใน Appendix I  

  10) นกแต้วแล้วท้องดํา  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.10 นกแต้วแล้วท้องดํา 
(ท่ีมา http://dakota-fanclubs.bizhat.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   นกแต้วแล้วท้องดํา ช่ือสามญั Gurney's Pitta ช่ือวิทยาศาสตร์ Pitta gurneyi 

เป็นนกขนาดเล็กลําตวัยาว 21 เซนติเมตร จดัเป็นนกท่ีมีความสวยงามมากนกตวัผู้ มีสว่นหวัสีดํา
ท้ายทอยมีสีฟ้าประกายสดใส ด้านหลงัสีนํา้ตาลติดกบัอกตอนล่างและตอนใต้ท้องท่ีมีดําสนิท  

นกตวัเมียมีสีสดใสน้อยกวา่โดยทัว่ไปสีลําตวัออกนํา้ตาลเหลือง ไม่มีแถบดําบนหน้าอกและใต้ท้อง
นกอายนุ้อยมีหวัและคอสีนํา้ตาลเหลือง สว่นอกใต้ท้องสีนํา้ตาลทัว่ตวัมีลายเกล็ดสีดํานกแต้วแล้ว
ท้องดําทํารังเป็นซุ้มทรงกลมด้วยแขนงไม้และใบไผ่วางอยู่บนพืน้ดิน หรือในกอระกําวางไข่ 3-4 ฟอง 
ทัง้พ่อนกและแม่นกช่วยกนักกไข่และหาอาหารมาเลีย้งลกู อาหารได้แก่หนอน ด้วง ปลวก จิง้หรีด
ขนาดเล็กและแมลงอ่ืนๆ นกแต้วแล้วท้องดําชนิดนีพ้บอาศัยอยู่เฉพาะในบริเวณป่าดงดิบต่ํา  
นกแต้วแล้วท้องดําได้รับการจดัให้เป็นสตัว์ชนิดท่ีหายากชนิดหนึ่งในสิบสองชนิดท่ีหายากของโลก 
นกชนิดนีจ้ดัเป็นสตัว์ท่ีอาศยัอยู่เฉพาะในป่าดงดิบต่ํา ซึง่กําลงัถกูตดัฟันอย่างหนกัและสภาพท่ีอยู่



 34 

เช่นนีมี้น้อยมากในบริเวณเขตคุ้มครองในภาคใต้ นอกจากนีเ้น่ืองจากเป็นนกท่ีหายากเป็นท่ีต้องการ
ของตลาดนกเลีย้ง จงึมีราคาแพงอนัเป็นแรงกระตุ้นให้นกแต้วแล้วท้องดําถกูลา่มากยิ่งขึน้ 

  11) ควายป่า  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.11 ควายป่า 
(ท่ีมา http://web3.dnp.go.th สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   ควายป่า ช่ือสามญั Wild Water Buffalo ช่ือวิทยาศาสตร์ Bubalus bubalis 

จดัเป็นพวกสตัว์กีบคู่ (Even-toed Ungulate) จําพวกเดียวกบัววัป่า เท้าทัง้ 4 ข้าง มีนิว้เท้า 
ขนาดใหญ่ข้างละ 2 นิว้ (คือนิว้ท่ี 3 และ 4) เล็บท่ีปลายนิว้พฒันาเปลี่ยนแปลงเป็นกีบนิว้แข็ง 
(hoff) ลกัษณะเป็นกีบคูข่นาดเท่ากนั นิว้ท่ี 2 และนิว้ท่ี 5 ลดขนาดลงเหลือเป็นก่ิงกีบเล็กๆ บริเวณ
ข้อเท้าเหนือกีบนิว้ สว่นนิว้โป้งหรือนิว้ท่ี 1 หดหายไป จดัเป็นพวกสตัว์กินพืชท่ีกินหญ้าเป็นอาหาร
หลกั มีการพฒันาระบบยอ่ยอาหาร แบบสตัว์เคีย้วเอือ้ง ฟันหน้าของกรามบนเปล่ียนเป็นสนัฟันคม
สําหรับตดัฉีกพืชใบยาวจําพวกหญ้ากระเพาะ อาหาร มี 4 ตอน ทําให้สามารถสํารอกอาหารจาก
สว่นของกระเพาะพกัขึน้มาเคีย้วให้ละเอียดได้ใหม่ ช่วยในการ ย่อยอาหารจําพวกหญ้าท่ีเป็นเส้น
ใยย่อยยาก มีเขาบนหวัเป็นเขากลวงแบบ "Horns" ทัง้ตวัผู้และตวัเมียเขาเป็นคู่ เหมือนกนัทัง้  
2 ข้าง ไม่มีการแตกก่ิงเขา เปลือกนอกเป็นปลอกเขาแข็งสวมทบับนแกนกระดกูเขาท่ีงอกติดกบั 

กะโหลกศีรษะ ตวัเขา จะโตขึน้ตามอาย ุและมีคู่เดียวตลอดชีวิต ไม่มีการผลดัเขาใหม่อย่างพวก
กวาง ลกัษณะเขา ควายป่า โคน เขาเป็นรูปส่ีเหล่ียม ปลายเขาเรียวแหลม แตร่อยตดัโคนเขาเป็น
รูปยาวรี ควายป่าเป็นสตัว์ชนิดเดียวกบัควายบ้าน แต่มีลําตวัขนาดลําตวัใหญ่กว่า มีนิสยัว่องไว
และดรุ้ายกว่าควายบ้านมาก ตวัโตเต็มวยัมีความสงูที่ไหล่เกือบ 2 เมตร นํา้หนกัมากกว่า  
1,000 กิโลกรัม สีลําตวัโดยทัว่ไปเป็นสีเทาหรือสีนํา้ตาลดํา ขาทัง้ 4 สีขาวแก่หรือสีเทาคล้ายใส ่
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ถงุเท้าสีขาว ด้านลา่งของลําตวัเป็นลายสีขาวรูปตวัวี (V) ควายป่ามีเขาทัง้ 2 เพศ เขามีขนาดใหญ่
กวา่ควายเลีย้ง วงเขากางออกกว้างโค้งไปทางด้านหลงั ด้านตดัขวางเป็นรูปสามเหล่ียม ปลายเขา
เรียวแหลม ควายป่าชอบออกหากินในเวลาเช้าและเวลาเย็น อาหารได้แก่ พวกใบไม้ หญ้า และ
หน่อไม้ หลงัจากกินอาหารอ่ิมแล้ว ควายป่าจะนอนเคีย้วเอือ้งตามพุ่มไม้ หรือนอนแช่ปรักโคลน
ตอนช่วงกลางวนั ควายป่าจะอยูร่่วมกนัเป็นฝงู ฤดผูสมพนัธุ์อยู่ราวๆเดือนตลุาคมและพฤศจิกายน 

ตกลกูครัง้ละ 1 ตวั ตัง้ท้องนาน 10 เดือน เท่าท่ีทราบควายป่ามีอายยืุน 20-25 ปี ควายป่ามีเขต
แพร่กระจายจากประเทศเนปาลและอินเดีย ไปสิน้สดุทางด้านทิศตะวนัออกท่ีประเทศเวียดนาม  

ในประเทศไทยปัจจบุนัมีควายป่าเหลืออยู่บริเวณเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง จงัหวดัอทุยัธานี 

ปัจจบุนัควายป่าท่ีเหลืออยูใ่นประเทศไทยมีจํานวนน้อยมาก จนน่ากลวัวา่อีกไมน่านจะหมดไปจาก
ประเทศ ควายป่าจดัเป็นสตัว์ป่าสงวนชนิดหนึง่ใน 15 ชนิดของประเทศไทย และอนสุญัญา CITES 

จดัควายป่าไว้ใน Appendix III  

  12) สมเสร็จ  
 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.12 สมเสร็จ 
(ท่ีมา http://th.wikipedia.org สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   สมเสร็จ ช่ือสามญั Malayan Tapir ช่ือวิทยาศาสตร์ Tapirus indicus 

สมเสร็จจดัอยู่ในพวกสตัว์กีบคี่ เช่นเดียวกบัแรดและกระซู่ เนื่องจากมีลกัษณะของ นิว้เท้า 
เปลี่ยนแปลงรูปร่างเป็นกีบแข็ง เท้าหลงัมีกีบนิว้ข้างละ 3 กีบ คล้ายกับของแรดและ กระซู่  
แตเ่ท้าหน้ามีกีบนิว้ข้างละ 4 กีบ กีบนิว้ท่ี 4 หรือนิว้ก้อยของเท้าหน้ามีขนาดเล็กกว่า และ ตําแหน่ง
ของกีบแยกอยู่ด้านข้างระดบัเหนือกีบนิว้อ่ืนๆ คล้ายเป็นกีบนิว้ส่วนเกินหรือกีบแขนง ปกติจึง 
ไม่คอ่ยได้ใช้รับนํา้หนกัตวัอย่างกีบนิว้หลกั 3 นิว้ ท่ีเป็นแกนกลางของเท้าหน้า คาดว่าวิวฒันาการ
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ตอ่ๆ ไปกีบนิว้ท่ี 4 นี ้จะคอ่ยลดขนาดหมด ไปในท่ีสดุ สมเสร็จเป็นสตัว์กีบค่ี เท้าหน้ามี 4 เล็บและ 
เท้าหลงัมี 3 เล็บ จมูกและริมฝีปากบนย่ืนออกมาคล้ายงวง ตามีขนาดเล็ก ใบหูรูปไข่หางสัน้  

ตวัเต็มวยัมีนํา้หนกั 250-300 กิโลกรัม สว่นหวัและลําตวัเป็นสีขาวสลบัดําตัง้แต่ปลายจมกูตลอด
ท่อนหวัจนถึงลําตวับริเวณ ระดบัหลงัของขาคูห่น้ามีสีดํา ท่อนกลางตวัเป็นแผ่นขาว สว่นบริเวณ
โคนหางลงไปตลอดขาคูห่ลงัจะเป็นสีดํา ขอบปลายหแูละริมฝีปากขาวลกูสมเสร็จลําตวัมีลายเป็น
แถบดลูายพร้อยคล้ายลูกแตงไทย สมเสร็จชอบออกหากินในเวลากลางคืน กินยอดไม้ ก่ิงไม้ 

หน่อไม้และพืชอวบนํา้หลายชนิดมกัมดุหากินตามท่ีรกทึบ ไม่คอ่ยชอบเดินหากินตามเส้นทางเก่า 
มีประสาทสมัผสัทางกลิ่นและเสียงดีมาก ผสมพนัธุ์ในเดือนเมษายนหรือเดือนพฤษภาคมตกลกู 
ครัง้ละ 1 ตวั ใช้เวลาตัง้ท้องนานประมาณ 13 เดือน สมเสร็จท่ีเลีย้งไว้มีอายนุานประมาณ 30 ปี 

  13) แมวลายหินออ่น  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.13 แมวลายหินออ่น 

(ท่ีมา http://www.sahavicha.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   แมวลายหินอ่อน ช่ือสามญั Marble Cat ช่ือวิทยาศาสตร์ Pardofelis 

marmorata เป็นสตัว์จําพวกเสือในวงศ์ Felidae จําแนกออกได้เป็น 3 จําพวก หรือวงศ์ย่อย คือ 
Pantherinae Felinae และ Acinonychinae โดยพิจารณาจากลกัษณะของซอง หรือ ปลอกเล็บ  

ซึง่เป็นแผ่นหนงัหุ้มอยู่ปลายนิว้เท้า และกระดกูกล่องเสียง (Hyoid Apparatus) ท่ีบริเวณลําคอ 
ทัง้นีเ้สือท่ีจดัอยู่ในพวก Pantherinae จะมีซองหุ้มเล็บได้ทัง้หมด กระดกู กล่องเสียงชิน้กลาง
ดดัแปลง มีลกัษณะเป็นแถบเส้นเอ็นสัน่ไหวได้ดี เรียกว่าพวกเสือใหญ่ได้แก่ เสือโคร่ง เสือดาว- 
เสือดํา และสิงโต (ไม่มีในประเทศไทย) ต่างจากพวกเสือในวงศ์ย่อย Felinae ซึ่งมีซองหุ้มเล็บ  

แตก่ระดกูกลอ่งเสียงไมมี่แถบเส้นเสียง จงึคํารามไมไ่ด้ เป็นแต ่เสียงร้องธรรมดา และโดยเฉล่ียแล้ว
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มีขนาดเล็ก จึงเรียกว่าเป็นเสือเล็กหรือแมวป่า ได้แก่ ส่วนใหญ่ของพวกเสือทัง้หมด เฉพาะใน
ประเทศไทย มี 7 ชนิด รวมทัง้แมวลายหินอ่อน ส่วนเสือในวงศ์ย่อย Acinonychinae ไม่มี 

ซองหุ้มเลบ็และไม่มีเส้นเสียง มีเพียงชนิดเดียวคือ เสือชีต้าช์ (ไม่มีในประเทศไทย) เสือหรือแมวป่า
ทกุชนิด เป็นสตัว์กินเนือ้ท่ีมีวิวฒันาการมาเพ่ือเป็นนกัลา่เหย่ือ อย่างแท้จริง ตามลําดบัตวัประกอบ
ไป ด้วยมดักล้ามเนือ้ท่ียืดหยุ่นและแข็งแรง หวักลม ฟันพฒันามาเพ่ือเหมาะแก่การกดักินเนือ้สตัว์ 
มีเขีย้วขนาดใหญ่ยาวและเหลมคม 2 คู ่ใช้กดัสงัหาร เหย่ือ สว่นฟันกรามมีลกัษณะคล้ายใบมีดใช้
สําหรับกดัฉีกเนือ้ มีเล็บแหลมคม ทกุนิว้ ปกติเล็บจะถกูเก็บไวในซองเล็บ เวลาเดินเล็บจึงไม่สมัผสั
กบัพืน้ดนิ ครัน้เวลาจะใช้ ตอ่สู้หรือลา่เหย่ือ เลบ็จะกางออกเป็นกรงเลบ็ได้ โดยอาศยัการหดตวัของ
กล้ามเนือ้ที่นิว้เท้า ทําให้เล็บมีความแหลมคมใช้เป็นอาวธุได้ดีมาก ส่วนของเท้ามีการพฒันา  
เพ่ือการเดินด้วย ปลายนิว้ คล้ายกบัการเต้นบลัเลต์ นิว้เท้าและฝ่าเท้าเปลี่ยนรูปร่างเป็นปุ่ มนิว้ 
และปุ่ มฝ่าเท้า ซึง่จะมีแผ่นหนงัหนาๆ หุ้มรองอยู่ ใช้สําหรับรับนํา้หนกัตวั ส่วนส้นเท้าและข้อเท้า 
ยกสงูเหนือพืน้ เท้าหน้ามี 5 นิว้ แตนิ่ว้โป้งสัน้แบะแยกสงูกว่าอีก 4 นิว้คล้ายมือ จึงเหมาะตอ่การ
ตะปบคว้าเหย่ือ เท้าหลงัมี 4 นิว้ ขนาดเท่าๆ กนั รอยเท้าของสตัว์จําพวกเสือจึงปรากฏให้เห็นแต่
รอยปุ่ มนิว้ และปุ่ มกลมๆ ข้างละ 4 นิว้คล้ายกันท่ีเท้าหน้าและเท้าหลงั นอกจากนีใ้ต้ฝ่าเท้า  
และร่องนิว้ จะมีขนนุ่มปกคลมุทัว่ ทําให้การเคล่ือนท่ีเป็นไปได้อย่างคลอ่งแคลว่ รวดเร็วและเงียบ 

ตามีขนาดใหญ่ ตําแหน่งของตาอยู่ด้านหน้าและใกล้กัน ทําให้การมองภาพ มีประสิทธิภาพสูง 
และการกะระยะแม่นยํา ใบหกูลมมีกล้ามเนือ้สําหรับขยบัใบห ูเพ่ือปรับทิศทาง รับเสียงได้ และ 
มีประสาทรับฟังเสียงดีมากการดํารงชีวิตของเสือสว่นใหญ่จึงอาศยัตา กบัห ู เป็นสําคญัมมากกว่า
ใช้จมูกดมกลิ่นอย่างสตัว์กินเนือ้ประเภทอ่ืนนอกจากนีย้งัมีขนหนวดยาว และขนยาวท่ีฝ่าเท้า  
ซึ่งเป็นเส้นขนท่ีมีเส้นประสาทควบคมุ จึงรับความรู้สึกสมัผสัได้ดี ใช้ในการหา ทิศทางในท่ีมืด 

ได้เป็นอยา่งดี การจดัอนกุรมวิธานของพวกเสือหรือแมวป่า มีปัญหาในการพิจารณามาก เน่ืองจาก  
มีรูปพรรณสณัฐานและพฤติกรรมใกล้เคียงกนั ส่วนมากจะแตกต่างกนัท่ีโครงร่างบางอย่าง เช่น 

ขนาด สีขน หรือลวดลายตามตวัแตเ่ดิมจึงนิยมจําแนกรวมกนัไว้ในสกลุเดียวกนั คือ Felis ปัจจบุนั
นิยมจําแนกต่างสกุลกนัออกไปตามลกัษณะเด่นเฉพาะตวั แมวป่าชนิดนีมี้เขตแพร่กระจายตัง้แต่
ประเทศเนปาล สิกขิม แคว้นอสัสมั ประเทศอินเดีย ผ่านทางตอนเหนือของพม่า ไทย อินโดจีนลง
ไปตลอดแหลมมลาย ู สมุาตราและบอเนียว แมวลายหินอ่อนจดัเป็นสตัว์ป่าชนิดหนึ่งใน 15 ชนิด
ของประเทศไทยและอนสุญัญา CITES จดัอยูใ่น Appendix I  
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  14) นกเจ้าฟ้าหญิงสริินธร  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.14 นกเจ้าฟ้าหญิงสริินธร 
(ท่ีมา http://pantip.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ช่ือสามญั White-eyed River-Martin ช่ือวิทยาศาสตร์ 
Pseudochelidon sirintarae เป็นนกในวงศ์นกนางแอ่นชนิดใหม่ล่าสดุของโลก และเป็นนก
ชนิดแรกท่ีค้นพบใหม ่โดยคนไทย ทําการศกึษาวิเคราะห์เปรียบเทียบ และจําแนกตวัอยา่ง ต้นแบบ
โดยคนไทย และตัง้ช่ือวิทยาศาสตร์ โดยคนไทย โดยได้อญัเชิญพระนามของ เจ้าฟ้าหญิงสิรินธร
เทพรัตนราชสุดา (พระยศใน ขณะนัน้) มาตัง้เป็นช่ือของนกท่ีพบใหม่นี ้คือ "Sirintarae"  

นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร ค้นพบครัง้แรกโดยคณุกิตติ ทองลงยา นกัวิทยาศาสตร์ ไทย ตําแหน่ง
ภณัฑารักษ์ สตัว์มีกระดกูสนัหลงับนบก ศนูย์รวบรวมวสัดอุุเทศแห่งประเทศไทย (ความหมาย
เดียวกบัพิพิธภณัฑ์) สถาบนัวิจยัวิทยาศาสตร์ประยกุต์แห่งประเทศไทย เม่ือวนัท่ี 28 มกราคม 

2511 โดยได้นกตวัอย่างตวัแรกนี ้ปะปนมากบันกนางแอ่นชนิดอ่ืนๆ ท่ีชาวบ้าน จบัมาขายจาก 
บงึบอระเพ็ด จงัหวดันครสวรรค์  
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  15) เลียงผาหรือกรํูาหรือโครํา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.15 เลียงผาหรือกรูาหรือโครํา 
(ท่ีมา http://www.thaibirdboard.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   เลียงผา ช่ือสามญั Serow ช่ือวิทยาศาสตร์ Capricornis sumatraensis 

เลียงผาเป็นสตัว์กีบคูอ่ยู่ร่วมวงศ์เดียวกบัววั ควาย และแพะ ซึง่เป็นพวก สตัว์ท่ีมี เขาแบบ "Horns" 

ทัง้ตวัผู้และตวัเมีย เขาเป็นคูเ่หมือนกนัทัง้ 2 ข้าง ลกัษณะเป็นเขากลวง ไม่มีการแตกก่ิงเขา เปลือก
นอกเป็นปลอกเขาแข็ง สวมทบับนแกนเขา ซึง่เป็นกระดกูท่ีงอก ติดกบักะโหลกศีรษะ ตวัเขาโตขึน้
ได้เร่ือยๆ ตามอายขุยัและมีชุดเดียวตลอดชีวิต ไม่มีการผลดัเขาชุดใหม่ทุกปีอย่างพวกกวาง  
โคนเขาจึงมีรอยหยกั เป็นวงๆ รอบเขาแบบ "พาลี" ของเขาววั เขาควาย จํานวนของวงรอยหยกั 
จะเพิ่มมากขึน้ตามอายุของเจ้าของ เลียงผามีช่ือเรียกต่างๆ กนัไปตามท้องถ่ินหลายช่ือ ได้แก่ 
"เยือง" เป็นช่ือเรียก ท่ีรู้จกักนัในแถบจงัหวดัเพชรบรีุ "โครํา หรือกรํูา" เป็นช่ือท่ีเรียกขานกนัในแถบ
จงัหวดั ประจวบคีรีขนัธ์และภาคใต้ สว่น "เลียงผา" เดิมใช้เรียกกนัในแถบภาคกลาง จงัหวดัราชบรีุ 
และเพชรบรีุ ปัจจบุนัใช้ช่ือนีเ้ป็นช่ือเรียกเป็นทางการ เลียงผาเป็นสตัว์จําพวกเดียวกบัแพะและแกะ 
เมื่อโตเต็มที่มีความสูงที่ไหล่ประมาณ 1 เมตร ขายาวและแข็งแรง ใบหูยาวคล้ายใบหูลา  
ขนตามลําตวัคอ่นข้างยาว หยาบและมีสีดํา ด้านท้องขนสีจางกว่า มีขนเป็นแผงยาวบนสนัคอและ
สนัหลงั มีเขาทัง้ในตวัผู้และตวัเมีย เขามีลกัษณะตอนโคนกลม หยกัเป็นวงแหวนโดยรอบค่อยๆ
เรียวไปทางปลายเขาโค้งไปทางด้านหลงัเล็กน้อย ในเวลากลางวนัจะพกัอาศยัอยู่ในถํา้หรือใน 

พุ่มไม้ ออกหากินในตอนเย็นถึงพลบค่ําและในเวลาเช้ามืด อาหารได้แก่พืชตา่งๆทกุชนิด เลียงผา 
มีประสาทห ูตา และรับกลิ่นได้ดี ผสมพนัธุ์ในช่วงปลายเดือนตลุาคม ตกลกูครัง้ละ 1-2 ตวัใช้เวลา
ตัง้ท้องราว 7 เดือน ในท่ีเลีย้ง เลียงผามีอายุยาวกว่า 10 ปี เลียงผามีเขตแพร่กระจายตัง้แต ่
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แคว้นแคชเมียร์ มาตามเทือกเขาหิมาลยัจนถึงแคว้นอสัสมั จีนตอนใต้ พม่า อินโดจีน มลาย ูและ 
สมุาตรา ในประเทศไทยพบอาศยัอยู่ตามภูเขาสงูในหลายภูมิภาคของประเทศ เช่น เทือกเขา
ตะนาวศรี เทือกเขาถนนธงชยั เทือกเขาเพชรบูรณ์ และภูเขาทัว่ไปในบริเวณภาคใต้ รวมทัง้ 
บนเกาะในทะเลที่อยู่ไม่ห่างจากแผ่นดินใหญ่มากนกั เลียงผาจดัเป็นสตัว์ป่าสงวนชนิดหนึ่งใน 

15 ชนิด ของประเทศไทย และอนสุญัญา CITES จดัเรียงผาไว้ใน Appendix I  

 2.2.2 สัตว์ป่าคุ้มครอง 
  หมายถึง สตัว์ป่าตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นสตัว์ป่าคุ้มครองซึ่งออกตาม
พระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 และ พ.ศ. 2535  เช่น กระทิง กระรอกบิน 

กวาง เก้ง ชะมด ชะนี ไก่ป่า นกยูง นกแร้ง นกเงือก งูสิง งูเหลือม ปูเจ้าฟ้า แสดงดงัรูปท่ี 2.16  

ซึง่กฎหมายไม่อนุญาตให้ล่าได้หรือมีไว้ในครอบครอง (ซึง่รวมถึงซากของสตัว์ป่าสงวนหรือซากของ
สตัว์ป่าคุ้มครอง) หรือค้าเว้นแตก่ารกระทําโดยทางราชการเพ่ือการศกึษา วิจยั การเพาะพนัธุ์หรือ
เพ่ือกิจการสวนสตัว์สาธารณะ หากผู้ ใดครอบครองแต่เดิมให้นํามาขึน้ทะเบียนต่อป่าไม้อําเภอ
ภายใน 90 วนันบัแตว่นัประกาศพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.16 กระทิงสตัว์ป่าคุ้มครองของประเทศไทย 
 (ท่ีมา http://www.thaibirdboard.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

  พระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 ได้แบง่สตัว์ป่าคุ้มออกเป็น 

2 ประเภท ดงันี ้ 
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  1) สตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1  

   หมายถึง สัตว์ป่าซึ่งตามปกติไม่นิยมใช้บริโภคเป็นอาหารหรือไม่ล่าเป็น
เกมกีฬา แต่เป็นสตัว์ท่ีช่วยทําลายศตัรูพืชหรือขจดัสิ่งปฏิกลูหรือเป็นสตัว์ป่าท่ีควรสงวนไว้ประดบั
ความงามตามธรรมชาติหรือสงวนไว้เพื่อมิให้ลดจํานวนลง แสดงดงัรูปที่ 2.17 ซึ่งระบุไว้ใน
กฎกระทรวงฉบบัที่ 14 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) ซึง่ออก
ตามความในพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันท่ี 2 

มีนาคม พ.ศ. 2526 ถึงวนัท่ี 14 มกราคม พ.ศ. 2538 มีทัง้หมด 230 รายการ แบง่ออกเป็น 5 หมวด 

ดงันี ้

   หมวดท่ี 1 สตัว์ป่าจําพวกเลีย้งลกูด้วยนํา้นม   44 รายการ 
   หมวดท่ี 2 สตัว์ป่าจําพวกนก   149  รายการ 
   หมวดท่ี 3 สตัว์ป่าจําพวกเลือ้ยคลาน    29 รายการ 
   หมวดท่ี 4 สตัว์ป่าจําพวกคร่ึงบกคร่ึงนํา้    7 รายการ 
   หมวดท่ี 5 สตัว์ป่าจําพวกไมมี่กระดกูสนัหลงั    1 รายการ    
   รายการสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ทัง้ 5 หมวด ปรากฏในตารางภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.17 ค้างคาวคณุกิตตจิดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 

(ท่ีมา http://skn.ac.th สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 
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  2) สตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 2  

   หมายถึง สัตว์ป่าซึ่งตามปกตินิยมใช้บริโภคเป็นอาหารหรือเป็นเกมกีฬา  
แสดงดงัรูปท่ี 2.18 ตามท่ีระบุไว้ในกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ.2528) 

และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) ออกตามความในพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.

2503 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 2 มีนาคม พ.ศ. 2526 จนถึงวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2528  

มีทัง้หมด 63 รายการ แบง่เป็น 3 หมวด ดงันี ้

   หมวดท่ี 1 สตัว์ป่าจําพวกเลีย้งลกูด้วยนํา้นม 12 รายการ 
   หมวดท่ี 2 สตัว์ป่าจําพวกนก   22 รายการ 
   หมวดท่ี 3 ทวิ สตัว์ป่าจําพวกเลือ้ยคลาน 28 รายการ 
   หมวดท่ี 4 สตัว์ป่าจําพวกคร่ึงบกคร่ึงนํา้   1 รายการ 
   รายการสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 2 ทัง้ 3 หมวด รวม 63 รายการ ดงัปรากฏ
ในตารางภาคผนวก  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.18 เสือโคร่งจดัเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 2 

(ท่ีมา http://www.baanjomyut.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

   ปัจจบุนัสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 และ 2 รวม 293 รายการ มีผลบงัคบัใช้
มาจนถึงวันท่ี 14 มกราคม พ.ศ.2538 ได้ถูกยกเลิกโดยกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ.2537) ซึ่งมี 

ผลบังคับใช้ตัง้แต่วันท่ี 15 มกราคม พ.ศ. 2538 เป็นต้นมา และได้กําหนดให้สัตว์ป่าบางชนิด 

เป็นสตัว์ป่าคุ้มครองตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนี ้มีทัง้หมด 476 รายการ แบง่เป็น 7 ประเภท ดงันี ้

   (1) สตัว์ป่าจําพวกเลีย้งลกูด้วยนํา้นม  189 รายการ 
   (2) สตัว์ป่าจําพวกนก   182 รายการ 
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   (3) สตัว์ป่าจําพวกเลือ้ยคลาน    63 รายการ 
   (4) สตัว์ป่าจําพวกสะเทินนํา้สะเทินบก   12 รายการ 
   (5) สตัว์ป่าจําพวกแมลง     13 รายการ 
   (6) สตัว์ป่าจําพวกปลา      4 รายการ 
   (7) สตัว์ป่าจําพวกไมมี่กระดกูสนัหลงั    13 รายการ 
   รายการสตัว์ป่าคุ้มครองทัง้ 7 ประเภท รวม 476 รายการปรากฏอยูใ่นตาราง
ภาคผนวก  
  3) สตัว์ป่าคุ้มครองชนิดท่ีเพาะพนัธุ์ได้ 
   ตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ประกาศเป็น
กฎกระทรวงฉบบัท่ี 6 (พ.ศ. 2537) ได้กําหนดชนิดของสตัว์ป่าคุ้มครองให้เป็นสตัว์ป่าชนิดท่ีเพาะพนัธุ์
ได้รวม 27 รายการ แบง่ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้

   (1) สตัว์ป่าจําพวกเลีย้งลกูด้วยนํา้นม    6 รายการ 
   (2) สตัว์ป่าจําพวกนก   16 รายการ 
   (3) สตัว์ป่าจําพวกเลือ้ยคลาน    4 รายการ 
   (4) สตัว์ป่าจําพวกสะเทินนํา้สะเทินบก   1 รายการ 
 2.2.3 สัตว์ป่านอกประเภท  

  หมายถึง สตัว์ป่าท่ีไมไ่ด้อยูใ่นพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 

และสตัว์ป่าตามท่ีกฎกระทรวงกําหนดให้เป็นสตัว์ป่าคุ้มครองกําหนดไว้ ซึง่สามารถลา่ได้ภายนอก
เขตป่าอนรัุกษ์ เช่น บริเวณอทุยานแห่งชาต ิเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า ป่าพืน้ท่ีต้นนํา้ชัน้ 1 เป็นต้น 

  สตัว์ป่าตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครอง พ.ศ. 2535 นอกจากสตัว์ป่าสงวน
ทัง้ 15 ชนิด และสตัว์ป่าคุ้มครอง 476 รายการแล้ว สตัว์ป่ายงัหมายความรวมถึง สตัว์ป่าทกุชนิด 

ท่ีมิได้มีรายช่ืออยูใ่นรายการสตัว์ป่าสงวนและสตัว์ป่าคุ้มครองด้วย สตัว์ป่าสงวนและสตัว์ป่าคุ้มครอง 
ห้ามล่า ค้า นําเข้า ส่งออก เคล่ือนย้าย ทําอนัตราย เพาะพนัธุ์ หรือมีไว้ในครอบครองทัง้ซากด้วย 
เว้นแตจ่ะได้รับอนญุาตตามกฎหมายเป็นกรณีเฉพาะเท่านัน้ หากฝ่าฝืนจะได้รับโทษตามกฎหมาย  
 

2.3  ความสาํคัญและประโยชน์ของสัตว์ป่า 
 2.3.1 ประโยชน์ของสัตว์ป่า 
  ทรัพยากรสตัว์ป่าอํานวยประโยชน์นานาประการให้แก่มนุษย์และทรัพยากร 
ธรรมชาติอ่ืนๆ มากมาย ประโยชน์ของทรัพยากรสตัว์ป่าสว่นใหญ่เป็นประโยชน์ในทางอ้อมมากกว่า
ทางตรงจงึทําให้มองไมค่อ่ยเห็นคณุคา่ของทรัพยากรสตัว์ป่าเท่าท่ีควร เม่ือเทียบกบัทรัพยากรธรรมชาติ
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ประเภทอ่ืนๆ อาทิ ป่าไม้ นํา้ และแร่ธาต ุเป็นต้น ทรัพยากรสตัว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีมี
ความสําคญัก่อให้เกิดประโยชน์ตอ่มนษุย์ และสิง่แวดล้อมหลายๆ ด้าน ได้แก่ 
  1) ใช้เป็นอาหาร 
   มนษุย์ได้ใช้เนือ้ของสตัว์ป่าเป็นอาหารเป็นเวลาช้านานแล้ว ซึง่สตัว์ป่าหลาย
ชนิดก็ได้พฒันาจนกระทั่งกลายเป็นสตัว์เลีย้ง แม้ว่าในปัจจุบนัสตัว์ป่าบางชนิดจะถูกคุ้มครอง
ห้ามนํามาบริโภค แต่ก็มีสตัว์ป่าอีกหลายชนิดท่ีสามารถนํามาบริโภคได้โดยไม่ผิดกฎหมาย เช่น 

พวกแมลงต่างๆ ได้แก่ แมลงกิน ูน  แมลงดานา  แมลงเหนียง  แมลงกุดจี่ แมลงค่อมทอง  
แมลงโป้งเป้ง แมลงเม่า ตัก๊แตน มดแดง ดกัแด้ไหม ต่อ แตน ผึง้ แสดงดงัรูปท่ี 2.19 และสตัว์ป่า
หลายชนิดตามธรรมชาตคินก็ยงันิยมใช้เนือ้เป็นอาหารอยู ่เช่น หมปู่า เก้ง กวาง กระจง ตะกวด แย้  
เป็นต้น นอกจากนีส้ตัว์ป่ายงัเป็นแหล่งอาหารที่สําคญัของสตัว์กินสตัว์เป็นอาหารในระบบนิเวศ
ก่อให้เกิดความสมบรูณ์ในระบบนิเวศยิ่งขึน้ 

 

 
 

รูปท่ี 2.19 แมลงกินได้ 

(ท่ีมา http:// http://www.hblcenter.net/frontend  สืบค้น 20 มีนาคม 2556) 

 

  2) ด้านเศรษฐกิจ   
   ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจท่ีมนษุย์ได้จากทรัพยากรสตัว์ป่า อาทิ การค้าสตัว์ป่า 
หรือซากของสตัว์ป่า ทํารายได้ให้กบัประเทศและมีเงินหมนุเวียนภายในประเทศจํานวนไม่น้อย 
คณุค่าทางด้านเศรษฐกิจจะรวมถึงรายได้ต่างๆ จากการท่องเท่ียวในการชมสวนสตัว์ด้วย อาชีพ 

ท่ีเก่ียวข้องกบัสตัว์ป่า ได้แก่ การประมง การลา่สตัว์ การท่องเท่ียว การซือ้ขายหรือกิจการสวนสตัว์ 
ผลิตภัณฑ์ของสัตว์ป่า ได้แก่ เนือ้ท่ีใช้เป็นอาหาร เช่น เนือ้สด เนือ้ย่าง เนือ้เค็ม กุ้ งสด-แห้ง  
ปลากรอบ ปลาย่าง ปลากระป๋อง นํา้ปลา กะปิ ขนและหนังใช้ทําเคร่ืองใช้และเคร่ืองนุ่งห่ม  
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รังของนกนางแอ่นทําเป็นอาหารเสริม ขีค้รั่งใช้ทําครั่งประทบัตรา นํา้มนัชกัเงา นํา้มนัผสมสี 

นอกจากนีย้งัมีความเช่ือวา่ เนือ้ เขา เลือด อุ้งตีน นอ กระดกู ดี นํา้มนัสตัว์หรืออวยัวะเพศผู้ อาจใช้
เป็นยาชูกําลัง  รักษาโรค หรือยาอายุวัฒนะได้ด้วย ประโยชน์ด้านเศรษฐกิจของสัตว์ป่า  
แสดงดงัรูปท่ี 2.20  

 

 
 

รูปท่ี 2.20 อาหารทะเลท่ีมาจากทรัพยากรประมง 
(ท่ีมา http://www.siamrath.co.th/web สืบค้น 20 มีนาคม 2556) 

 

  3) ควบคมุและทําลายศตัรูพืช  
   มีสตัว์ป่าหลายชนิดท่ีมีประโยชน์ต่อเกษตรกรท่ีทําการเกษตรกรรม ช่วยใน
การทําลายศัตรูพืช เช่น สัตว์ป่าท่ีกินหนูซึ่งเป็นตัวทําลายพืชผลทางการเกษตร ได้แก่ เหย่ียว 
ชนิดตา่งๆ นกเค้าแมว นกฮกู งชูนิดตา่งๆ หมีขอ เหีย้ ตะกวด ชะมดเช็ด เป็นต้น แสดงดงัรูปท่ี 2.21 

สตัว์ป่าจําพวกนกที่กินแมลงหรือแมงที่เป็นศตัรูพืช ได้แก่ นกกาเหว่า นกกระรางหัวขวาน  

นกหวัขวาน นกโกโรโกโส นกนางแอน่บ้าน นกพงหญ้า นกแซงแซวหางปลา นกกระทาทุ่ง นกปรอด 

ไก่นวล ไก่ฟ้าพญาลอ นอกจากนีต้วัหํา้หรือตวัเบียนท่ีกินหรือทําลายแมลงหรือแมงศตัรูพืช ได้แก่ 
จิง้หรีดหางดาบ กินไข่แมลงศตัรูข้าว เช่น ไข่หนอนกอ หนอนกระทู้  หนอนห่อใบข้าว แมลงตาโต 
กินเพลีย้กระโดด เพลีย้จกัจัน่ มดคนัไฟ กินแมลงและไข่ของแมลงทุกชนิด มวนเขียวหญ้า กินไข่
และตวัออ่นเพลีย้ เป็นต้น สตัว์ป่าดงักลา่วนอกจากจะให้ประโยชน์โดยตรงในการช่วยกําจดัศตัรูพืช
แล้ว ยงัเป็นประโยชน์ทางอ้อมในการช่วยลดปริมาณการใช้สารเคมีปราบศตัรูพืช ซึง่ก่อให้เกิดผลดี
ตอ่สภาพแวดล้อมได้ด้วย 
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รูปท่ี 2.21 เหย่ียวกินหนท่ีูเป็นตวัทําลายพืชผลทางการเกษตรของมนษุย์ 
(ท่ีมา http://www.go4get.com/add_go4board.php?id=2499 สืบค้น 20 มีนาคม 2556) 

 

  4) สตัว์ป่าช่วยผสมเกสรดอกไม้  

   ต้นไม้ผสมเกสรได้นัน้อาศยัปัจจยัหลายอย่างช่วย เช่น ลม และแมลงสําหรับ
สตัว์ป่าบางชนิดก็เป็นตวัท่ีช่วยผสมเกสรด้วย เช่น ผีเสือ้ทกุชนิด ผึง้หลวง ผึง้โพรง แมลงภู ่แมลงวนั
ดอกไม้ นกกินปลี นกปลีกล้วย และค้างคาวกินนํา้หวานดอกไม้ เป็นต้น สตัว์ป่าเหลา่นีจ้ะช่วยผสม
เกสรดอกไม้ในขณะท่ีกินนํา้หวานดอกไม้จากดอกหนึ่งไปยงัอีกดอกหนึ่งหรือจากต้นหนึ่งไปยงัอีก
ต้นหนึง่ แสดงดงัรูปท่ี 2.22  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.22 ผึง้กินนํา้หวานจากดอกไม้และช่วยในการผสมเกสร 
(ท่ีมา http://www.dailymail.co.uk/sciencetechสืบค้น 20 มีนาคม 2556) 
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  5) สตัว์ป่าช่วยในการกระจายเมลด็พนัธ์ไม้  

   สตัว์ป่าบางชนิด เช่น นกขนุทอง นกเงือก ค้างคาวบางชนิด ลิง คา่ง ช้าง หมี 

ชะนี กวาง เก้ง กระทิง ววัแดง  จะกินผลไม้เป็นอาหาร แล้วคายหรือถ่ายเมล็ดออกมาตามท่ีตา่งๆ 
ท่ีมันผ่านไป เมล็ดไม้บางชนิดไม่ได้รับความเสียหายใดๆ ในการผ่านกระเพาะของสตัว์เหล่านี ้

ก็เท่ากับสัตว์ป่าช่วยในการกระจายเมล็ดพันธุ์ ไม้และเจริญเติบโตในที่ต่างๆ แสดงดังรูปท่ี 

2.23 และนอกจากจะช่วยขยายพนัธุ์พืชแล้วยงัถือเป็นปัจจยัสําคญัท่ีทําให้เกิดพืชพนัธุ์ใหม่ๆ ขึน้
ได้จากการถ่ายละอองเกสร ข้ามพนัธุ์รวมทัง้ทําหน้าท่ีเสมือนเป็นแรงงานธรรมชาติท่ีช่วยปลกูป่าได้
อยา่งดีอีกด้วย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.23 นกกินผลไม้เป็นอาหารและช่วยกระจายพนัธุ์พืช 
(ท่ีมา http://www.savebird.com สืบค้น 20 มีนาคม 2556) 

 

  6) สตัว์ป่าช่วยทําให้ดนิอดุมสมบรูณ์ยิ่งขึน้  

   มลูของสตัว์เกือบทกุชนิดใช้เป็นปุ๋ ยได้อย่างดี เท่ากบัเพิ่มความอดุมสมบรูณ์
ให้กบัดิน ในขณะเดียวกนัเมื่อสตัว์ป่าตายลง ซากของสตัว์ป่าก็จะกลายเป็นปุ๋ ยได้เช่นเดียวกนั 

นอกจากนีส้ตัว์ป่าท่ีอาศยัอยู่ในดิน เช่น ไส้เดือนดิน หนนูา หนพูกุ ตุ่น และแย้ช่วยทําให้ดินร่วนซุย 
มีโครงสร้างท่ีไมแ่น่นทบึ ทําให้การระบายนํา้และถ่ายเทอากาศเกิดได้ดียิ่งขึน้ แสดงดงัรูปท่ี 2.24  
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รูปท่ี 2.24 ไส้เดือนทําให้ดนิมีความอดุมสมบรูณ์ 

(ท่ีมา http://www.kasetporpeang.com สืบค้น 20 มีนาคม 2556) 

 

  7) การนนัทนาการและด้านจิตใจ  
   นบัเป็นคณุค่าอนัยิ่งใหญ่ของสตัว์ป่า แต่ไม่สามารถประเมินเป็นตวัเงินได้
โดยง่าย สตัว์ป่าแตล่ะชนิดจะมีคณุลกัษณะเฉพาะท่ีนา่สนใจ เช่น มีรูปร่างหน้าตาและการเคล่ือนไหว
ที่น่าด  ูเสียงไพเราะ สีของขนที่สวยงาม อนัจะเป็นเคร่ืองแต่งแต้มธรรมชาติให้สดใสงดงาม  

การท่องเท่ียวชมสตัว์ป่าในอทุยานแห่งชาติ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า พิพิธภณัฑ์สตัว์ และแหลง่สตัว์
ป่าอ่ืน ๆ ก่อให้เกิดผลดีด้านจิตใจแก่ผู้พบเห็นทําให้เพลิดเพลินและช่วยผ่อนคลายความตงึเครียด 

แสดงดงัรูปท่ี 2.25  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.25 นํา้ตกเหวสวุตั อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ 

(ท่ีมา http://travel.mthai.com สืบค้น 20 มีนาคม 2556) 
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  8) ด้านวทิยาศาสตร์ การศกึษา และการแพทย์  
   ในการศึกษาและวิจัยในด้านต่างๆ เช่น ชีววิทยา สัตววิทยา นิเวศวิทยา 
พฤติกรรมศาสตร์ อนุรักษ์วิทยา ธรรมชาติวิทยา ภูมิศาสตร์ สิ่งแวดล้อม ประมง จิตวิทยา 
การศกึษา เป็นต้น สตัว์ป่านบัมีคณุคา่ใหญ่หลวงท่ีทําให้นกัวิทยาศาสตร์ นกัการศกึษาและแพทย์ 
ประสบผลสําเร็จในด้านการค้นคว้าทดลองต่าง ๆ โดยขัน้แรกทําการทดลองกบัสตัว์ป่าเสียก่อน 

เช่น ทดลองกบัหน ูกระแต ลงิ จากนัน้จงึนําไปใช้กบัมนษุย์ แสดงดงัรูปท่ี 2.26  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.26 หนทูดลอง 
(ท่ีมา http://www.komchadluek.net สืบค้น 20 มีนาคม 2556) 

 

  9) เป็นแรงงานและใช้เป็นพาหนะ  
   สตัว์ป่าที่ช่วยให้มนุษย์ทํางานได้มากและสะดวกยิ่งขึน้มีหลายชนิด ได้แก่ 
กระบือและโคช่วยไถนานวดข้าวและลากเกวียน ช้างใช้ในงานป่าไม้ลากซุง ลิงใช้เก็บมะพร้าวหรือ
แสดงละครลิง นกพิราบใช้ส่งข่าวสาร นอกจากนีม้นุษย์ยงัใช้สตัว์ป่าหลายชนิดเป็นพาหนะ เช่น 

ช้าง ม้า อฐู ลา ลอ่ กระบือ โค แสดงดงัรูปท่ี 2.27 
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รูปท่ี 2.27 ช้างเป็นสตัว์ป่าท่ีนํามาใช้เป็นแรงงาน พาหนะ และสนัทนาการ 
(ท่ีมา http://www.lampang.go.th สืบค้น 19 มีนาคม 2556) 

 

  10) เช่ือมความสมัพนัธ์ระหวา่งประเทศ  
   ในปัจจบุนัประเทศตา่งๆ ทัว่โลกนิยมใช้สตัว์ป่าประจําชาตติวัเองเป็นส่ือกลาง
ในการกระชบัความสมัพนัธ์ไมตรีตอ่กนั โดยอาจมอบให้เป็นของขวญัหรือแลกเปล่ียนสตัว์ป่าซึง่กนั
และกนัก็ได้ เช่น ประเทศจีนมอบหมีแพนด้า 2 ตวั ให้กบัสวนสตัว์จงัหวดัเชียงใหม่ แสดงดงัรูปท่ี 

2.28  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.28 หมีแพนด้า ท่ีสวนสตัว์จงัหวดัเชียงใหม ่

(ท่ีมา http://www.chiangmaizoo.com สืบค้น 19 มีนาคม 2556) 
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 ทรัพยากรสตัว์ป่ามีความสําคญัเป็นประโยชน์ต่อมนษุย์และสิ่งแวดล้อมทัง้โดยทางตรง
และทางอ้อม ถึงแม้ว่าสตัว์ป่าเป็นทรัพยากรที่ทดแทนได้ แต่อาจสญูเสียสตัว์ป่าไปเนื่องจาก
ความรู้เท่าไม่ถึงการณ์หรือความเห็นแก่ตวัของมนุษย์ จึงต้องมีวิธีการป้องกนัและแก้ไขไม่ให้สตัว์
ป่าลดจํานวนหรือสญูพนัธุ์อยา่งถกูวิธี 
 

2.4  โทษของทรัพยากรสัตว์ป่า 
 แม้วา่ทรัพยากรสตัว์ป่าหลายชนิดจะเป็นประโยชน์ตอ่มนษุย์และระบบนิเวศ แตก็่มีสตัว์
ป่าบางชนิดท่ีให้โทษมากกวา่ประโยชน์ โดยเฉพาะกบัมนษุย์ โทษของสตัว์ป่าท่ีมีตอ่มนษุย์ มีดงันี ้

 2.4.1 ทาํความเสียหายให้แก่พชืผลทางการเกษตรที่เกษตรกรได้ปลูกไว้  
  สตัว์ป่าเหลา่นีโ้ดยสว่นใหญ่อยูเ่ป็นฝงูหรือเป็นกลุม่ สว่นใหญ่เกิดขึน้บริเวณรอยตอ่
ของป่าและพืน้ท่ีเพาะปลกูของเกษตรกรท่ีปลกูพืชไว้ท่ีเป็นทัง้พืชสวนและพืชไร่ เช่น ช้างป่าออกจาก
ป่ามากินพืชไร่และทําลายจนก่อให้เกิดความเสียหายเป็นอย่างมาก และนํามาซึง่กรณีพิพาทระหว่าง
คนกบัช้างท่ีหาทางออกคอ่นข้างยาก แสดงดงัรูปท่ี 2.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.29 ช้างป่าทําลายสวนมะพร้าวของชาวบ้าน ต.ปากหมาก อ.ไชยา จ.สรุาษฎร์ธานี 

(ท่ีมา http://www.innnews.co.th/shownews/show สืบค้น 2 มีนาคม 2556) 

 

 2.4.2 ทาํลายต้นไม้ที่มีอยู่ในป่า  
  การทําลายต้นไม้เกิดขึน้โดยส่วนใหญ่อยู่ในช่วงท่ีอาหารตามธรรมชาติของสตัว์
ป่าขาดแคลนและลดน้อยลง หรืออาจเกิดจากทําลายระบบนิเวศให้เสียสมดุล สตัว์ป่าจะกัดกิน
ส่วนต่างๆ ของต้นไม้ ใบอ่อนและยอดอ่อนของต้นไม้เพื่อกินเป็นอาหาร ทําให้ต้นไม้ได้รับความ
เสียหาย มีการเจริญเตบิโตช้า และตาย แสดงดงัรูปท่ี 2.30 
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รูปท่ี 2.30 นกหวัขวานเจาะต้นไม้เพ่ือทํารัง 
(ท่ีมา http://www.redorbit.com สืบค้น 2 มีนาคม 2556) 

 

 2.4.3 ทาํลายทุ่งหญ้าเลีย้งสัตว์  
  อาหารตามธรรมชาตขิองสตัว์ป่าขาดแคลน สตัว์ป่าท่ีอาศยัอยูใ่กล้บริเวณทุ่งหญ้า
เลีย้งสตัว์ท่ีเกษตรปลกูไว้ สตัว์ป่าจะลกัลอบเข้าไปกิน ซึง่หากสตัว์ป่ามีจํานวนมากเกินไป จะทําให้
ได้รับความเสียหายมาก เกษตรกรต้องเสียเงินเป็นจํานวนมากในการซ่อมบํารุงหญ้าและทํารัว้
ป้องกันไม่ให้สตัว์ป่าเข้าไป สตัว์ป่าเหล่านีไ้ด้แก่ ช้าง หนูนา กระต่ายป่า กวางป่า แสดงดงัรูปท่ี 

2.31  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.31 กระตา่ยมีจํานวนมากเป็นสาเหตทํุาให้ทุ่งหญ้าเลีย้งสตัว์ถกูทําลาย 
(ท่ีมา http://www.bloggang.com สืบค้น 2 มีนาคม 2556) 
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 2.4.4 ลดปริมาณสัตว์นํา้ให้ลดน้อยลง  
  หากสตัว์ป่าที่กินสตัว์นํา้เป็นอาหารมีจํานวนมากเกินไป อาจทําให้สตัว์นํา้ 
ลดจํานวนลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งท่ีนํา้ลดระดบัลง และช่วงท่ีมีการอพยพ เช่น นกกาบบวั  
นกกระยาง นกปากห่าง นกกระทงุ นกกระสา ง ูนาก พงัพอน เหีย้ แสดงดงัรูปท่ี 2.32 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 2.32 นากกินปลาเป็นอาหาร 
(ท่ีมา http://www.bloggang.com สืบค้น 2 มีนาคม 2556) 

 

 2.4.5 เป็นอันตรายต่อมนุษย์โดยตรงและโดยอ้อม  

  สตัว์ป่าบางชนิดที่มีนิสยัดรุ้าย อาจจะทําอนัตรายให้มนุษย์ได้รับบาดเจ็บและ 
ถึงขัน้เสียชีวิตได้ เช่น ช้างป่า สิงโต หมาป่า เสือ หมีควาย จระเข้ งูเห่า งูจงอ่าง งูสามเหล่ียม  

ส่วนทางอ้อมอาจเกิดจากการได้รับเชือ้ท่ีก่อให้เกิดโรคจากสตัว์ป่า เช่น เชือ้ไข้หวดันกจากสตัว์ปีก 
ท่ีกําลงัระบาดอยู่ในขณะนี ้และกําลงัสร้างความเสียหายทัง้ระบบเศรษฐกิจและชีวิตของมนุษย์ 
ท่ีได้รับเชือ้โรคจากการสมัผสัสตัว์ปีกท่ีติดเชือ้ เช่น ไก่ เป็ด นอกจากนีย้งัเกิดความวิตกกังวลว่า 
เชือ้ไวรัสดงักลา่วจะกลายพนัธุ์และตดิตอ่มายงัมนษุย์ได้ แสดงดงัรูปท่ี 2.33 
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รูปท่ี 2.32 งจูงอางเป็นงท่ีูมีพษิ 

(ท่ีมา http://www.chiangmaizoo.com สืบค้น 2 มีนาคม 2556) 

 

บทสรุป 

 ในบทนีไ้ด้กล่าวถึงความหมายและประเภทของทรัพยากรสตัว์ป่าโดยทั่วไปและตาม
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ซึ่งจะเป็นความรู้พืน้ฐานเก่ียวกับวิวัฒนาการใน 

การจําแนกประเภทของสตัว์ป่าตามกฎหมาย ตัง้แต่อดีตจนถึงปัจจุบนั ทรัพยากรสตัว์ป่าเป็น
ทรัพยากรชีวภาพท่ีทดแทนได้มีความสําคญัและประโยชน์ทัง้ทางตรงและทางอ้อมต่อระบบนิเวศ 

สตัว์ป่า และมนษุย์  อย่างไรก็ตามถึงแม้ว่าทรัพยากรสตัว์ป่าหลายชนิดจะเป็นประโยชน์ตอ่มนษุย์
และระบบนิเวศ แตก็่มีสตัว์ป่าบางชนิดท่ีให้โทษมากกวา่ประโยชน์  
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แบบฝึกหดัทบทวน 

 

 

 1. คําชีแ้จง จงนําช่ือสตัว์ป่าสงวน เติมในช่องว่างด้านหลงัข้อความท่ีอธิบายลกัษณะ
ของสตัว์ป่าสงวนแตล่ะชนิดให้สมบรูณ์ ถกูต้อง 
  แรด กระซู่ กปูรี พะยนู เก้งหมอ เลียงผา นกกระเรียน นกแต้วแล้วท้องดํา ควายป่า 
สมเสร็จ นกเจ้าฟ้าหญิงสริินธร สมนั กวางผา ละองละมัง่ แมวลายหินออ่น 

  (1) เป็นสตัว์เลีย้งลูกด้วยนํา้นม อาศยัอยู่ในนํา้ พบที่เกาะลิบง จังหวดัตรัง 
(..........) 

  (2) มีลักษณะคล้ายเก้งธรรมดา แต่มีสําคลํา้กว่าเก้งธรรมดาด้านหลังออก 

สีนํา้ตาลเข้ม คอสีขาว ด้านหน้าของหลงัมีแถบขาว (..........) 
  (3) เป็นสตัว์กีบคู่ มีจมกูและริมฝีปากยื่นออกมาคล้ายงวงช้างตามีขนาดเล็ก 
สว่นหวัและลําตวัเป็นสีขาวสลบัดํา (..........) 
  (4) เป็นแมวป่าขนาดกลาง ใบหเูล็กและมนกลม มีจดุสีขาว ด้านหลงัใบห ูหางยาว
เป็นพวง สีขนนํา้ตาลอมเหลือง (..........) 
  (5) เป็นนกขนาดใหญ่ ส่วนหัวและคอไม่มีขนปกคลุมหัวมีสีดํา สีลกัษณะเป็น 

ปุ่ มหยาบสีแดงส้ม (..........) 

  (6) เป็นสตัว์ป่าชนิดเดียวท่ีพบในประเทศไทย มีความสวยงามสูญพนัธุ์ไปจาก
โลกนีแ้ล้ว (..........) 
  (7) เป็นสตัว์จําพวกแพะ ขนสีนํา้ตาล เส้นกลางหลงัสีดําเขาสีดําเป็นวงแหวน
(..........) 

  (8) เป็นนกลําตวัยาวประมาณ 21 ซม. มีความสวยงาม หวัมีสีดําท้ายทอยสีฟ้า 
หางสีนํา้ตาล ใต้ท้องมีสีดําสนิท (..........) 

  (9) เป็นสัตว์ท่ีตัวโตเต็มท่ีสูง 1.7 – 1.9 เมตร ขาทัง้ส่ีมีถุงเท้าสีขาวปลายเขา 
แตกออกเป็นพูค่ล้ายเส้นไม้กวาดแข็ง (..........) 
  (10) ตวัโตเตม็ท่ีสงู 2 เมตร ด้านลา่ง ของลําตวัมีลายสีขาวรูปตวัวี (..........) 
  (11) เป็นกวางชนิดหนึ่ง เขาตรงท่ีก่ิงรับส่วนท่ีโค้งมาด้านหน้าจะทํามมุโค้งต่อไป
ทางด้านหลงักบัลําตวั (..........) 
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  (12) เป็นสตัว์จําพวกแพะ ขนตามลําตวัค่อนข้างยาวสีดํา เขาหยกัเป็นวงแหวน 

(..........) 

  (13) เป็นสตัว์จําพวกเดียวกบัแรด แต่ขนาดลําตวัค่อนข้างเล็กกว่ามีหนงัหนา  
มีขนปกคลมุทัง้ลําตวั ด้านหลงัลําตวัมีรอยพบัของหนงัเพียงพบัเดียว มี 2 นอ (..........) 
  (14) อยู่ในวงศ์นกนางแอ่น มีสีดํา เหลือบเขียวแกมฟ้า โคนหางสีขาว วงสีขาว 
รอบตา (..........) 
  (15) เป็นสตัว์จําพวกมีกีบ มี 3 กีบ ทัง้เท้าหน้าและเท้าหลงั มีหนงัหนาและขนแข็ง
ขึน้ห่างๆ สว่นหลงัมีรอยพบัของหนงั 3 รอย (..........) 
 2. จงอธิบายความหมายของทรัพยากรสตัว์ป่าตามนิยามของกฎหมายสตัว์ป่าฉบบั
ปัจจบุนั 

 3. ตามพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 แบ่งสตัว์ป่าออกเป็น 

ก่ีประเภท อะไรบ้าง อธิบาย 
 4. ทรัพยากรสตัว์ป่ามีประโยชน์ และโทษตอ่สิง่มีชีวิต ระบบนิเวศและมนษุย์อยา่งไร 
อธิบาย 
 5. ผู้ เรียนจะมีวิธีการอนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์อยา่งง่ายได้อยา่งไร อธิบาย 
 



 57 

เอกสารอ้างองิ 
 

 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์.  แมลงกินได้.  [Online]. Available:  

 http://www.hblcenter.net/frontend  [20 มีนาคม 2556]. 

กรมสง่เสริมคณุภาพสิง่แวดล้อม.  2545.  ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม.  

 กรุงเทพมหานคร : ฝ่ายพฒันาและผลติส่ือ. 
เกษม  จนัทร์แก้ว.  2535.  วทิยาศาสตร์ส่ิงแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร: อกัษรสยามการพิมพ์. 

ธีระพล  อรุณะกสกิร.  2537.  พระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535. 

 กรุงเทพมหานคร : วิญญูชน. 

นิวตั ิ เรืองพานิช.  2537.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม.  

 กรุงเทพมหานคร : สหมิตร ออฟเซท. 

ประชา  อินทร์แก้ว.  2542.  ชีวิตกับส่ิงแวดล้อม.กรุงเทพมหานคร : บริษัทเธิร์ดเวฟเอ็ดดเูคชัน่  

 จํากดั. 
มหาวิทยาลยัเกษตรศาสตร์. สัตว์ป่าสงวน. [Online]. Available: http://www.ku.ac.th  

 [4 มีนาคม 2556]. 

ราตรี  ภารา. 2540. ทรัพยากรธรรมชาตแิละส่ิงแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : บริษัทอกัษรา 
 พิพฒัน์ จํากดั. 

วิชยั  เทียนน้อย.  2533.  การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละสิ่งแวดล้อม. กรุงเทพมหานคร : 
 อกัษรวฒันา. 
สมชาย  เลีย้งพรพรรณ. 2540. การอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าในประเทศไทย. สงขลา :  
 งานสง่เสริมการผลติตํารา. 
อภิชาต ศรีสะอาด และทองพลู วรรณโพธ์ิ. 2556. คู่มือการเพาะเลีย้งแมลงกินได้  
 สร้างเงนิล้าน. กรุงเทพมหานคร : นาคา อินเตอร์มิเดีย. 
 

 

 

 

 



แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 3 

การดาํรงชีวติของสัตว์ป่า 
 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 3.1 ปัจจยัทางด้านอาหาร 
 3.2 ปัจจยัทางด้านท่ีอยูอ่าศยั 
 3.3 ศตัรูของสตัว์ป่า 
 3.4 โรคของสตัว์ป่า 
 3.5 การสญูพนัธุ์ของสตัว์ป่า 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายปัจจยัสําคญัทางด้านอาหารของ
สตัว์ป่าได้ 

 2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายปัจจยัด้านท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่าได้ 
 3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายศตัรูของสตัว์ป่าได้ 

 4. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายโรคของสตัว์ป่าได้ 

 5. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารอธิบายการสญูพนัธุ์ของสตัว์ป่าได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 

 1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
 4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

 5. ผู้ เรียนถามข้อสงสยั 
 6. ผู้สอนทําการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาทรัพยากรสตัว์ป่าและการจดัการ 
 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. สารคดีเก่ียวกบัการดํารงชีวติของสตัว์ป่า 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

 3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 3 

การดาํรงชีวติของสัตว์ป่า 
 

 

 ระบบนิเวศ (Ecosystem) เป็นระบบท่ีแสดงถึงความสมัพนัธ์อย่างใกล้ชิดของสิ่งมีชีวิต
และสิ่งแวดล้อมทัง้ในเชิงบวกและเชิงลบ การดํารงชีวิตของสตัว์ พืช และสิ่งมีชีวิตชัน้ต่ําอื่นๆ 
จะต้องมีการพึง่พาอาศยักนัทัง้ทางตรงและทางอ้อม ตลอดจนมีการเก่ียวพนักบัสว่นท่ีไมมี่ชีวิต เช่น 

แร่ธาต ุแสงแดด นํา้ อากาศ มีการใช้พลงังานและแลกเปลี่ยนสารอาหารซึง่กนัและกนั เป็นวฎัจกัร
ท่ีดําเนินไปเป็นระบบภายใต้ความสมดลุของธรรมชาติ หากขัน้ตอนหนึ่งขัน้ตอนใดของระบบมีการ
เปล่ียนแปลงเกิดขึน้จะส่งผลเก่ียวเน่ืองไปทัง้ระบบ และเกิดปัญหากบัการดํารงชีวิตของสิ่งมีชีวิต
อ่ืนๆ การเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศไมว่า่จะเกิดจากสาเหตขุองธรรมชาติหรือจากการกระทําของ
มนษุย์ก็ล้วนแล้วแต่สง่ผลกระทบต่อระบบสิ่งแวดล้อมทัง้ระบบย่อยและระบบใหญ่ ในระบบนิเวศ
หนึ่งๆ มีองค์ประกอบทัง้ชีวภาพ ได้แก่ พืชและสตัว์ และกายภาพ เช่น นํา้ อากาศ แร่ธาตุ ฯลฯ  
ท่ีมีความซบัซ้อนแตกตา่งกนั ปัจจยัดงักลา่วยอ่มทําให้ระบบสิง่แวดล้อมมีความแตกตา่งกนัเช่นกนั 

สตัว์ป่าจดัเป็นองค์ประกอบทางชีวภาพของระบบนิเวศ เป็นองค์ประกอบที่มีความสมัพนัธ์กบั
สิ่งมีชีวิตด้วยกนัเองและสิ่งแวดล้อมอ่ืนๆ ความหลากหลายและปริมาณของสตัว์ป่าแต่ละแห่งมี
ความแตกต่างกัน ทัง้นีข้ึน้อยู่กับ อาหาร ท่ีอยู่อาศัย ศัตรู และโรค ซึ่งเป็นปัจจัยสําคัญในการ
ดํารงชีวิตของสตัว์ป่า 
 

3.1  การกาํเนิดของสัตว์ 
 สตัว์ป่าโดยทัว่ไปมีลกัษณะการเกิดสามารถแยกได้ 2 ลกัษณะด้วยกนั คือ 
 3.1.1 สัตว์ป่าที่ออกลูกเป็นตวั  
  สตัว์ป่าที่ออกลกูเป็นตวัมีลกัษณะที่เลีย้งดตูวัอ่อนให้เจริญเติบโตอยู่ในท้องแม่ 
จนกว่าจะแข็งแรงจึงจะคลอดออกมาจากแม่ ลกูท่ีคลอดออกมาจะมีลกัษณะเหมือนพ่อแม่ แต่มี
ขนาดเลก็ พอ่แมจ่ะดแูลลกูจนกวา่จะแข็งแรง แตส่ตัว์ป่าบางชนิดเม่ือคลอดแล้วยงัต้องอาศยัอยู่ใน
ถงุหน้าของแม่ตอ่อีกระยะหนึ่ง เช่น จิงโจ้ หมีโคล่า สตัว์ป่าท่ีให้กําเนิดลกูทีละตวั เช่น กวาง ควาย
ป่า ช้าง ม้า สว่นสตัว์ป่าท่ีให้กําเนิดลกูทีละหลายๆตวั เช่น หมปู่า หน ูกระรอก แสดงดงัรูปท่ี 3.1 
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รูปท่ี 3.1 ช้างป่าท่ีออกลกูทีละตวั 
(ท่ีมา http://www.ryt9.com/s/prg สืบค้น 5 เมษายน 2556) 

 

 3.1.2 สัตว์ป่าที่ออกลูกเป็นไข่ 
  สตัว์ป่าจําพวกนีจ้ะออกลกูเป็นไข่ ครัง้ละหลายๆฟอง ไข่มีเปลือกหุ้มเพ่ือป้องกนั
ตวัอ่อนท่ีอยู่ภายใน สตัว์ป่าท่ีออกลกูเป็นไข่มีลกัษณะท่ีแตกต่างกัน อาทิ สตัว์ป่าบางชนิดแม่จะ 
เฝ้าดแูลปกป้องไข่จนกว่าจะฟักเป็นตวั เช่น แมงมมุ ปลา สตัว์ป่าบางชนิดจะกกให้ความอบอุ่น 

กบัไข่ และหลงัจากท่ีลกูฟักออกมาเป็นตวัแล้ว แม่ก็ยงัดแูลต่อจนกว่าจะแข็งแรง เช่น ไก่ เป็ด นก 
แตส่ตัว์ป่าบางชนิดเม่ือวางไข่แล้วจะปล่อยให้ไข่นัน้ทิง้ไป เช่น เตา กบ และแมง เป็นต้น สตัว์ป่าท่ี
ออกลกูเป็นไข ่แสดงดงัรูปท่ี 3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.2 ลกูเตา่กําลงัออกจากไข ่
(ท่ีมา http://www.turtles.navy.mi.th สืบค้น 5 เมษายน 2556) 
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3.2  อาหารของสัตว์ป่า 
 สตัว์ป่า จดัเป็นผู้บริโภค (consumer) ในระบบนิเวศที่ไม่สามารถสร้างอาหารได้เอง 
ต้องได้รับอาหารโดยการกินทัง้พืชและสตัว์ ตามการถ่ายทอดของห่วงโซ่อาหาร(Food chain) 

จงึสามารถแบง่สตัว์ออกเป็นกลุม่ๆ  โดยยดึชนิดของอาหารท่ีกินเป็นเกณฑ์ แสดงดงัรูปท่ี 3.3 จําแนก
ได้ 3 กลุม่ คือ  
 

 
 

รูปท่ี 3.3 ห่วงโซอ่าหารของสตัว์ป่า 
(ท่ีมา www.myfirstbrain.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

 3.2.1 สัตว์ป่าที่เป็นผู้บริโภคปฐมภมูิ (Primary consumer)  

  เป็นสัตว์ป่าท่ีกินพืชเป็นอาหารอย่างเดียว เรียกว่า สัตว์กินพืช (Herbivores) 

แสดงดงัรูปท่ี 3.4  
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รูปท่ี 3.4 สตัว์ป่ากินพืช 
(ท่ีมา http://www.ost.co.th สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

  1) ช้าง เป็นสตัว์ป่าขนาดใหญ่ท่ีสดุ ชอบอยูร่วมกนัเป็นฝงู  กินกล้วย อ้อย ไผ ่ 
  2) เลียงผา รูปร่างคล้ายแพะแต่ไม่มีเครา ขนหยาบยาวสีดําเกือบทัง้ตวั หูยาว
คล้ายลา มีเขาทัง้ตวัผู้ตวัเมีย กินยอดหญ้าออ่น ผลไม้ และใบไม้ 

  3) สมเสร็จหรือผสมเสร็จ มีลําตวัคล้ายหมู เท้าคล้ายแรด จมูกย่ืนยาวคล้าย
งวงช้าง หสูัน้ ตาเลก็และนิสยัรักสงบ เป็นสตัว์กีบค่ี กินพืชผกั ข้าว ถัว่ ใบไม้ และผลไม้ตา่งๆ 
  4) กระทิง มีรูปร่างคล้ายววั กินหญ้า หน่อไม้ออ่นและผลไม้เป็นอาหาร 
  5) ควายป่า มีรูปร่างปราดเปรียวและขนาดลําตวัใหญ่กว่าควายบ้าน ความสงู 
ท่ีไหล่ 1.6 – 1.9 เมตร หนกัประมาณ 800 – 1,200 กิโลกรัม ชอบอยู่เป็นฝงู กินใบไม้ หญ้าและ
หน่อไม้ 

  6) พะยนู ไม่ใช่ปลา เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนํา้นมชนิดหนึ่ง ท่ีอาศยัตามท้องทะเล
ชายฝ่ัง ไม่มีครีบหลัง นํา้หนักประมาณ 300 กิโลกรัม อยู่เป็นครอบครัว หากินรวมกัน กินพืช
จําพวกหญ้าทะเลตามชายฝ่ัง 
  7) เก้งหม้อ มีลกัษณะคล้ายเก้งธรรมดา แต่มีสีคลํา้กว่า หางสัน้ ด้านบนสีดํา 
ตดักบัสีขาว ด้านลา่งชดัเจน ชอบกินใบไม้ ใบหญ้า และผลไม้ 

  8) สมนั สมนัหรือเนือ้สมนัเป็นกวางขนาดกลางชนิดหนึ่ง เป็นสตัว์กีบคู่ ได้ช่ือว่า
เป็นสตัว์ที่มีเขาที่สวยงามที่สดุในโลกและเช่ือว่าได้สญูพนัธุ์ไปจากโลกนีแ้ล้ว ชอบกินหญ้าอ่อน 

ยอดไม้ และผลไม้ชนิดตา่งๆ 
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  9) เนือ้ทราย ตามะแน เป็นกวางขนาดเล็กชนิดหนึ่ง ตวัเมียมีขนาดเล็กกว่าตวัผู้ 
ตวัผู้ มีเขายาวสวยงาม เนือ้ทรายว่ายนํา้เก่ง มีประสาทรับกลิ่นและประสาทรับเสียงท่ีดี ชอบกิน
หญ้าออ่น ยอดไม้ หน่อไม้และผลไม้ 

  10) กปูรี เป็นสตัว์ป่าตระกลูเดียวกบักระทิงและววัแดง ความสงูท่ีไหล่ 17-1.9 เมตร 
หนกัประมาณ 700 – 900 กิโลกรัม ชอบกินหญ้า ใบไม้  

 3.2.2 สัตว์ป่าที่เป็นผู้บริโภคทุตยิภมูิ (Secondary consumer)  

  เป็นสตัว์ท่ีกินสตัว์เป็นอย่างเดียว เรียกว่า พวกกินสตัว์ (Carnivores) แสดงดงัรูป
ท่ี 3.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.5 สตัว์ป่ากินเนือ้ 
(ท่ีมา http://www.ost.co.th สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

  

  1) เสือโคร่ง เป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง กินเนือ้สัตว์เป็นอาหาร ได้แก่ หมูป่า กวาง  
และสตัว์ตามพืน้ดนิ หรือหนองนํา้ตา่งๆ 
  2) เสือดาว จดัว่าเป็นเสือขนาดใหญ่ลําตวัเพรียวยาว มีนิสยัดรุ้าย ปีนต้นไม้เก่ง 
มกัอาศยัและหากินตามลําพัง เสือดาวเป็นนักล่าตวัฉกาจ ออกหากินในเวลากลางคืน กิน เก้ง 
กวาง หมปู่า ลงิ ชะมด นกยงู นกกระทา เป็นต้น 

  3) หมาใน เป็นหมาป่าชนิดหนึ่งมีขนาดใหญ่กว่าหมาจิง้จอก หมาในมีประสาท 

ห ู ตา และการดมกลิน่ท่ีดีมาก ชอบกินอาหารสด ได้แก่ กวางป่า เก้ง และกระตา่ยป่า 
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  4) งูแสงอาทิตย์ มีลักษณะหัวกลมแบนหลิม ลําตัวอ้วนแบนยาว แต่หางสัน้  

สีนํา้ตาลเข้มอมม่วง เป็นเงามนัทัง้ตวั ท้องสีขาว ถ้าถกูแสงจะเป็นประกายวบูวาบคล้ายสีรุ้ง 
หรือแววมกุ จงึได้ช่ือวา่งแูสงอาทิตย์ กินหน ูกบ เขียด ปลา และปลาไหล 
  5) งจูงอาง เป็นงพูิษที่มีขนาดใหญ่ที่สดุในโลก หวักลมทู่ใหญ่ แผ่แม่เบีย้ได้  

ทําเสียงขู่คล้ายงเูห่า ลําตวัเรียวยาว เป็นงสูีนํา้ตาลแดงอมเขียวเป็นส่วนมาก สีอ่ืนมีบ้าง ท้องของ 
งจูงอางเหลืองเกือบขาว ใต้คอมกัมีสีแดงหรือส้ม ชอบกินงเูป็นๆ มาก นอกจากนีมี้หน ูกบ ตะกวด  

  6) ตะกวด ลกัษณะทัว่ไปมีพืน้ตวัสีเทาเหลืองหรือนํา้ตาลเทา เกล็ดเป็นสีเหลือง 
หรือเป็นจุดๆ มองผ่านๆ จึงดูตวัเป็นสีเหลือง ชอบกินไก่ นก ปลา กบ เขียด หนู กินได้ทัง้ของสด 

และของเน่า 
  7) เหีย้ (ตวัเงิน ตวัทอง) ลกัษณะตวัสีดํา ลิน้สีม่วงปลายแฉก มีลายดอกสีขาว
หรือเหลือง เป็นแถวพาดขวางตวั หางเป็นปล้องสลบัดํากบัเหลืองอ่อน หนงัหยาบเป็นเกล็ด  

กินทัง้สตัว์บกและสตัว์นํา้ เช่น ไก่ นก ปลา กบ เขียด หน ูกินได้ทัง้ของสดและของเน่า 
  8) ปลากระเบนนํา้จืด ลําตวัแบน ทวดทรวงมีลกัษณะคล้ายจานหรือว่าว ครีบหู
เช่ือมเป็นแผ่นเดียวกบัลําตวั ส่วนของลําตวัยาวกว่าส่วนกว้าง สว่นของจะงอยปากย่ืนออกมาเป็น
ปลายแหลมครีบหางแหลมเรียวยาวมีลกัษณะคล้ายแซ่ โคนหางมีเงี่ยงหางสองอนั มีต่อมพิษ 

อยูใ่กล้ๆ กบัโคนหาง ปลอ่ยพิษออกทางเง่ียง ชอบกินลกูปลา ลกูกุ้ง และสตัว์นํา้ขนาดเลก็ 
  9) ปลาเสือตอ มีลําตวัเล็กแบนข้างส่วนท่ีเป็นหน้าผากขาวลาด ปากกว้าง และ
ยืดหดได้ ครีบหลงัยาวแบง่ออกเป็นสองสว่น สว่นแรกเป็นหนามแข็ง 12 อนั สว่นหลงัเป็นก้านครีบ
อ่อนครีบล่างส่วนแรก เป็นหนามแข็งขนาดใหญ่ลดหลัน่กนั 3 อนั ส่วนหลงัเป็นก้านครีบอ่อนเป็น
แผ่นใสขอบกลม หางเป็นรูปมนมีเกล็ดขนาดเล็กรอบเกล็ดมีหนาม ลําตวัมีสีครีมออกชมพูและ 
สีเหลือง มีแถบดําใหญ่พาดขวางลําตวัประมาณ 6 แถบ ขนาดความยาวเม่ือโตเต็มท่ีมีความยาว 
16 นิว้ ชอบกินกุ้งฝอยและลกูปลา 
  10) อึง่แดงหรืออึง่ลาย อาศยัอยูพื่น้ดนิ ใต้ซอกหิน ชอบกินแมลงตา่งๆ เป็นอาหาร 
 3.2.3 ผู้บริโภคตตยิภมูิ (Tertiary consumer)  

  เป็นสิ่งมีชีวิตท่ีกินได้ทัง้พืชและสตัว์เป็นอาหาร เรียกว่า พวกกินทัง้พืชและสตัว์ 
(Omnivores) แสดงดงัรูปท่ี 3.6 
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รูปท่ี 3.6 หมาไม้จดัเป็นสตัว์กินทัง้พืชและสตัว์ 
(ท่ีมา http://www.todayza.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

  1) ชะนี มีทัง้ตวัสีขาวและตวัสีดํา รูปร่างเพรียวไม่มีหาง กินผลไม้ ใบไม้ และ
แมลงเป็นอาหาร 
  2) หมหูร่ิง มีรูปร่างเตีย้คลายหม  ูจมกูยื่นยาวคล้ายจมกูหม  ูหูมีขนาดเล็ก  
หางค่อนข้างสัน้ มีกลิ่นตัวแรง หมูหร่ิงเป็นสัตว์ค่อนข้างปราดเปรียว ดุร้าย กินผลไม้ หน่อไม้  

หน ูกิง้ก่า ไส้เดือน และแมลงบางชนิด  

  3) บ่าง, พุจง รูปร่างคล้ายกระรอกบินแต่มีขนาดใหญ่กว่า ปกติหากินในเวลา
กลางคืน กินผลไม้ ใบไม้ หน่อไม้ และแมลงเลก็ๆ  
  4) หมาไม้ มีขนาดใกล้เคียงกบัชะมดและอีเห็น เป็นสตัว์ท่ีดรุ้าย ชอบกินหน ูนก 
กระตา่ยป่า กระรอก กระแต รังผึง้ ผลไม้ นํา้หวานจากดอกไม้บางชนิด แมลงขนาดเลก็  
  5) นกกระปูดใหญ่ มีลําตวัเพรียว หางยาว ขนคลุมตัวสีดําเหลือบม่วง ชอบกิน
แมลง หอยทาก หอยทาก สตัว์มีกระดกูสนัหลงัขนาดเล็ก และเมล็ดไม้ท่ีสกุร่วงอยู่ตามพืน้ดนิ 

  6) นกสาริกาดง หรือนกขุนแผน ชอบหากินอยู่ตามป่าโปร่งและป่าละเมาะท่ีมี
ต้นไม้สงูๆ ชอบอยู่กนัเป็นฝงูเล็กๆ บางครัง้ชอบลงมากินบนดิน ชอบกินผลไม้ตา่งๆ แมลง จิง้เหลน 

กิง้ก่า งเูลก็ๆ 
  7) กรีนอีกวั เป็นกิง้ก่าขนาดใหญ่ สีเขียว หวัโตมีหนามแหลมคล้ายหวีอยู่ 
แนวกลางของลําตวั จากคอไปถึงหาง ซึ่งหนามนีจ้ะเห็นได้ชดัท่ีสดุบริเวณ ลําคอมีปุ่ มกลมขนาด
ใหญ่ บริเวณขากรรไกรลา่ง 
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  8) เตา่หบั เป็นเตา่ท่ีมีขนาดคอ่นข้างเลก็ กระดองบนสีดํา หรือมีสีนํา้ตาลปนบ้าง 
กระดองล่างสีขาวอมเหลือง หรืออมเขียว หนงัสีขาวแต่แขนขาสีเทา หวัด้านบนดํามีเส้นสีเหลือง
ผ่านจากจมูกไปท่ีคอ ผ่านตอนบนของนัยน์ตา และผ่านขอบปากบนท่ีปากล่าง คอ ตา ห ู 

สีนวลเหลืองท่ีกระดองล่างแบ่งกลางออกเป็นสองส่วน งบัได้ทัง้หน้าและหลงั เป็นเต่าชนิดเดียวท่ี
เก็บหวั หาง แขนขา ไว้ในกระดองได้หมด ชอบกินพืช ผกั ผลไม้ ปลา หอย ป ูกุ้ง  
  9) ปลานวลจันทร์ เป็นรูปร่างเพรียวบาง ลําตัวค่อนข้างกลม ปากเล็ก สีของ
ลําตวัมีตัง้แต่สีส้มปนเทา จนถึงนํา้ตาลปนสีขาวเงิน ท้องสีขาว ครีบหลงั ครีบหางเป็นสีนํา้ตาล 
ปนเทามีขนาดความยาวประมาณ 20 –30 เซนตเิมตร กินได้ไมเ่ลือกทัง้พืช แมลง และกุ้ง 
  10) ปลาตะเพียนขาว  เ ป็นปลานํา้จืดคู่บ้านคู่เมือง  เป็นที่รู้จ ักกันดีตัง้แต่ 
สมยัสุโขทัย ลักษณะลําตัวอ้วนป้อม หัวเล็กเกล็ดใหญ่ ปากเล็ก ลักษณะท่ีแตกต่างจากพวก
เดียวกันคือมีก้านครีบอ่อนของครีบก้นอยู่ 6 ก้าน ส่วนชนิดอ่ืนมี 5 ก้าน สีของลําตวัเป็นสีเขียว 
อมฟ้า ด้านหลงัสีนํา้ตาลปนเทา ท้องสีขาว เป็นปลาท่ีปราดเปรียววา่ยนํา้รวดเร็ว กระโดดได้สงูมาก  
มีขนาดความยาวประมาณ 8 – 20 เซนติเมตร กิน พืช เมล็ดพืช เมล็ดพืชตระกูลหญ้า สาหร่าย 
ตะไคร่นํา้ ซากพืชซากสตัว์ แพลงตอน และไรนํา้ 
 

3.3 ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
 ท่ีอยู่อาศยัเป็นปัจจยัหนึ่งท่ีสําคญัตอ่การดํารงชีวิตของสตัว์ป่า ซึง่สตัว์ป่าแตล่ะประเภท
จะมีถ่ินท่ีอยู่อาศยัแตกต่างกนัออกไป ขึน้อยู่กบัอิทธิพลหลายประการ เช่น ลกัษณะทางกายภาพ 

พฤติกรรมของสัตว์ป่าแต่ละชนิด สภาพแวดล้อม ลักษณะภูมิประเทศ และระบบนิเวศป่าไม้
ประเภทตา่งๆ ตัง้แต ่ทุ่งหญ้า ป่าพรุ ป่าเบญจพรรณ ป่าดิบชืน้ ป่าดิบแล้ง ป่าชายเลน ป่าชายหาด 

แสดงดงัรูปท่ี 3.7 ถึง 3.9 ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่าหากแบง่ตามประเภทของสตัว์ป่า ดงันี ้ 
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รูปท่ี 3.7 ทุ่งหญ้า 
(ท่ีมา http://www.kroobannok.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.8 ป่าดบิชืน้ 

(ท่ีมา http://www.chomthai.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.9 ป่าชายเลน 

(ท่ีมา http://tumnurat.wordpress.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 
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 3.3.1 สัตว์เลีย้งลูกด้วยนํา้นม  

  1) กระจงควาย ปกติมกัพบกระจงควายอาศยัอยู่โดดเด่ียวในป่าท่ีมีความชุ่มชืน้
สูง โดยเฉพาะป่าชายฝ่ังทะเล ป่าพรุ ป่าชายเลน และป่าดิบชืน้ กลางวันนอนพักหลบอยู่ตาม 

ซอกหินและโพรงไม้ ออกหากินในเวลากลางคืน ทกุวนันีเ้ร่ิมหาดกูระจงควายได้ยาก เน่ืองจากพืน้ท่ี
ป่าชุ่มชืน้ซึง่เป็นแหลง่อาศยัถกูบกุรุกทําลาย กอปรกบัยงัถกูลา่เพ่ือใช้เนือ้เป็นอาหารอีกด้วย 
  2) เสือไฟ จะอาศยัในป่าผลดัใบ ป่าดิบชืน้และบางครัง้ก็พบในท่ีโล่ง ส่วนใหญ่
เสือไฟหากินบนพืน้ แตก็่สามารถปีนต้นไม้ได้ ถ่ินอาศยัแพร่กระจายพนัธุ์ ในประเทศเนปาล อสัสมั 

พม่า ทิเบต จีน ไทย มาเลเซีย และเกาะสมุาตรา ตกลกูครัง้ละ 1 – 2 ตวั ตัง้ท้องประมาณ 95 วนั 

เสือไฟตวัผู้จะทําหน้าท่ีเลีย้งลกู 
  3) วัวแดง อาศัยอยู่ป่าดงดิบ ออกหากินในเวลากลางคืนและเช้าตรู่ วัวแดง
อาศยัอยูใ่นประเทศไทย อินโดนิเซีย และพมา่ 
  4) ช้างป่า อาศัยอยู่ในป่าทึบท่ีมีอากาศเย็น มีนํา้อุดมสมบูรณ์ ช้างผสมพันธุ์ 
ได้เม่ือราวอายรุาว 8 – 12 ปี ตกลกูครัง้ละ 1 ตวั และมีอายยืุนใกล้เคียงกบัมนษุย์ 
  5) เสือดาวและเสือดํา อาศยัอยูใ่นป่าหลายสภาพ ตัง้แตทุ่ง่หญ้า ป่าเบญจพรรณ 

ป่าดบิ ฯลฯ โดยมีอาณาเขตหากินประมาณ 9 – 37 ตารางกิโลเมตร หากินทัง้กลางวนัและกลางคืน 

ในเมืองไทยอาจเจอเสือดาวได้บ้างบริเวณท่ีเจอบอ่ยคือ อทุยานแหง่ชาตแิก่งกระจาน ชว่งกิโลเมตร 
ท่ีสามสบิเป็นต้นไป 

 3.3.2 สัตว์เลือ้ยคลาน 

  สตัว์เลือ้ยคลานมีร่างกายปกคลมุด้วยเกล็ดและมีผิวหนงัแห้ง ลกัษณะของเกล็ด
ในสตัว์เลือ้ยคลานแตล่ะชนิดมีขนาดและรูปร่างแตกตา่งกนัไป ได้แก่ 
  1) จระเข้ เป็นสตัว์เลือ้ยคลานพวกหนึ่งท่ีอาศยัอยู่ได้ทัง้บนบกและในนํา้ ฟันของ
จระเข้ท่ีหลดุออกไปจะมีการงอกขึน้มาใหม่ตลอดเวลา ภายในกระเพาะอาหารมีก้อนกรวดช่วยใน
การยอ่ย จระเข้จะมีลิน้ขนาดใหญ่และยดึตดิกบัพงัผืดท่ีพืน้ท่ีปากทําให้จระเข้แลบลิน้ไม่ได้ บนหลงั
และหางมีเกล็ดหนา ชีวิตส่วนใหญ่ของจระเข้อาศยัอยู่ในนํา้ ยกเว้นตอนเช้า-เย็น มกันอนหลบั 

อ้าปากค้างอยูริ่มฝ่ัง 
  2) งูหลาม ในประเทศไทยพบเกือบทุกจังหวดัยกเว้นทางภาคใต้ มกัพบใน 

ภมูิประเทศแบบธรรมชาติ เช่น ป่าโปร่ง ทุ่งหญ้าสงู ป่าชายเขา นอกจากนีย้งัพบในแถบประเทศ 
อินโดจีน พมา่ จีนตอนใต้และฮ่องกง 
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  3) ตะกวด ตะกวดชอบนอนผึง่แดดอยู่ตามต้นไม้บริเวณป่าโปร่งมากกว่าป่าทึบ 

ตะกวดสามารถว่ายนํา้หรือดํานํา้ได้เก่ง ไม่ดุร้าย พบแพร่กระจายในแถบอินโดนิเซีย และ 
ในประเทศไทยพบอยูท่กุภาค 
  4) เต่าทบัทิม เต่าทบัทิมมกัซ่อนตวัอยู่ในซอกหินตามแหล่งนํา้ไหลและไม่ค่อย
ขึน้มาบนบก พบอยูใ่นทางภาคใต้ของไทยและแพร่กระจายอยูใ่นมาเลเซีย สมุาตราและบอร์เนียว 
  5) เต่าหกดํา ชอบอาศยัอยู่ตามหนองบึง ลําธารและแม่นํา้ พบในทวีปเอเชีย 
แถบอินโดจีน มาเลเซียและในประเทศไทยพบทัว่ทกุภาค 
 3.3.3 สัตว์สะเทนินํา้สะเทนิบก 
  1) จงโคร่งหรือกง จงโคร่งเป็นคางคกขนาดใหญ่ท่ีสดุมีถ่ินอาศยัอยู่ในประเทศไทย 
ชอบอาศยัอยู่ตามลําธารของป่าทึบ ว่ายนํา้หากินข้างฝ่ังลําธาร จึงไม่พบเห็นตามบ้านเรือนและสวน 

ดงันัน้ถ้าปรากฏตัวตามบ้านเรือนเม่ือไหร่ ชาวภาคใต้จึงถือว่า “โชคดี” บางครัง้จะพบจงโคร่ง 
ในกระถางต้นไม้ โพรงดนิ ในประเทศไทยพบทางจงัหวดัภาคใต้ ตะวนัตกและตะวนัตกเฉียงเหนือ 
  2) กบนํา้เค็ม กบนํา้เค็มเป็นสตัว์สะเทินนํา้สะเทินบกชนิดเดียวในประเทศไทย 
ท่ีอาศยัอยูใ่นนํา้เคม็ เพราะตามปกติแล้วสตัว์กลุม่นีม้กัอาศยัอยู่ตามแหลง่นํา้จืดทัง้สิน้ แหลง่ท่ีพบ
กบนํา้เคม็ชนิดนี ้ได้แก่ บริเวณปากแมนํ่า้ ป่าชายเลน และชายฝ่ังทะเลท่ีเป็นนํา้กร่อย 
  3) กระท่างหรือจักก่านํา้ กระท่างเป็นสตัว์สะเทินนํา้สะเทินบกจําพวกซาลา
เมนเดอร์ชนิดเดียวของประเทศไทย ตวัเมียจะวางไข่ตามพืชนํา้ กระท่างชอบหลบซ่อนตวัตาม 

ใต้ก้อนหิน ท่อนไม้ และกองใบไม้แห้ง ซึ่งผิวของลําตวัจะกลมกลืนกับใบไม้ ในประเทศไทย 

พบกระท่างท่ีดอยอินทนนท์ จงัหวดัเชียงใหม ่และบนภหูลวง จงัหวดัเลย 
 3.3.4 สัตว์ไม่มีกระดกูสันหลัง 
  1) กลัปังหาทุกชนิด พบอาศยัอยู่ในแนวปะการัง ใต้ระดบันํา้ลงต่ําสดุ โดย
เกาะติดกบัปะการัง และแผ่กิ่งก้านขวางทิศทางการไหลของนํา้ และบางชนิดอาจมีสาหร่าย 
ซูแซนเทลลีอาศยัอยูแ่บบพึง่พากนัในเนือ้เย่ือด้วย 
  2) บึง้ตวัใหญ่สีดํา และสีนํา้ตาล สตัว์ไม่มีกระดกูสนัหลงักลุ่มนีช้อบขดุอยู่ในดิน 

ชกัใยสร้างรังอยูใ่นดนิ 

  3) ปเูจ้าฟ้า ชอบอาศยัอยูใ่นธารนํา้ท่ีสงูกวา่ระดบันํา้ทะเล 300 ฟตุ ภายใต้ภาวะ
อากาศท่ีเย็นฉ่ํา นํา้ใสสะอาด และท่ีสําคญัจะต้องมีปริมาณออกซเิจนท่ีสงูเท่านัน้ 

  4) ปูราชินี ชอบอยู่ในท่ีชืน้แฉะตามพืน้ท่ีป่าพุ (พุเป็นจุดท่ีมีนํา้ใต้ดินซึมขึน้มา
คล้ายๆกับป่าพรุในทางภาคใต้) หรือตามลําธารท่ีมีป่าปกคลมุ หนาทึบและชุ่มชืน้ เป็นลกัษณะ 
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ป่าพุท่ีมีลําธารไหลผ่าน เป็นพืน้ท่ีชุ่มชืน้มากๆ ซึ่งสังเกตได้จากพืชในกระกูลเตยช่ือเตยเวียน 

(Pandanus tectorius) ขนาดใหญ่ซึง่ชอบพืน้ท่ีชืน้แฉะ 
  5) หอยมือเสือ และหอยสงัข์แตร ตามปกติจะพบในแนวปะการัง โดยอาจจะ
ตัง้อยู่เด่ียวๆตามโขดหิน ซากปะการัง หรือฝังตวัอยู่ในโครงร่างแข็งของปะการังแบบก้อนโขดก็ได้ 

หรือวา่ยนํา้ในบริเวณแนวปะการัง 
 3.3.5 สัตว์ป่าจาํพวกนก 
  1) นกกาเหวา่ พบตามสวนหรือป่าโปร่งทกุภาคในประเทศไทย นิสยัด ุ เป็นนกท่ี
ไมช่อบเปล่ียนท่ีนอน อยูเ่ป็นคู ่ตวัผู้ชอบร้องเวลาใกล้รุ่งและใกล้ค่ํา สว่นตวัเมียไมมี่เสียงร้อง จบัคู่
ราวเดือนพฤศจิกายน ออกไขร่าวๆ เดือนมีนาคม การออกไขค่รัง้ละ 2-4 ฟอง 
  2) นกแต้วแล้ว ชอบอยู่ตวัเดียวและอาศยัอยู่ตามป่าดงดิบ ป่าโปร่ง และ 
ป่าโกงกาง กินแมลงตา่งๆ หนอน และหอยทากเป็นอาหาร ทํารังบนพืน้ดนิด้วยก่ิงไม้และใบไม้เลก็ๆ  
  3) เป็ดก่า หากินเฉพาะในป่าดงดิบ อยู่ได้โดยไม่จํากดัความสงูของภมูิประเทศ 

จากป่าดงดิบพืน้ราบ จนถึงระดบัความสูง 5,000 ฟุต ชอบออกหากินในเวลากลางคืนเป็นส่วน
ใหญ่ มีความสามารถในการบินได้รวดเร็วอย่างยอดเย่ียม สามารถบินหลบก่ิงไม้ ช่องว่างในป่าทึบ
ได้อย่างคล่องแคล่วจนไม่น่าเช่ือ บางครัง้จะพบเกาะอยู่ตามต้นไม้สงูๆ เน่ืองจากเป็นเป็ดท่ีอาศยั
เฉพาะในป่าดงดิบทึบ เป็ดก่าจึงไม่ชอบท่ีโลง่แจ้งมีแสงสว่างเจิดจ้าอย่างเป็ดอ่ืนๆ มกัหลบซอ่นตวั
อยูใ่นป่าตลอดเวลา 
  4) เหย่ียวรุ้ง พบในอินเดีย ไหหลํา ไต้หวนั พม่า ไทย อินโดจีน มาเลเซีย สําหรับ
ประเทศไทยพบได้ทัว่ไปทุกภาค นิสยัชอบอยู่ตามป่าท่ีราบ และบนยอดเขาใกล้ๆ แหล่งนํา้ต่างๆ 
มกัจะพบเห็นบินร่อนเป็นวงกลม อยู่ในระยะสงูมากคอยหาอาหาร มกัจะสร้างรังอยู่บนง่ามไม้สงูๆ 
ของต้นไม้ริมฝ่ังแมนํ่า้ 
  5) พญาแร้ง ชอบอาศยัตามชายป่าและทุง่นา ปัจจบุนัเข้าไปหากินตามลําห้วย 
ป่าเตง็รังและป่าเบญจพรรณ แร้งชนิดนีมี้เขตแพร่กระจายกว้างมาก ตัง้แตป่ระเทศจีน อินเดีย  
ลงมาทางทิศใต้จนถึงคาบสมทุรมลาย ู ในอดีตเคยพบชกุชมุอยูท่ัว่ไป ทํารังอยูบ่นต้นไม้สงูตามชาย
ป่าและทุง่นา สงูจากระดบัพืน้ดนิประมาณ 10 เมตร 
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3.4  โรคของสัตว์ป่า 
 3.4.1 ความหมาย 
  โรคของสตัว์ หมายถึง สภาวะท่ีเซลล์ เนือ้เย่ือ หรืออวยัวะบางส่วนของร่างกาย
เปล่ียนแปลงไปจากปกติทัง้ทางกายภาพ เคมี สรีระ เป็นผลทําให้การเจริญเติบโตลดลง ผลผลิต
ลดลง สตัว์ดํารงชีพอยา่งไมป่กต ิพิการ หรือตาย 
  การติดเชือ้ หมายถึง เม่ือมีจุลินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรค เช่น แบคทีเรีย ไวรัส เชือ้รา 
โปรโตซวั เข้าไปในร่างกายของสตัว์ ทําให้เกิดปฏิกิริยาท่ีเนือ้เย่ือ และการทํางานผิดปกตหิรือเสียไป 

ซึง่อาจจะเป็นผลโดยจากตวัจลุนิทรีย์เอง หรืออาจจะเป็นผลเน่ืองมาจากท๊อกซนิของมนัก็ได้ 

  โรคติดเชือ้ หมายถึง โรคท่ีเกิดขึน้เน่ืองจากมีเชือ้จลุินทรีย์ท่ีทําให้เกิดโรคเข้าไปใน
ร่างกายสตัว์ จะทางใดก็แล้วแต่ แล้วเชือ้นัน้ขยายพนัธุ์ในตวัสตัว์เพิ่มจํานวนมากขึน้ ทําให้การ
ทํางานของเนือ้เย่ือและอวยัวะตา่งๆ ผิดปกตหิรือเสียไป เป็นผลทําให้สตัว์แสดงอาการป่วยหรือเกิด
เป็นโรคขึน้ 

  โรคระบาด หมายถึง โรคตดิเชือ้ซึง่สามารถระบาดหรือแพร่จากสตัว์ป่วยไปยงัสตัว์
ตวัอ่ืนๆ ได้อยา่งรวดเร็ว ทัง้ทางตรงและทางอ้อม 

 3.4.2 แหล่งตดิต่อของโรค โรคจะตดิตอ่กนัโดยวิธีตา่งๆ หลายทาง คือ 
  1) การสมัผสักนัโดยตรง วิธีนีโ้รคติดต่อกนัได้โดยการสมัผสักนัโดยระหว่างสตัว์
ป่วยกบัสตัว์ดี เช่น โรคผิวหนงั โรคขีก้ลาก อาจติดต่อกนัได้โดยการสมัผสัผิวหนงัระหว่างสตัว์เป็น
โรคกบัสตัว์ดี หรือโรคท่ีตดิตอ่โดยการผสมพนัธุ์ 
  2) การตดิโรคจากแมลงดดูเลือด 

  3) การสมัผสักบัสตัว์ท่ีป่วยเป็นโรคเรือ้รังแตไ่มแ่สดงอาการป่วยให้เห็น 

  4) การติดโรคจากดิน สตัว์ติดโรคได้จากดินที่มีเชือ้โรคอยู่ เช่น สปอร์ของ
แบคทีเรียหลายชนิดอยู่ในดิน อาจทําให้สตัว์ติดโรคได้ โดยเข้าทางบาดแผลที่ผิวหนัง เช่น  

โรคบาดทะยกั โรคไข้ขา เป็นต้น 

  5) การตดิโรคจากอาหารและนํา้ด่ืม 

  6)  การตดิโรคทางอากาศ 
  ตวัอยา่งของโรคของสตัว์ป่า ดงันี ้

  1) โรคไข้หวดันก (Avian Influenza) สตัว์ท่ีเป็นโรคนี ้ได้แก่ สตัว์ปีกทุกชนิด  

มีความไวตอ่เชือ้ไวรัสไข้หวดันก สามารถท่ีจะแยกเชือ้ได้จากนกนํา้ รวมทัง้ นกชายทะเล นกนางนวล 
และนกป่า แสดงดงัรูปท่ี 3.10 นอกจากนีเ้ป็ดป่าสามารถท่ีจะนําเชือ้ไวรัสชนิดนีโ้ดยท่ีจะไม่แสดง
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อาการป่วย ซึง่ถือได้ว่าเป็นแหลง่โรคท่ีสําคญัของสตัว์ปีก เป็นโรคท่ีเกิดจากการติดเชือ้ไวรัส Avian 

Influenza virus type A ในตระกลู Orthomyxoviridae ซึง่เป็น RNA ไวรัสชนิดมีเปลือกหุ้ม โดยมี 

surface antigens ท่ีสําคญั ได้แก่ haemagglutinin (H) มี 15 ชนิด และ neuraminidase (N) มี  

9 ชนิด เชือ้ไวรัส Influenza แบง่เป็น 3 type ได้แก่ Type A แบง่เป็น 15 subtype ตามความ
แตกตา่งของ H และ N antigen พบได้ในคนและสตัว์ตา่งๆ เช่น สกุร ม้า และสตัว์ปีกทกุชนิด Type 

B ไมมี่ subtype พบเฉพาะในคน และ Type C ไมมี่ subtype พบเฉพาะในคนและสกลุ การติดตอ่
ของโรคจากการสมัผสักบัอจุจาระ เป็นวิธีติดตอ่ท่ีสําคญัระหว่างนกด้วยกนั นกป่าจะเป็นตวันําเชือ้
ไวรัสไข้หวดันกไปยงันกในโรงเรียนท่ีเปิดได้ โดยผ่านทางการปนเปือ้นของอจุจาระ โรคไข้หวดันก 
จะแสดงอาการตัง้แต่ระดบัท่ีไม่รุนแรง ไปจนถึงขัน้เสียชีวิต ขึน้อยู่กบัชนิดของเชือ้ไวรัส และสตัว์
ท่ีได้รับเชือ้ สตัว์อาจจะไม่แสดงอาการป่วยแตจ่ะมีระดบัภมูิคุ้มกนัสงูขึน้ ภายใน 10 – 14 วนั สตัว์
อาจแสดงอาการ กินอาหารน้อยลง ปริมาณไข่ลดในไก่ไข่ มีอาการไอ จาม ขนร่วง มีไข้ ซึม  

หน้าบวม ท้องเสีย มีอาการตดิเชือ้รุนแรงอาจตายกะทนัหนั ซึง่มีอตัราการตายสงู 100 %  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.10 เจ้าหน้าท่ีฉีดวคัซนีให้กบัสตัว์ปีกเพ่ือป้องกนัโรคไข้หวดันก 
(ท่ีมา http://www.diseaseinlife.blogspot.com สืบค้น 3 กมุภาพนัธ์ 2556) 

 

  2) โรคพยาธิหัวใจ (Filaria) เป็นโรคท่ีเกิดกับช้าง เกิดจากแมลงวัน เหลือบ 

และยุงเป็นพาหะ โดยการดูดเลือดสัตว์ท่ีเป็นโรคนี  ้เม่ือมาดูดเลือดช้างก็จะถ่ายเชือ้โรคเข้าสู ่
เส้นโลหิตช้าง พยาธิจะเจริญเติบโตในเส้นโลหิต พยาธิบางตวัเข้าไปเจริญเติบโตอยู่ในหัวใจจน 

ตัวโตเต็มช่องหัวใจ ทําให้หัวใจทํางานไม่ได้ เป็นสาเหตุให้ช้างตาย พยาธิหัวใจช้างมีขนาด
ประมาณเท่าแขนคน ยาวประมาณ 30 เซนติเมตร มีหางจํานวน 4 – 5 หาง ลกัษณะคล้ายกับ
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หนวดปลาหมึก แต่ละหางยาวประมาณ 100 – 120 เซนติเมตร หางพยาธิจะชอนเข้าไปตาม 

เส้นโลหิตใหญ่ พยาธิชนิดนีมี้รูปร่างไม่แน่นอน สามารถเปล่ียนรูปร่างไปตามอวยัวะของสตัว์ท่ีมนั
อาศยัอยู่ได้ เน่ืองจากการหลีกเล่ียงสตัว์ท่ีเป็นพาหะนัน้ทําได้ยาก ดงันัน้วิธีท่ีดีท่ีสดุคือ การนําช้าง
ไปตรวจโลหิตทกุปี หากพบไขพ่ยาธิในเส้นโลหิตก็ทําการฉีดยาทําลาย แสดงดงัรูปท่ี 3.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.11 สตัวแพทย์ตรวจสขุภาพของช้างเพื่อเฝ้าระวงัและป้องกนัโรค 

(ท่ีมา http://www.ryt9.com สืบค้น 3 กมุภาพนัธ์ 2556) 

 

  3) โรคปากและเท้าเป่ือย (Foot and Mouth Disease) โรคปากและเท้าเป่ือย 
เป็นโรคระบาดชนิดเฉียบพลนัของสตัว์กีบคู ่เช่น โค กระบือ สกุร แพะ แกะ กวาง เกิดจากเชือ้ไวรัส 
genus Rhinovirus เรียกว่า FMDV โรคนีมี้ลกัษณะเฉพาะ คือ มีเม็ดตุม่เกิดขึน้ท่ีเย่ือเมือกภายใน
ปาก และท่ีไรกีบและซอกกีบ สตัว์ป่วยจะมีอาการมีไข้ เบ่ืออาหาร หยุดเคีย้วเอือ้ง กระหายนํา้ 
แสดงอาการของโรคปากอกัเสบอย่างฉบัพลนั มีนํา้ลายไหลยืดเป็นสาย กดัฟัน มีตุม่ขึน้ท่ีเย่ือเมือก
ภายในช่องปาก เม็ดตุ่มจะแตกภายใน 24 ชัว่โมงเกิดเป็นแผล หลงัจากเกิดท่ีปากแล้ว 2 – 5 วนั  

จะเกิดเม็ดตุ่มขึน้ที่เท้าตรงบริเวณผิวหนงัที่ไรกีบและซอกกีบ ต่อมาตุ่มจะแตก เป็นแผลบวม  

แผลอาจอกัเสบและกินลกึเข้าไปในกีบ บางทีถึงกบัทําให้กีบหลดุ และตายในท่ีสดุ พบการระบาด
ของโรคปากเท้าเป่ือยเคยระบาดกับกระทิงท่ีอุทยานแห่งชาติกุยบุรี เป็นเหตุให้กระทิงตายไป
มากกวา่ 30 ตวั แสดงดงัรูปท่ี 3.12 
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รูปท่ี 3.12 กระทิงตายจากโรคปากเท้าเป่ือย ท่ีอทุยานแห่งชาตกิยุบรีุ 
(ท่ีมา http://www.manager.co.th สืบค้น 3 เมษายน 2556) 

 

3.5  การสูญพนัธ์ุของสัตว์ป่า 
 ประเทศไทยในสมยัก่อนมีสตัว์ป่าอยู่ชุกชุม ทัง้สตัว์ป่าที่สวยงามและหาได้ยาก เช่น 

สมนัหรือเนือ้สมนั และแรด เป็นต้น แต่ต่อมาเมื่อประเทศไทยได้พฒันาความเจริญไปสู่ชนบท  

ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่า ตลอดจนลําห้วย หนอง คลอง บึง อนัเป็นแหล่งหากิน 

ของสตัว์ป่าและสตัว์นํา้ ได้ถกูบกุรุกแผ้วถางทําลายกลายเป็นไร่นาท่ีทํามาหากินของมนษุย์ ประกอบ
กบัจํานวนประชากรได้เพิ่มมากขึน้ รวมทัง้อปุกรณ์ อาวธุ ท่ีใช้ในการลา่ทําลายสตัว์ป่าและสตัว์นํา้
ทันสมยัขึน้ จึงมีการล่าสตัว์และจับปลาทุกชนิดโดยไม่มีขอบเขต จํานวนสตัว์ป่าและสตัว์นํา้จึง 
ร่อยหรอลงทกุวนั และบางชนิดสญูพนัธุ์หรือใกล้สญูพนัธุ์ ทรัพยากรสตัว์ป่าเป็นทรัพยากรประเภท
เกิดขึน้ทดแทน (Renewable natural resources) ซึ่งเป็นทรัพยากรท่ีท้าทายความสามารถ 
ของมนษุย์ในการจดัการและรักษาให้คงสภาพทัง้ด้านคณุภาพและปริมาณเพ่ือการใช้ประโยชน์ของ
มนุษย์ได้อย่างต่อเน่ือง แต่ปัจจุบนัมนุษย์ได้ใช้ประโยชน์จากทรัพยากรสตัว์ป่ายงัไม่ถกูเท่าท่ีควร 
เป็นการใช้ค่อนข้างสิน้เปลืองเปล่าประโยชน์และไม่ถกูต้องตามหลกัวิชาการ ไม่ได้ใช้ส่วนที่เกิน  

แต่กลบัใช้ส่วนที่ควรเก็บรักษาเอาไว้ และไม่พยายามหาวิธีทดแทนให้เพียงพอและเหมาะสม  

จึงทําให้สตัว์ป่าลดจํานวนลงและบางชนิดได้สูญพนัธุ์ไปในท่ีสุด ปัจจัยท่ีทําให้เกิดสูญพนัธุ์และ
ลดจํานวนลงของสตัว์ป่ามีหลายสาเหต ุดงันี ้

 3.5.1 การเพิ่มของประชากร 
  ปัจจบุนัการเพิ่มขึน้ของประชากรโดยเฉลี่ยทัว่โลกมีแนวโน้มสงูมากขึน้ ปริมาณ
การเพิ่มของประชากรเป็นแบบอตัราทวีคณู (exponential growth) จากจํานวนประชากรท่ีเพิ่มขึน้
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ทําให้ความต้องการในการบริโภคทรัพยากรในอตัราเร่ง ไม่ว่าจะนํามาเพ่ือเป็นอาหาร ยารักษาโรค 

เคร่ืองนุ่งห่ม เคร่ืองมือและเคร่ืองใช้ต่างๆ ทรัพยากรสตัว์ป่าและประเภทอ่ืนๆ ถกูทําลาย เกิดของ
เสียในสิ่งแวดล้อมมากมาย ซึ่งมีผลต่อการดํารงชีวิตของสตัว์ป่า และสขุภาพอนามยัของมนุษย์ 
อตัราการเพิ่มขึน้ของประชากรโลก แสดงดงัรูปท่ี 3.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.13 การเพิ่มขึน้ของจํานวนประชากรโลก 
(ท่ีมา http://www.chaloke.com สืบค้น 3 มีนาคม 2556) 

 

 3.5.2 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ  
  ความเจริญทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพ่ือนํามาใช้ในการผลิตอย่างไม่หยดุยัง้ 
เพื่อตอบสนองความต้องการโดยหวงัทําให้เศรษฐกิจที่ดีขึน้ ส่งผลทําให้ทรัพยากรที่เป็นวตัถดุิบ 

ถูกนําไปใช้อย่างรวดเร็ว เกิดภาวะร่อยหรอขาดแคลนทรัพยากร และก่อให้เกิดมลพิษเพิ่มขึน้ถึง 
ขัน้เป็นอนัตรายหรือทําลายชีวิตของสตัว์ป่าและสิ่งแวดล้อม สารพิษท่ีเกิดจากเกษตรกรรมและ
อตุสาหกรรม จะตกค้างในดนิและแหลง่นํา้ สตัว์ป่าจะได้รับสารพิษเหลา่นีต้ามห่วงโซอ่าหาร ทําให้
สารพิษไปสะสมในตวัของสตัว์ป่า และหากมีจํานวนมากอาจจะตายลงได้หรือมีผลต่อลกูหลาน  

ในท่ีสดุจะมีปริมาณลดลงและสญูพนัธุ์ไป ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการขยายตวัทาง
เศรษฐกิจ แสดงดงัรูปท่ี 3.14 
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รูปท่ี 3.14 ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีและการขยายตวัทางเศรษฐกิจ 
(ท่ีมา http://www.k-tcc.co.th สืบค้น 3 มีนาคม 2556) 

 

 3.5.3 ภยัธรรมชาต ิ 
  ภเูขาไฟระเบิด แผ่นดินถล่ม นํา้ท่วม ไฟป่า ลมพาย ุความแห้งแล้ง ฟ้าผ่า หนาว
และร้อนจัด หรือเกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อมอย่างฉับพลัน เป็นภัยที่มีความรุนแรง
คอ่นข้างมากและควบคมุยากเน่ืองจากไมส่ามารถรู้ลว่งหน้า ทําให้สตัว์ป่าได้รับอนัตราย อาจได้รับ
บาดเจ็บ พิการ หรือตายได้ นอกจากเกิดการสญูเสียสตัว์ป่าแล้ว แหลง่อาหาร ถ่ินท่ีอยู่ของสตัว์ป่า
ก็ถกูทําลายไปด้วย แสดงดงัรูปท่ี 3.15 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.15 นํา้ท่วมทําลายแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า และบ้านเรือนของมนษุย์ 
(ท่ีมา http://www.oknation.net สืบค้น 3 มีนาคม 2556) 
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 3.5.4 การทาํลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
  การขยายพืน้ท่ีเพาะปลกู พืน้ท่ีอาศยั และกิจกรรมต่างๆ เพ่ือการดํารงชีวิตของ
มนษุย์ท่ีเพิ่มจํานวนขึน้ ได้ทําลายถ่ินท่ีอยู่อาศยัและท่ีดํารงชีพของสตัว์ป่าไปอย่างไม่รู้ตวั โดยเฉพาะ
พืน้ท่ีป่าไม้ ซึ่งเป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัและแหล่งอาหารท่ีสําคญัของสตัว์ป่าได้ถูกบุกรุกทําลายด้วย
วิธีการต่างๆ เช่น การทําเหมืองแร่ การเดินสายไฟแรงสูงผ่านพืน้ท่ีป่าไม้ การวางท่อส่งก๊าซ  
การสร้างเข่ือนและอ่างเก็บนํา้ การทําเกษตรกรรม ทําให้พืน้ท่ีป่าไม้ลดลงอย่างรวดเร็ว แสดงดงั 
รูปท่ี 3.16  

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.16 การทําเหมืองทําลายแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่า  
(ท่ีมา http://www.isranews.org สืบค้น 6 มีนาคม 2556) 

 

 3.5.5 การสร้างเขื่อนและอ่างเกบ็นํา้  
  การสร้างเข่ือนหรืออ่างเก็บนํา้ขนาดใหญ่จะทําให้เกิดนํา้ท่วมขงัเหนือเป็นบริเวณ
กว้าง ระบบนิเวศบนบกจะเปลี่ยนเป็นระบบนิเวศนํา้ เกิดการสญูเสียพืน้ท่ีป่าเพิ่มขึน้ ทําให้สตัว์ป่า
ทัง้สตัว์เล็กๆ ท่ีอาศยัอยู่ตามพืน้ดินและใต้ดินและสตัว์ใหญ่ในบริเวณดงักล่าวอพยพหนีนํา้ไม่ทนั  

ก็จะถูกนํา้ท่วมตาย นอกจากจะทําลายสัตว์ป่าโดยตรงแล้วยังเป็นการทําลายแหล่งที่อยู่ 
แหล่งหลบภยัและแหลง่อาหารของสตัว์ป่า แสดงรูปท่ี 3.17  
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รูปท่ี 3.17 การสร้างเข่ือนและอา่งเก็บนํา้ทําลายแหลง่ท่ีอยูอ่าศยัของสตัว์ป่าโดยตรง 
(ท่ีมา http://www.aecnews.co.th สืบค้น 6 มีนาคม 2556) 

 

 3.5.6 การนําสัตว์ป่าต่างถิ่น (Exotic animal)  

  การเข้าในในระบบนิเวศของสตัว์ป่าประจําถ่ิน ทําให้เกิดผลกระทบต่อโครงสร้าง
ของระบบนิเวศประจําถ่ิน เน่ืองมาจากสาเหตกุารถกูแย่งแหล่งท่ีอยู่และแหล่งอาหารของสตัว์ป่า
ประจําถ่ิน อาจเกิดโรคระบาดหรือทําให้สตัว์ป่าประจําถ่ินมีภมูิต้านทานลดน้อยลงจากโรคติดต่อ
ท่ีมากบัสตัว์ป่าต่างถ่ิน หากภาวะเช่นนีเ้กิดขึน้ต่อเน่ืองเป็นเวลานาน อาจทําให้สตัว์ป่าประจําถ่ิน
สญูพนัธุ์ได้ แสดงดงัรูปท่ี 3.18 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.18 ปลาชอคเกอร์เป็นสตัว์ป่าตา่งถ่ินท่ีทําลายสตัว์นํา้ประจําถ่ิน 

(ท่ีมา http://www.animals.spokedark.tv สืบค้น 5 มีนาคม 2556) 
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 3.5.7 ค่านิยมและความเช่ือที่ส่งเสริมให้มีการล่าสัตว์ป่า  
  การลา่สตัว์ป่าของมนษุย์ วตัถปุระสงค์หลกัเพ่ือนํามาเป็นอาหาร แตค่่านิยมและ
ความเช่ือบางอย่างท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนนุให้มีการล่าสตัว์ป่ามากขึน้ เช่น ค่านิยมนําสตัว์ป่า
มาเลีย้งไว้ท่ีบ้านเน่ืองจากเกิดความรักและความสงสารท่ีมนษุย์มีตอ่สตัว์ ซึง่ความเมตตาดงักลา่ว
ไม่ได้ก่อให้เกิดผลดีต่อสตัว์ป่าเลยในทางกลบักนัยิ่งทําให้สตัว์ป่าถกูล่า ค่านิยมนีบ้างครัง้อาจไป
พรากแม่และลกูออกจากกนัได้ เช่น การจบัลกูชะนีมาขายได้นัน้จะต้องฆ่าแม่ชะนีให้ตายเสียก่อน 

จึงจะแยกเอาลกูออกมาได้ ดงันัน้การนําลกูชะนีไปเลีย้ง 1 ตวั เปรียบเสมือนการดบัสญูของชีวิต 

แม่ 1 ตวัเช่นกนั สตัว์ป่าท่ีถกูนํามาเลีย้งไว้ตามบ้าน ถึงแม้จะได้รับอาหารและความรักท่ีเพียงพอ 
แต่ก็ไม่สามารถทําให้สตัว์ป่าเหล่านีมี้ความสขุได้เพราะขาดอิสรภาพ ความรักและความเมตตา
สตัว์ป่าท่ีถกูวิธี ต้องส่งชีวิตมนักลบัคืนสู่ป่า ให้มนัได้อยู่ในป่าซึง่เป็นแหล่งรวมของอาหาร ถ่ินท่ีอยู่
อาศยัและให้ร่มเงาอนัสงบสขุแก่ชีวิตท่ีสามารถเลือกได้อย่างอิสระ ความเช่ือว่ามีสรรพคณุทางยา 
อวัยวะหรือผลิตภัณฑ์ท่ีได้จากสัตว์ป่าท่ีเช่ือว่าสามารถใช้เป็นยารักษาโรค ยาอายุวัฒนะหรือ 
ยาชูกําลงัได้ เช่น เลียงผา ให้นํา้มนัทํายาสมานกระดกูและรักษาโรคได้ นอกจากนีค้่านิยมท่ีชอบ
สะสมซากสตัว์ป่า ซึง่มีคนจํานวนมากท่ีชอบแสวงหาซากสตัว์ป่ามาสะสมไว้ด้วยเหตผุลเป็นเพียง
เพราะช่ืนชอบในความงาม ความแปลงหรือความหายาก บางครัง้ใช้เป็นเคร่ืองหมายบอกฐานะ 
ซากสตัว์ป่าท่ีนิยมสะสม ได้แก่ งาช้าง เขากวาง เขาสมนั เป็นต้น อยา่งไรก็ตามความเช่ือวา่สตัว์ป่า
นําเคราะห์ร้ายหรือลางร้ายมาสู่มนุษย์ก็เป็นอีกสาเหตุหนึ่งท่ีทําให้สัตว์ป่าถูกทําลาย สัตว์ป่า
ดงักลา่วได้แก่ อีกา นกฮกู นกเค้าแมว เหีย้ เป็นต้น ทําให้ต้องฆา่เพ่ือเป็นการแก้เคล็ด จึงทําให้สตัว์
ป่าถกูทําลายไปโดยเปลา่ประโยชน์และเกินความจําเป็นอยา่งน่าเสียดาย แสดงดงัรูปท่ี 3.19 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.19 สนิค้าผิดกฎหมายจากสตัว์ป่า 
(ท่ีมา http://www.thaiwildlife.org สืบค้น 5 มีนาคม 2556) 
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 3.5.8 การมีนิสัยชอบอยู่และหากินในบริเวณที่ล่อแหลมต่อการถูกล่า  
  ป่าโปร่ง ทุ่งหญ้า ทุ่งโล่ง บริเวณรอบๆ แหล่งนํา้ บริเวณดงักล่าวเปรียบเสมือน
แหลง่อาหารของสตัว์ป่า สตัว์ป่าจะถกูลา่โดยสตัว์ป่าท่ีเป็นผู้ลา่และมนษุย์ 
 3.5.9 การเคล่ือนไหวที่เช่ือช้า  
  สายตาไม่ดีหรือตามรอยเท้าได้ง่าย ซึ่งเป็นสตัว์ป่าท่ีมีขนาดใหญ่นํา้หนกัตวัมาก 
จึงทําให้รอดพ้นจากการถกูล่าได้ยาก เช่น แรด ช้าง กูปรี ควายป่า ววัแดง นกกุลายกัษ์  

นกโกโรโกโส นกอินทรีปีกลาย เป็นต้น 

 3.5.10 การมีเนือ้และรสอร่อยเป็นที่นิยมของมนุษย์ 
  สตัว์ป่าท่ีนิยมของมนุษย์ ได้แก่ กวางผา แรด กวางป่า เนือ้ทราย กระจงควาย 
โดยเฉพาะช้างแคระ มีลกัษณะเหมือนช้างทัว่ไปแต่ตวัเล็กกว่าช้าง พบท่ีทางภาคใต้ของประเทศ
ไทย มีเนือ้ท่ีมีรสชาติคล้ายเนือ้หมจูึงเป็นท่ีนิยมทําให้ถกูล่ามาก ซึง่ปัจจบุนัเข้าใจว่าได้สญูพนัธุ์ไป
แล้ว แสดงดงัรูปท่ี 3.20 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.20 ช้างแคระ 
(ท่ีมา http://www.manager.co.th สืบค้น 2 มีนาคม 2556) 

 

 3.5.11 การมีรักเดยีวใจเดยีว  
  สตัว์ป่าบางชนิดมีพฤติกรรมท่ีมีความรักเดียวใจเดียว มีความผกูพนักบัคู่ครอง
ของตนเองสงูมาก เม่ือฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งถกูทําร้ายจนได้รับบาดเจ็บหรือตายไป ฝ่ายท่ีเหลือจะไม่หนี
ไปไหนหรือไม่ยอมมีคู่ครองใหม่และสตัว์บางชนิดอาจตรอมใจตายตามไปด้วย เช่น ชะนีมือขาว 
ชะนีมือดํา ชะนีมงกฎุ นกกระเรียน นกกาบบวั แสดงดงัรูปท่ี 3.21 
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รูปท่ี 3.21 ชะนีมือขาว 
(ท่ีมา http://www.biogang.net สืบค้น 6 มีนาคม 2556) 

 

 3.5.12 การไม่มีอาวุธประจาํตวั  
  การไมมี่อาวธุประจําตวัไว้ป้องกนัศตัรู ทําให้ตกเป็นเหย่ือของผู้ลา่ท่ีแข็งแรงกว่า
ได้โดยง่าย เช่น กวางผา กวางป่า ววัแดง หมปู่า เก้งหม้อ เนือ้ทราย ลงิ กระจงหม ูพะยนู เป็นต้น 

 3.5.13 การชอบย้ายถิ่นที่อยู่บ่อยๆ 

  สัตว์ป่าบางชนิดชอบย้ายถ่ินท่ีอยู่อาศัยบ่อยๆ ได้แก่ นกกาบบัว นกกระสา 
คอดํา นกตะกรุม นกตะกราม นกกุลายกัษ์ นกกระทุง นกนางแอ่น รวมทัง้สตัว์นํา้บางชนิด เช่น 

ปลาสร้อยขาว ปลาสร้อยดอกบวั  กุ้งก้ามกราม ปลาตะเพียนขาว ปลาเทโพ เป็นต้น 

 3.5.14 การมีอัตราการขยายพันธ์ุตํ่า  
  เม่ือถกูล่ามากขึน้จึงทําให้จํานวนสตัว์ป่าดงักล่าวลดลงอย่างรวดเร็ว เช่น แรด 

ช้าง ชะนีมือขาว พะยนู สมเสร็จ กปูรี ควายป่า นกกระเรียน ค้างคาวคณุกิตต ิเป็นต้น 

 3.5.15 การชอบอาศัยอยู่ประจาํถิ่น  

  สตัว์ป่าหลายชนิดอาศยัอยูป่ระจําถ่ิน เม่ือถ่ินท่ีอยูอ่าศยัถกูรบกวนหรือถกูทําลาย
ก็ไมย่อมอพยพทิง้ถ่ินไปอยูท่ี่อ่ืน ทําให้ถกูลา่ได้ง่าย เชน่ สมนั กระซู ่ เนือ้ทราย ควายป่า เลียงผา 
กวางผา ค้างคาวคณุกิตต ิค้างคาวหน้ายกัษ์จมกูปุ่ ม นกจู๋เต้นเขาหินปนู เป็นต้น 

 3.5.16 การมีความสวยงามหรือมีเสียงไพเราะ  
  สตัว์ป่าบางชนิดท่ีมีความสวยงามหรือมีเสียงไพเราะทําให้คนนิยมนํามาเลีย้ง 
เช่น ชะนีมือขาว แมวลายหินอ่อน เสือไฟ นกขนุทอง นกเขาชวา นกเขาใหญ่ นกแต้วแล้วท้องดํา 
ไก่ฟ้าพญาลอ ไก่ฟ้าหน้าเขียว ปลาเทพา ปลาเสือตอ ปลาตองกาย เตา่กระ แสดงดงัรูปท่ี 3.22 
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รูปท่ี 3.22 ปลาเสือตอ 
(ท่ีมา http://www.jaruwunak.wordpress.com สืบค้น 6 มีนาคม 2556) 

 

 3.5.17 อวัยวะของสัตว์ป่ามีคุณค่า 
  สว่นตา่งๆของสตัว์ป่าสามารถนํามาใช้ทําผลติภณัฑ์ตา่งๆ ท่ีสวยงามได้และเป็น
ท่ีต้องการของผู้ บริโภค เช่น ขน หนัง งา เขา หนอ กระดูก กระดอง จะงอยปาก เขีย้วเล็บ  

หวักะโหลก เป็นต้น สตัว์ป่าเหล่านีจ้ะถูกล่ามากขึน้ตามความต้องการของตลาดท่ีนบัวนัจะมีแต่
เพิ่มขึน้ แสดงดงัรูปท่ี 3.23 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 3.23 งาช้าง 
(ท่ีมา http://www.chaoprayanews.com สืบค้น 6 มีนาคม 2556) 

 

 3.5.18 การชอบทาํโพรง รัง หรืออาศัยอยู่ต้นไม่ขนาดใหญ่ 

  เป็นไม้ท่ีเป็นไม้เศรษฐกิจสงู ซึ่งจะถกูตดัฟันหมดไปก่อนต้นไม้ชนิดอ่ืนๆ ทําให้
สตัว์ป่าท่ีชอบอาศัยหรือทํารังบนต้นไม้ดงักล่าวขาดแคลนท่ีอยู่อาศยั ไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ 
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ตามธรรมชาติ ทําให้สตัว่าชนิดนัน้ๆ ลดจํานวนลงและอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ เช่น พญาแร้ง  
นกกุลาดํา นกตะกรุม นกตะกราม นกกระสาคอยาว ค่างแว่น กระรอกหางม้าใหญ่ กระรอกหน้า
กระแต คา่งเทา เป็นต้น 

 3.5.19 คนไทยบางส่วนยังขาดจติสาํนึกในการที่จะอนุรักษ์สัตว์ป่า  
  จากคา่นิยมและความเช่ือในทางท่ีผิด รวมทัง้กิจกรรมท่ีเป็นการสง่เสริมให้มีการ
ทําลายสตัว์ป่ามากขึน้ เช่น การบกุรุกแผ้วทางป่า เผาป่า ฉีดยาฆ่าแมลง ปลอ่ยสารพิษลงแหลง่นํา้ 
นิยมล่าสัตว์ป่า ชอบบริโภคเนือ้และไข่ของสัตว์ป่า การสร้างเข่ือน อ่างเก็บนํา้ ถนน อาคาร
สํานกังาน บ้านพกั โรงแรมและสนามกอล์ฟในพืน้ท่ีป่าไม้ด้วย 
 3.5.20 กฎหมายคุ้มครองสัตว์ป่าของประเทศไทยยังมีช่องโหว่  
  กฎหมายที่ใ ช้ ในการคุ้ มครองทรัพยากรส ัตว์ป่าของประเทศไทย  คือ 

พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งคุ้มครองเฉพาะสตัว์ป่าเท่านัน้แต่ไม่ได้ 

ให้ความคุ้มครองสตัว์ป่าท่ีถกูนําไปเลีย้งไว้ตามบ้าน และไม่ได้ครอบคลมุไปถึงการทารุณกรรมสตัว์
ป่าในรูปแบบต่างๆ นอกจากนีก้ฎหมายบางฉบบัท่ีเก่ียวข้องกบัสตัว์ป่าเกิดช่องโหว่ทําให้เกิดการ
ลักลอบล่าสัตว์ป่า เช่น พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ.2482 ท่ีเปิดโอกาสให้ช้างป่าถูกล่า  
เป็นต้น 

 3.5.21 รัฐบาลทัง้ในอดตีจนถงึปัจจุบันยังมีนโยบายที่ส่งเสริมและสนับสนุนการ
อนุรักษ์สัตว์ป่ายังไม่ชัดเจนเท่าที่ควร  
  ทัง้ยงัขาดการปฏิบตัยิา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง จะเห็นได้จากการท่ีพืน้ท่ีป่าไม้ท่ีเป็น
แหลง่ท่ีอยู ่ แหลง่อาหาร และแหลง่หลบภยัของสตัว์ป่าลดลงอยา่งรวดเร็ว นอกจากนีป้ระเทศไทย  
ได้มีกฎหมายคุ้มครองช้างป่ามาตัง้แต ่ พ.ศ. 2443 เป็นต้นมา แตปั่จจบุนัก็ยงัถกูลา่ ทารุณกรรม 

จนจํานวนของช้างป่าลดจํานวนลงและอยูใ่นภาวะท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์  
 

บทสรุป 

 การลดลงหรือสญูพนัธุ์ไปตามธรรมชาติของสตัว์ป่า การปรับตวัของสตัว์ป่าให้เข้ากบั
การดํารงชีวิตในสิง่แวดล้อมท่ีเปล่ียนแปลงอยูต่ลอดเวลา สตัว์ป่าชนิดใดท่ีปรับตวัได้ก็จะมีชีวิตรอด
และดํารงเผ่าพนัธุ์ไป แต่หากปรับตวัไม่ได้ก็จะล้มตาย ทําให้มีจํานวนลดลงและสญูพนัธุ์ในท่ีสดุ 

อย่างไรก็ตามการล่าโดยสัตว์ป่าด้วยกันเองก็เป็นอีกสาเหตุการลดจํานวนลงของสัตว์ป่า เช่น 

เสือดาว หมาใน หมาจิง้จอกลา่กวางและเก้ง ซึง่สตัว์ป่าท่ีถกูลา่ทัง้สองชนิดนี ้อาจจะตายลงไปบ้าง
แต่จะไม่หมดไป เพราะในระบบธรรมชาติแล้วจะเกิดความสมดลุอยู่เสมอระหว่างผู้ผลิต ผู้บริโภค
และผู้ย่อยสลาย แต่หากถูกล่าโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการล่าเพ่ือเป็นอาหาร การกีฬา หรือเพ่ือ
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อาชีพสตัว์ป่าก็จะลดลงและสญูพนัธุ์ในท่ีสดุ สตัว์ป่ามีคณุค่าต่อมนษุย์และสิ่งแวดล้อม จึงจําเป็น
อย่างยิ่งท่ีจะช่วยกันป้องกัน และอนุรักษ์ทรัพยากรสตัว์ป่ามิให้ถูกทําลาย เพ่ือคุณภาพชีวิตท่ีดี 

ตวัเราและความอดุมสมบรูณ์ของธรรมชาต ิ
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แบบฝึกหดัทบทวน 

 

 

1. คําชีแ้จง จงทําเคร่ืองหมายถกู หน้าข้อท่ีถกูและทําเคร่ืองหมายผิดหน้าข้อท่ีผิด  

..........(1) ช้างเป็นสตัว์ป่าขนาดใหญ่ กินพืชเป็นอาหาร เชน่ กล้วย อ้อย ไผ ่และดนิโป่ง 

..........(2) เลียงผามีรูปร่างคล้ายแพะ แตไ่มมี่เครา กินแมลง และสตัว์เลก็ๆ เป็นอาหาร 

..........(3) สมเสร็จหรือผสมเสร็จ มีลาํตวัคล้ายหม ู เท้าคล้ายแรด จมกูย่ืนยาวคล้างงวงช้างกิน
 แมลงเป็นอาหาร 
..........(4) ลงิลม ตวัเลก็ ตากลมโต ใบหเูลก็ ไมมี่หางและไมมี่หวัแมมื่อ กินผลไม้เป็นอาหาร 
..........(5) เสือดาว เป็นเสือขนาดใหญ่ ลําตวัเพรียวยาว มีนิสยัดรุ้าย ปีนต้นไม้เก่ง กิน เก้ง กวาง 
 หมปู่า ลงิ ชะมด เป็นอาหาร 
..........(6) แย้ ชอบอาศยัอยูใ่นรูและโพรงดินทราย กินแมลงเป็นอาหาร 
..........(7) ตะกวด ชอบนอนผึง่แดดอยูต่ามต้นไม้ บริเวณป่าโปร่งมากกวา่ป่าทบึ ไมด่รุ้าย 
..........(8) กลัปังหา จดัเป็นพืชชนิดหนึง่ท่ีพบอาศยัอยูใ่นแนวปะการัง ในระดบันํา้ลงต่ําสดุ 
..........(9) ปรูาชินี จดัเป็นสตัว์ป่าจําพวกแมลง อาศยัอยู่ในพืน้ท่ีชืน้แฉะ ตามพืน้ท่ีท่ีมีลําธาร 
 ไหลผา่น 

.........(10) นกกระจอกเทศ มีถ่ินกําเนิดในทวีปแอฟริกา เป็นนกท่ีใหญ่ท่ีสดุในโลก 
2. จงอธิบายความหมายของหว่งโซอ่าหาร(food chain) และมีความสําคญัอยา่งไรตอ่ระบบนิเวศ 
3. สาเหตใุดบ้างท่ีมีผลกระทบตอ่ปัจจยัการดํารงชีวิตของทรัพยากรสตัว์ป่า 
4. หากสตัว์ป่าลดจํานวนลงในธรรมชาตจิะมีผลกระทบตอ่สิง่แวดล้อมอยา่งไร 
5. ท่านจะมีวิธีการป้องกนัไมใ่ห้สตัว์ป่าลดจํานวนลง โดยวธีิใดบ้าง 
6. สาเหตใุดบ้างท่ีทําให้สตัว์ป่าลดจํานวนลง 
7. สตัว์ป่าในประเทศไทยชนิดใดบ้างท่ีสญูพนัธุ์และใกล้สญูพนัธุ์ 
8. นิสยัหรือพฤตกิรรมการชอบย้ายถ่ินท่ีอยูข่องสตัว์ป่าทําให้สตัว์ป่าลดลงอยา่งไร อธิบาย 
9. การลดจํานวนลงของสตัว์ป่า สง่ผลกระทบตอ่ระบบนิเวศตามธรรมชาตแิละคณุภาพชีวิตของ
มนษุย์อยา่งไร  
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 4 

การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 4.1 ปัญหาทรัพยากรสตัว์ป่า 
 4.2 หลกัการจดัการทรัพยากรสตัว์ป่า 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายปัญหาทรัพยากรสตัว์ป่าได้ 

 2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายหลกัการจดัการทรัพยากรสตัว์ป่าได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 

 1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
 4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

 5. ผู้ เรียนถามข้อสงสยั 
 6. ผู้สอนทําการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาทรัพยากรสตัว์ป่าและการจดัการ 
 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. สารคดีเก่ียวกบัการจดัการทรัพยากรสตัว์ป่า 
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การวัดผลและการประเมิน 

 1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

 3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 4 

การจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า 
 

 

 ทรัพยากรสตัว์ป่ามีคณุค่าต่อมนษุย์และสิ่งแวดล้อมทัง้ทางตรงและทางอ้อม จึงจําเป็น
อย่างยิ่งที่จะต้องมีการป้องกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าลดจํานวนหรือสูญพันธุ์ ไป การอนุรักษ์
ทรัพยากรสตัว์ป่าเพื่อไว้ใช้ประโยชน์ได้นานและคุ้มค่า จึงจําเป็นต้องมีความเข้าใจในหลกัการ
อนรัุกษ์และแนวทางในการจดัการสตัว์ป่า 
 

4.1  ปัญหาทรัพยากรสัตว์ป่า 
 ในปัจจบุนัสตัว์ป่ามีจํานวนลดน้อยลงมาก ชนิดท่ีสมยัก่อนมีอยูช่กุชมุก็ไมค่อ่ยได้พบเห็น
อีกบางชนิดก็ถึงกบัสญูพนัธุ์ไปเลย ปัญหานีส้าเหตมุาจาก 
 4.1.1 ถูกทาํลายโดยการล่าโดยตรง 
  ไม่ว่าจะล่าเพ่ืออาหารหรือเพ่ือการกีฬาหรือเพ่ืออาชีพ การล่าโดยตรง หากเป็น
การล่าโดยสตัว์ป่าด้วยกนัเอง สตัว์ป่าจะไม่ลดลงหรือสญูพนัธุ์อย่างรวดเร็ว เช่น หมาใน เสือโคร่ง 
เสือดาว หมาจิง้จอก ลา่กวางและเก้ง ซึง่สตัว์ท่ีถกูลา่สองชนิดนี ้อาจจะตายลงไปบ้างแตจ่ะไม่หมด
ไปเสียทีเดียว เพราะในธรรมชาติแล้วจะเกิดความ สมดลุอยู่เสมอระหว่างผู้ล่าและผู้ถกูล่า แต่ถ้า
ถกูล่าโดยมนุษย์ไม่ว่าจะเป็นการล่าเพ่ือเป็นอาหาร เพ่ือการกีฬา หรือเพ่ืออาชีพ สตัว์ป่าจะลดลง
อยา่งมาก แสดงดงัรูปท่ี 4.1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.1 สตัว์ป่าถกูลา่โดยกลุม่ค้าสตัว์ป่าอยา่งผิดกฎหมาย 
(ท่ีมา https://www.siamfishing.com สืบค้น 5 มีนาคม 2556 
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 4.1.2 การสูญพันธ์ุหรือลดน้อยลงไปตามธรรมชาต ิ
  เนื่องจากการปรับตวัของสตัว์ป่าให้เข้ากบั การดํารงชีวิตในสภาพแวดล้อม 

ที่เปล่ียนแปลงอยู่ตลอดเวลา สตัว์ป่าชนิดท่ีปรับตวัได้ก็จะมีชีวิตรอด หากปรับตวัไม่ได้จะล้มตาย
ไป ทําให้มีจํานวนลดลงและสญูพนัธุ์ในที่สดุ ถ้าหากไม่สามารถปรับตวัให้เข้ากบัความเปลี่ยน
ของสภาพแวดล้อมได้ หรือจากสาเหตภุยัธรรมชาตติา่ง ๆ เช่น นํา้ท่วม ไฟป่า แสดงดงัรูปท่ี 4.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.2 ไฟไหม้ป่าทําลายชีวิตและแหลง่ท่ีอยูข่องสตัว์ป่าโดยตรง 
(ท่ีมา https://www.oknation.net สืบค้น 5 มีนาคม 2556) 

 

 4.1.3 การนําสัตว์ป่าต่างถิ่น (Exotic animal) เข้าไปในระบบนิเวศ  
  การนําสตัว์ป่าต่างถ่ินเข้าไปในระบบนิเวศสตัว์ป่าประจําถ่ิน ทําให้เกิดผลกระทบ
ตอ่ระบบนิเวศ ความสมดลุของสตัว์ป่าประจําถ่ินจนอาจเกิดการสญูพนัธุ์ ตวัอย่างนีย้งัปรากฏไม่
เด่นชดัในประเทศไทย แต่ในบางประเทศจะพบปัญหานี ้เช่น การนําพงัพอนเข้าไปเพ่ือกําจดัหน ู

ตอ่มาเม่ือหนมีูจํานวนลดลงพงัพอนกลบัทําลายพืชผลท่ีปลกูไว้แทน แสดงดงัรูปท่ี 4.3 
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รูปท่ี 4.3 พงัพอนกินหนเูป็นอาหาร 
(ท่ีมา https://www.bloggang.com สืบค้น 5 มีนาคม 2556) 

 

 4.1.4 การทาํลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  
  การทําลายถิ่นที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่า ได้แก่ การที่ป่าไม้ถกูทําลายด้วยวิธีการ 
ต่างๆ ไม่ว่าจะโดยถากถางและเผาเพ่ือทําการเกษตรกิจกรรมการพฒันา เช่น การตดัถนนผ่าน 

เขตป่า การสร้างเข่ือน ฯลฯ ทําให้สตัว์ป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ท่ีอ่ืนหรือไม่ก็เสียชีวิตขณะท่ี 

ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัถกูทําลาย 
 4.1.5 การสูญเสียเน่ืองจากสารพษิตกค้าง  
  เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลกู เช่น ยาปราบศตัรูพืช จะทําให้เกิด
สารพิษตกค้างในสิ่งแวดล้อม นอกจากนีก้ารสาธารณสขุบางครัง้จําเป็นต้องกําจดัหนูและแมลง
เช่นกัน สารเคมีท่ีใช้ในกิจกรรมต่างๆ เหล่านี ้มีหลายชนิดท่ีมีพิษตกค้าง ซึ่งสตัว์ป่า จะได้รับพิษ
ตามห่วงโซ่อาหาร ทําให้สารพิษไปสะสมในสตัว์ป่ามาก หากสารพิษมีจํานวนมากพออาจจะตาย 
ลงได้หรือมีผลตอ่รุ่นลกูหลานในท่ีสดุจะมีปริมาณลดลง และสญูพนัธุ์ไป  

 

4.2  หลักการจัดการทรัพยากรสัตว์ป่า 
 การจดัการสตัว์ป่า หมายถึง การนําเอาหลกัวิชาการต่างๆ ท่ีเก่ียวข้องกบัเร่ืองของสตัว์
ป่ามาประยกุต์ในการดําเนินการจดัการกบัสตัว์ป่าในพืน้ท่ีแห่งใดแห่งหนึ่ง เพ่ือให้สตัว์ป่าในพืน้ท่ี
นัน้ๆ สามารถอํานวยประโยชน์ให้แก่มนษุย์ทัง้ในด้านเศรษฐกิจ วิชาการ และการผกัผ่อนหย่อนใจ
ให้มากท่ีสดุ และให้เป็นไปโดยสม่ําเสมอตลอดไปอยา่งไมมี่ท่ีสิน้สดุ 
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 สตัว์ป่าเป็นทรัพยากรธรรมชาติท่ีสามารถเพิ่มจํานวนมากขึน้ได้ แต่ถ้าสตัว์ป่าชนิดใด 

สญูพนัธุ์ไปแล้วก็ไม่สามารถสร้างพนัธุ์ของสตัว์ป่าชนิดนัน้ขึน้มาได้อีก การอนุรักษ์ทรัพยากรสตัว์
ป่าจงึควรมีหลกัในการดําเนินการดงันี ้

 4.2.1 การป้องกันและปราบปราม  

  การป้องกัน หมายถึง การกระทําทุกอย่างทัง้ทางตรงและทางอ้อมในอันท่ีจะ
ป้องกัน คุ้มครอง ระง ับหรือยุติปัญหาที่จะเกิดขึน้ก ับชีวิตของสตัว์ป่า เช่น ปัญหาการล่า 
และลกัลอบค้าสตัว์ปารวมไปถึงการบุกรุกหรือทําลายแหล่งท่ีอยู่อาศยั แหล่งหลบภยัและแหล่ง 
อาหารของสตัว์ป่าด้วย ดงันัน้การป้องกนัและปราบปรามอาจกระทําได้โดย การออกกฎหมายห้าม
ล่าสตัว์ป่า โดยเฉพาะท่ีเหลือน้อย ห้ามล่าในพืน้ท่ีบางแห่ง ห้ามล่าในบางฤด ูโดยเฉพาะฤดผูสม
พนัธุ์ของสตัว์ป่า จํากัดเพศและจํานวนสตัว์ป่าท่ีล่า ห้ามล่าโดยใช้เคร่ืองมือและอาวุธบางอย่าง 
เจ้าหน้าท่ีรัฐจะต้องควบคมุดแูลปฏิบตัิตามกฎหมายอย่างจริงจงั นอกจากนีจ้ะต้องมีการควบคมุ
การค้าสตัว์ป่า และมีการประชาสมัพนัธ์ เผยแพร่ความรู้เพ่ือให้ประชาชนเข้าใจและตระหนกัถึง
คณุค่าของสตัว์ป่า อาจทําได้โดย การเลิกซือ้สินค้าจากสตัว์ป่าท่ีหายาก เช่น เสือ้ขนสตัว์ รองเท้า
กระเป๋าหนงัสตัว์ เคร่ืองแกะสลกังาช้าง เคร่ืองประดบัจากเปลือกหอย การไม่ลา่สตัว์ป่าทกุชนิดไป
ขายหรือไปเลีย้ง การลดปริมาณการใช้สารเคมีตา่งๆ แสดงดงัรูปท่ี 4.4  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.4 ปัญหาการบกุรุกพืน้ท่ีป่าไม้ 

(ท่ีมา https://www.oknation.net สืบค้น 5 มีนาคม 2556) 

 

 4.2.2 การอนุรักษ์แหล่งที่อยู่อาศัย 
  ทรัพยากรสตัว์ป่าท่ีลดจํานวนลงในปัจจบุนัเน่ืองจากถ่ินท่ีอยูอ่าศยัและแหลง่อาหาร
ถกูทําลายลงอย่างมาก การจดัหาแหล่งท่ีอยู่อาศยัท่ีปลอดภยัสําหรับสตัว์ป่า จึงเป็นเร่ืองท่ีสําคญั
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และจําเป็นมาก วิธีการอนรัุกษ์พืน้ที่หรือถิ่นที่อยู่ของสตัว์ป่าทําได้โดยประกาศเป็นพืน้ที่อนรุักษ์ 

ดงัตอ่ไปนี ้

  1) เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า  
   หมายถึง บริเวณท่ีดินท่ีคณะรัฐมนตรีเห็นสมควรกําหนดให้เป็นท่ีอยู่อาศยั
ของสตัว์ป่าโดยปลอดภยัเพ่ือรักษาไว้ซึง่พนัธุ์สตัว์ป่า ให้กระทําโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา และ
ให้มีแผนท่ีแสดงแนวเขตแนบท้ายด้วยโดยท่ีดินท่ีกําหนดนีต้้องเป็นท่ีดินท่ีไม่อยู่ในกรรมสิทธ์ิหรือ
สิทธิครอบครองตามประมวลกฎหมายท่ีดินของบุคคลใดซึ่งมิใช่ทบวงการเมือง การเลือกบริเวณ
ท่ีดนิท่ีจะกําหนดเป็นเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า กรมป่าไม้ได้ยดึถือหลกัในการเลือกพืน้ท่ี ดงัตอ่ไปนี ้

   (1) ต้องเป็นป่าไม้ท่ีมีสตัว์ป่าชนิดท่ีหายากหรือกําลงัจะสญูพนัธุ์อาศยัอยู ่
   (2) มีแหลง่นํา้ แหลง่อาหาร และท่ีหลบภยัสําหรับสตัว์ป่าอยา่งเพียงพอ 
   (3) เป็นพืน้ท่ีซึง่อยูห่่างไกลจากชมุชนพอสมควร 
   (4) เป็นพืน้ท่ีท่ีมีป่าไม้หลายประเภทอยูใ่นผืนเดียวกนั  

   (5) เป็นพืน้ท่ีท่ีไมอ่ยูใ่นกรรมสทิธ์ิหรือครอบครองโดยชอบด้วยกฎหมายของ
บคุคลใดบคุคลหนึง่ซึง่มิใช่ทบวงการเมือง 
  เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าแห่งแรกท่ีจดัตัง้คือ เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าสลกัพระ จงัหวดั
กาญจนบรีุ ซึง่อยู่ในป่าเบญจพรรณ พืน้ท่ี 536,597.75 ไร่ ส่วนเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง 
ทุ่งใหญ่นเรศวร จงัหวดัอทุยัธานี ได้รับการประกาศจาก UNESCO ให้เป็นมรดกโลกทางธรรมชาต ิ
แสดงดงัรูปท่ี 4.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.5 เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าสลกัพระ จงัหวดักาญจนบรีุ 
(ท่ีมา https://www.holidaythai.com สืบค้น 5 มีนาคม 2556) 
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  2) เขตห้ามลา่สตัว์ป่า 
   หมายถึง บริเวณสถานที่ที่ถกูประกาศหรือกําหนดให้เป็นแหล่งที่อยู่อาศยั 
แหล่งหลบภยั แหล่งอาหาร หรือเป็นท่ีพกัระหว่างการเดินทาง ย้ายถ่ินและอ่ืนๆ ของสตัว์ป่า พืน้ท่ี 

ท่ีกําหนดให้เป็นเขตห้ามล่าสตัว์ป่ามกัจะมีขนาดไม่กว้างขวางมากเหมือนเขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่า 
และส่วนใหญ่จะใช้พืน้ที่ของหน่วยราชการหรือใช้พืน้ที่สาธารณประโยชน์หรือประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกนั เขตห้ามล่าสตัว์ป่าจดัตัง้ขึน้โดยกรมป่าไม้แห่งแรกคือ ทะเลน้อย จงัหวดัพทัลงุ 
สงขลา และนครศรีธรรมราช  นอกจากนีไ้ด้แก่ เขตห้ามล่าสตัว์ป่าบ ึงบอระเพ็ด  จงัหวดั
นครสวรรค์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าบางพระ จังหวัด
ชลบุรี  เขตห้ามล่าสัตว์ป่าดอยสุเทพ จังหวัดเชียงใหม่ และเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาหน้าผาตัง้ 
จงัหวดัอตุรดิตถ์  เป็นต้น และเม่ือได้มีการประกาศแล้ว ห้ามมิให้ผู้ ใดกระทําการ ได้แก่ ล่าสตัว์ป่า
ชนิดหรือประเภทนัน้ เก็บหรือทําอันตรายแก่รังของสัตว์ป่าซึ่งห้ามมิให้ล่าสัตว์นัน้ และยึดถือ
ครอบครองท่ีดิน หรือตดัโคน่ แผ้วถาง เผา ทําลายต้นไม้ หรือพฤกษชาติอ่ืนๆ หรือขดุหาแร่ ดิน หิน 

หรือเลีย้งสตัว์ หรือเปลี่ยนแปลงทางนํา้ หรือทําให้ลํานํา้ ลําห้วย หนอง บงึ ท่วมท้น หรือเหือดแห้ง 
เป็นพิษ หรือเป็นอันตรายต่อสัตว์ป่า เว้นแต่จะได้รับอนุญาตตามกฎหมาย ผู้ ใดฝ่าฝืนจะต้อง 
ถกูลงโทษตามบทบญัญตัิแห่งกฎหมายตามพระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 

แสดงดงัรูปท่ี 4.6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.6 ชีวิตของสตัว์ปีกในเขตห้ามลา่สตัว์ป่าบงึบอระเพ็ด จงัหวดันครสวรรค์ 

(ท่ีมา https://www.oknation.net สืบค้น 5 มีนาคม 2556) 
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  3) อทุยานสตัว์ป่า 
   เป็นสถานท่ีจดัตัง้ขึน้เพ่ือเป็นแหลง่ท่องเท่ียวในลกัษณะซาฟารี ซึง่จะอํานวย
ประโยชน์ทางด้านการศกึษา การวิจยั และขยายพนัธุ์สตัว์ป่า ตลอดจนเป็นแหล่งท่ีอยู่ท่ีปลอดภยั
ของสตัว์ป่าชั่วคราวก่อนนําไปปล่อยในท่ีท่ีเหมาะสมต่อไป เช่น อุทยานสตัว์ป่าลําปาว จังหวัด
กาฬสนิธุ์ และอทุยานสตัว์ป่าเขาพระแทว จงัหวดัภเูก็ต เป็นต้น 

 4.2.3 การค้นคว้าวจิัย 
  หมายถึง การแสวงหาความรู้เก่ียวกบัสตัว์ป่าอย่างถกูต้องตามหลกัวิชาการ เพ่ือ
นํามาใช้ส่งเสริมและสนบัสนุนการแก้ปัญหาและการอนุรักษ์สตัว์ป่า ได้แก่ การวิจยัทางวิชาการ
เพ่ือเพาะพนัธุ์สตัว์ป่า การอนุรักษ์และปรับปรุงแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ปา การศึกษาพฤติกรรม
ด้านตา่งๆ ของสตัว์ป่า รวมทัง้การปรับตวัให้เข้ากบัสภาพแวดล้อมด้วย แสดงดงัรูปท่ี 4.7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.7 สถานีเพาะเลีย้งสตัว์ป่าดอยตงุ เป็นสถานท่ีในการศกึษาวิจยัสตัว์ป่า 
(ท่ีมา https://www.happyplanetsolution.com สืบค้น 5 มีนาคม 2556) 

  

 4.2.4 การใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่า 
  หมายถึง การรู้จักใช้ประโยชน์จากสตัว์ป่าให้เหมาะสมและคุ้มค่าตามหลกัการ
อนุรักษ์สตัว์ป่า โดยการใช้สตัว์ป่าให้เกิดประโยชน์ต่อสงัคมมนุษย์มากท่ีสดุนานท่ีสดุ แต่สญูเสีย
และสิน้เปลืองน้อยท่ีสดุ ซึ่งจะต้องคํานึงถึงการควบคมุจํานวนของสตัว์ป่ามิให้ลดน้อยลงจนเป็น
อันตรายต่อการขยายพันธุ์หรือทําให้เสียสมดุลของระบบนิเวศได้ ดังนัน้สัตว์ป่าท่ีจะนํามาใช้
ประโยชน์ได้ต้องเป็นสตัว์ป่าชนิดท่ีสามารถขยายพนัธุ์ได้ง่ายหรือมีจํานวนมากพอ เพ่ือลดความ
เส่ียงท่ีจะสญูพนัธุ์อนัจะทําให้การใช้ประโยชน์จากสตัว์ป่าเป็นไปอยา่งมีประสทิธิภาพมากขึน้ 
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 4.2.5 การอภบิาลรักษาสัตว์ป่าที่เจบ็ป่วยหรือกาํลังถูกล่าอย่างหนัก  
  เพ่ือคุ้มครองป้องกนัมิให้สญูพนัธุ์ เช่น การนําสตัว์ป่าท่ีเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บมา
ดแูลรักษา เม่ือสตัว์ป่านัน้แข็งแรงหายดีแล้วก็ปลอ่ยกลบัสูป่่าตอ่ไป แสดงดงัรูปท่ี 4.8 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.8 การรักษาเสือท่ีบาดเจ็บก่อนปลอ่ยคืนสูธ่รรมชาต ิ

(ท่ีมา https://www.banmuang.co.th สืบค้น 2 มีนาคม 2556) 

 

 4.2.6 การควบคุมจาํนวนสัตว์ป่าให้อยู่ในภาวะที่เหมาะสม  

  เพ่ือคุ้มครองสตัว์ป่ามิให้ลดจํานวนลงจนไมส่ามารถขยายพนัธุ์ได้ โดยการควบคมุ
การลา่จากมนษุย์ การลา่โดยตวัหํา้ หรือสตัว์กินเนือ้ หรือสตัว์อ่ืนเป็นอาหาร 

4.2.7 การเพาะพันธ์ุ  
  เป็นวิธีการขยายพนัธุ์สตัว์ป่าให้มีมากขึน้เพ่ือป้องกนัการสญูพนัธุ์ โดยเฉพาะสตัว์
ป่าท่ีอยู่ในภาวะท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์หรือเป็นสตัว์ป่าหายากจะต้องรีบดําเนินการนําพ่อและแม่พนัธุ์
ท่ีมีความสมบรูณ์มาจดัให้อยู่ในสภาพแวดล้อมท่ีเหมาะสมเพ่ือการผสมพนัธุ์ เม่ือได้ลกูอ่อนก็เลีย้ง
ดจูนแข็งแรงแล้ว จงึนําไปปลอ่ยคืนกลบัสูธ่รรมชาต ิแสดงดงัรูปท่ี 4.9 
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รูปท่ี 4.9 การเพาะพนัธุ์เสือก่อนปลอ่ยคืนสูธ่รรมชาต ิ

(ท่ีมา https://www.tcijthai.com สืบค้น 2 มีนาคม 2556) 

 

 4.2.8 การไม่บริโภคสัตว์ป่า 
  ประชาชนทกุคนจะต้องให้ความร่วมมือในการอนรัุกษ์สตัว์ป่าด้วยการงดบริโภค
สตัว์ป่าทกุชนิดหรือชนิดท่ีอยูใ่นภาวะใกล้จะสญูพนัธุ์ หายาก หรือไมแ่น่ใจวา่สตัว์ป่าเหลา่นัน้ถกูลา่
มาโดยถกูต้องตามกฎหมายหรือไม่ รวมทัง้ลดการบริโภคเนือ้สตัว์ท่ีมากเกินความต้องการท่ีแท้จริง
ของร่างกายลงด้วยก็จะช่วยให้สตัว์ป่าถกูลา่ลดลงได้เช่นกนั แสดงดงัรูปท่ี 4.10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.10 การลา่สตัว์ป่าอยา่งผิดกฎหมายเพ่ือนํามาบริโภค 

(ท่ีมา https://www.manager.co.th สืบค้น 2 มีนาคม 2556) 
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 4.2.9 การอพยพสัตว์ป่า 
  การอพยพสัตว์ป่าเพื่อช่วยชีวิตสัตว์ป่าให้รอดพ้นจากภัยที่กําลังเผชิญ เช่น 

กองอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมป่าไม้ ได้ดําเนินโครงการอพยพสัตว์ป่าครัง้แรกในประเทศไทยท่ี 

เขื่อนเชี่ยวหลาน จังหวดัสุราษฎร์ธานี โดยมี สืบ นาคะเสถียร เป็นหัวหน้าโครงการฯ โครงการ
ดงักล่าวสามารถช่วยชีวิตสตัว์ป่าตัง้แต่เดือนมิถนุายน 2528 – พฤศจิกายน 2529 ได้จํานวน  

1,149 ตวั เป็นสตัว์เลีย้งลกูด้วยนํา้นม 490 ตวั สตัว์เลือ้ยคลาน 642 ตวัและสตัว์ปีก 17 ตวั แสดง
ดงัรูปท่ี 4.11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.11 สืบ นาคเสถียร อพยพสตัว์ป่าตกค้างในพืน้ท่ีเข่ือนรัชชประภา เม่ือ พ.ศ. 2529 

(ท่ีมา https://www.thaigoodman.blogspot.com สืบค้น 2 มีนาคม 2556) 

 

 4.2.10 การให้การศกึษาเร่ืองการอนุรักษ์สัตว์ป่าแก่ประชาชนทั่วไป 

  การให้ความรู้แก่ประชาชนทัว่ไป ทุกเพศทุกวยั และทุกสาขาอาชีพทัง้ในระบบ
โรงเรียนและนอกระบบโรงเรียน การท่ีจะให้เยาวชนและประชาชนทัว่ไปได้รับความรู้ ความเข้าใจ
จนเกิดความตระหนักในคุณค่าและความสําคัญของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมนัน้ 

จําเป็นอย่างยิ่งท่ีจะต้องมีการเสริมสร้างและสอดแทรกความรู้เร่ืองสิ่งแวดล้อมในกิจกรรมต่างๆ 
ตามความเหมาะสม แสดงดงัรูปท่ี 4.12 
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รูปท่ี 4.12 เจ้าหน้าท่ีป่าไม้ให้ความรู้เก่ียวกบัสตัว์ป่าแก่เยาวชน 

(ท่ีมา https://www.sattahipbeach.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

 4.2.11 การฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัตงิานเก่ียวข้องกับสัตว์ป่า 
  การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตังิานเก่ียวข้องกบัสตัว์ป่าให้มีความรู้ความสามารถ
ในการอนุรักษ์สตัว์ป่าอย่างถกูต้อง เพื่อให้สามารถปฏิบตัิการคุ้มครองสตัว์ป่าได้อย่างถกูต้อง
เหมาะสมและทนัต่อเหตกุารณ์ รวมทัง้จดัให้มีการฝึกอบรมครูอาจารย์ ผู้ นําชมุชน ผู้ นําครอบครัว 
นิสิต นกัศกึษา นกัเรียน รวมทัง้ประชาชนผู้สนใจทัว่ไป เพ่ือให้เป็นกําลงัช่วยสนบัสนนุการอนรัุกษ์
สตัว์ป่าให้ทัว่ถึงด้วย แสดงดงัรูปท่ี 4.13 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.13 การฝึกอบรมเจ้าหน้าท่ีท่ีปฏิบตังิานเก่ียวข้องกบัสตัว์ป่า 
(ท่ีมา https://www.northforestfiredev.org สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 
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 4.2.12 ส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถิ่นเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วม 

  เป็นการส่งเสริมให้ประชาชนในท้องถ่ินเข้ามามีบทบาทและมีส่วนร่วมในการ
จดัการดแูลรักษาสตัว์ป่าให้มากขึน้ เพ่ือให้เห็นถึงความสําคญัของสตัว์ป่าและทรัพยากรธรรมชาติ
อ่ืนๆ และเกิดความรู้สกึเป็นเจ้าของด้วย ซึง่ทําให้เกิดความร่วมมือในการดแูลรักษาสตัว์ป่าในท้องถ่ิน
ของตนมากขึน้  ซึ่งอาจดําเนินการโดยจัดตัง้ เป็นกลุ่ม  ชมรม  มูลนิธิ  สมาคมหรือกองทุน  

แสดงดงัรูปท่ี 4.14 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 4.14 ชมรมดนูก เพ่ือการอนรัุกษ์สตัว์ป่า 
(ท่ีมา https://www.chm-thai.onep.go.th สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

 4.2.13 การดาํเนินการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ
  การดําเนินการอนรัุกษ์ทรัพยากรป่าไม้ แหลง่นํา้ ดนิและอากาศให้อยูใ่นสภาพ
ท่ีใช้เป็นแหลง่ท่ีอยูอ่าศยั แหลง่หลบภยั และแหลง่อาหารของสตัว์ป่าได้เป็นอยา่งดี รวมทัง้ป้องกนั
การเกิดไฟไหม้ป่าด้วย 
 

บทสรุป 

 การท่ีจะให้การอนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์ป่าและอ่ืนๆ ประสบความสําเร็จได้นัน้ จําเป็นจะต้อง
อาศยัความร่วมมือกนัจากหลายๆ ฝ่ายทัง้ภาครัฐท่ีจะต้องดแูลให้หน่วยงานต่างๆ ท่ีรับผิดชอบใน
ด้านนีป้ฏิบตังิานกนัอยา่งจริงจงัและตอ่เน่ือง รวมทัง้องค์กรเอกชนตา่งๆ ท่ีได้เข้ามามีสว่นร่วมจะต้อง
ให้การสนบัสนุนการอนุรักษ์สตัว์ป่าทุกรูปแบบโดยไม่หวงัผลตอบแทนใดๆ และท่ีสําคญัท่ีสดุ คือ 
คนไทยทุกคนจะต้องมีความสํานึกและตระหนกัว่าเป็นหน้าท่ีของทุกคนท่ีจะต้องช่วยกนัอนุรักษ์
ทรัพยากรสตัว์ป่าและอ่ืนๆท่ีมีอยูใ่นปัจจบุนันีใ้ห้คงอยูไ่ด้บนผืนแผน่ดนิไทยตลอดไป 
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แบบฝึกหดัทบทวน 

 

 

 1. จงบอกสาเหตสุําคญัท่ีทําให้สตัว์ป่าถกูทําลาย 

 2. สตัว์ป่ามีประโยชน์อยา่งไรบ้าง อธิบาย 
 3. จงอธิบายความหมายของการการอนรัุกษ์สตัว์ป่า (Conservation)  

 4. เพราะเหตใุด จงึต้องมีการอนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์ป่า 
 5. ทา่นจะมีวิธีการหรือแนวทางอนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์ป่า อยา่งงา่ยๆ ได้อยา่งไร 
อธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 5 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสัตว์ป่าในประเทศไทย 
 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 5.1 พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 

 5.2 พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ.  2535 

 5.3 พระราชบญัญตัสิตัว์พาหนะ พ.ศ.  2482 

 5.4 ร่างพระราชบญัญตัคิุ้มครองและอนรัุกษ์ช้าง สตัว์สญัลกัษณ์ประจําชาต ิ

 5.5 อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะ
สูญพนัธุ์ 
 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่า พ.ศ. 2503 ได้ 

 2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ได้ 

 3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายพระราชบญัญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 

2482 ได้ 

 4. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายร่างพระราชบญัญัติคุ้มครองและ
อนรัุกษ์ช้าง สตัว์สญัลกัษณ์ประจําชาตไิด้ 

 5. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายอนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่าง
ประเทศ ซึง่ชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 

 1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
 4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 
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 5. ผู้ เรียนถามข้อสงสยั 
 6. ผู้สอนทําการซกัถาม 

 

ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาทรัพยากรสตัว์ป่าและการจดัการ 
 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. สารคดีเก่ียวกบัการป้องกนัและปราบปรามการค้าสตัว์ป่า 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

 3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 



 111

บทที่ 5 

กฎหมายที่เก่ียวข้องกับสัตว์ป่าในประเทศไทย 
 

 

 ในอดีตท่ีผา่นมาประเทศไทยมีพืน้ป่าไม้อดุมสมบรูณ์ สตัว์ป่ามีอยู่อย่างชกุชมุ แตห่ลงัจาก
มีการพฒันาของชุมชนเมือง และมีการใช้ทรัพยากรอย่างฟุ่ มเฟือยไม่รู้คณุค่า โดยเฉพาะสตัว์ป่า  
มีการล่าเป็นอาหารล่าเพ่ือเป็นกีฬา และล่าเพ่ือการค้าทัง้ในประเทศและส่งออกต่างประเทศ โดย
ปราศจากกฎหมายใดๆคุ้มครอง และเม่ือประชากรเพิ่มขึน้ การบกุรุกป่าเพ่ือทํากินมีมากขึน้สตัว์ป่า
ถกูคกุคามและลดจํานวนลงอยา่งรวดเร็วในรอบหลายสบิปีจนบางชนิดได้สญูพนัธุ์ไปจากเมืองไทย
หรือสญูพนัธุ์ไปจากโลกนี ้ ดงันัน้ปี พ.ศ. 2503 ภาครัฐโดยการ ร่วมมือขององค์กรอนุรักษ์ต่างๆ  
ได้ตระหนกัถึงคณุคา่ของสตัว์ป่าจงึผลกัดนัให้เกิดกฎหมายคุ้มครองสตัว์ป่าในประเทศไทยขึน้ 

 

5.1  พระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 

 จากสถานการณ์ท่ีสตัว์ป่าต่างๆ ลดจํานวนลงมากทัง้จํานวนชนิดพนัธุ์และจํานวนสตัว์
แต่ละชนิด ทัง้ๆ ท่ีรัฐบาลได้มีมาตรการในการคุ้มครองสตัว์ป่ามาเป็นเวลานานแล้ว เร่ิมจากการ
ตราพระราชบัญญัติสําหรับรักษาช้างป่า ใน ร.ศ. 119 (พ.ศ. 2443) ในสมัยพระบาทสมเด็จ 
พระจลุจอมเกล้าเจ้าอยูห่วัเพ่ือควบคมุการจบั การลา่และฆ่าช้าง เป็นการอนรัุกษ์ทรัพยากรช้างป่า 
รัฐบาลในสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ จึงได้ออกกฎหมายเพื่อคุ้มครองสัตว์ป่าขึน้อีก เรียกว่า 
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้ มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2503 เ ม่ือวันท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503  

ตามความในพระราชบญัญัติฉบบันี ้ได้จําแนกสตัว์ป่าไว้เป็น 2 หมวด ได้แก่ สตัว์ป่าสงวนและ
สตัว์ป่าคุ้มครอง  
 หมวดท่ี 1 สตัว์ป่าสงวน หมายถึง สตัว์ป่าท่ีหาได้ยาก บางชนิดมีจํานวนลดลงมากจน
สญูพนัธุ์ไป สตัว์ป่าสงวนได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายห้ามมิให้ผู้ ใดล่า ยกเว้นเพ่ือการศกึษา
และวิจยัเท่านัน้  

 หมวดท่ี 2 สตัว์ป่าคุ้มครอง แบง่ออกได้เป็น 2 ประเภท  

 สตัว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 หมายถึง สตัว์ป่าซึ่งตามปกติคนไม่กินเนือ้เป็นอาหาร  
ไม่ล่าเพ่ือการกีฬาหรือเป็นสตัว์ป่าท่ีทําลายศตัรูพืช หรือขจดัสิ่งปฏิกลู หรือเป็นสตัว์ป่าท่ีควรสงวน
ไว้ประดบัความงามตามธรรมชาต ิ 

 สตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 2 หมายถึง สตัว์ป่าซึ่งตามปกติคนกินเนือ้เป็นอาหาร หรือ 
ลา่เพ่ือการกีฬา  
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 ในปัจจบุนัสตัว์ป่าสงวนและสตัว์ป่าคุ้มครองทัง้ 2 ประเภท บางชนิดมีจํานวนลดน้อยลง
มาก จนจดัได้ว่าเป็นสตัว์ป่าท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ การดําเนินการอนรัุกษ์พนัธุ์สตัว์ป่าของภาครัฐบาล
นบัตัง้แต่ได้ออกพระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 แล้ว ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติม 

เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ของสตัว์ป่าอยู่เสมอ ตอ่มาจึงได้มีประกาศของคณะปฏิวตัิ ฉบบัท่ี 

228 ลงวนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2515 เพ่ือการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่าตลอดจนรักษาสภาพ
สิ่งแวดล้อมท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่า ในปี พ.ศ. 2518 ได้มีการประชุมเก่ียวกับการค้าพืชและสตัว์ 
หายากขึน้ระหว่างประเทศต่างๆ จํานวน 96 ประเทศ ผลจากการประชุมได้กําหนดห้ามทําการ 
ค้าขายพืชและสตัว์จํานวน 675 ชนิด โดยเดด็ขาด เน่ืองจากอยูใ่นภาวะท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์  
 

5.2  พระราชบญัญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 

 ได้มีการออกพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ขึน้มาใช้แทน
พระราชบัญญัติฉบับเดิม มีผลบังคับใช้ตามกฎหมายตัง้แต่วันท่ี 29 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 109 ตอนท่ี 15 ลงวันท่ี 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2535  

ตามพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่าฉบบันีม้ีการอนุญาตให้ภาคเอกชนดําเนินกิจการ
สวนสตัว์สาธารณะได้ เพาะพนัธุ์สตัว์ป่าคุ้มครองบางชนิดได้ เพ่ือเป็นการอนุรักษ์และขยายพนัธุ์
สตัว์ท่ีมีจํานวนน้อยและใกล้สญูพนัธุ์ให้มีจํานวนมากขึน้ เพ่ือเป็นการเสริมรายได้ของประชาชน แต่
ไม่มีผลกระทบท่ีจะทําให้สถานการณ์การสูญพันธุ์ เพิ่มขึน้ นอกจากนีย้ังมีการเพิ่มโทษต่อการ
กระทําความผิดให้สงูขึน้ ดงัสาระสําคญัของกฎหมายตามท่ีฝ่ายพฒันาและส่งเสริม การอนุรักษ์
สตัว์ป่า กรมป่าไม้ ได้รวบรวมไว้ ดงันี ้ 

 1) ยกเลิกพระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 และประกาศ 

คณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 228 ลงวนัท่ี 18 ตลุาคม พ.ศ. 2515  

 2) ยกเลกิใบอนญุาตตา่งๆ ท่ีออกตามพระราชบญัญตัเิดมิทัง้หมด  

 3) สําหรับกฎกระทรวง ระเบียบ และประกาศที่ออกตามพระราชบญัญตัิเดิมให้ใช้ 
ต่อไป หากไม่ขดัแย้งกับพระราชบญัญัติฉบบันีจ้นกว่าจะมี กฎ ระเบียบ และประกาศฉบบัใหม่
ออกมาใช้บงัคบั เช่น ชนิดสตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญัติเดิมยงัคงให้เป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง
ตามพระราชบญัญตัฉิบบัใหมไ่ปก่อน  

 4) คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า เดิมมีปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

เป็นประธาน เปล่ียนช่ือใหม่เป็นคณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่าแห่งชาติ มีรัฐมนตรีว่าการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์เป็นประธาน มีบทบาทมากขึน้ เช่น การออกกฎระเบียบต่างๆ  
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ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในส่วนของการอนญุาตต่างๆ เจ้าหน้าที่จะต้องรีบ
ดําเนินการให้เสร็จสิน้ภายใน 50 วนั หากไม่เสร็จให้ถือว่าอนุญาตไปโดยปริยาย ซึ่งพระราชบญัญัติ
เดมิไมเ่คยบญัญตัไิว้  
 5) ผู้มีหน้าที่ควบคมุตามพระราชบญัญัติฉบบัใหม่ คือ กรมป่าไม้และกรมประมง  
(เดมิมีเพียง กรมป่าไม้) โดยกรมประมงมีอํานาจเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัสตัว์นํา้ เท่านัน้  

 6) มีการเพิ่มโทษให้สงูขึน้จากเดมิ  

 7) ห้ามล่าสตัว์ป่าสงวนและคุ้มครองในทุกกรณี นอกจากล่าเพ่ือการศึกษา หรือวิจัย
ทางวิชาการ ซึง่จะต้องได้รับอนญุาตเป็นหนงัสือจากอธิบดี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ  
 8) ห้ามเพาะพนัธุ์สตัว์ป่าสงวนและสตัว์ป่าคุ้มครอง ยกเว้นชนิดท่ีให้เพาะพนัธุ์สตัว์ป่า
คุ้มครอง หรือดําเนินกิจการสวนสตัว์สาธารณะ  
 9) ห้ามค้าสตัว์ป่าสงวน สตัว์ป่าคุ้มครอง รวมทัง้ซากและผลิตภณัฑ์ของสตัว์ป่า
เหลา่นัน้ ยกเว้นชนิดสตัว์ป่าคุ้มครองท่ีกําหนดให้เพาะเลีย้ง และได้รับอนญุาตให้เพาะเลีย้ง  
 10) ห้ามครอบครองสตัว์ป่าสงวน สตัว์ป่าคุ้มครอง ยกเว้นสตัว์ป่าคุ้มครองชนิด 

ท่ีกําหนดให้เพาะพนัธุ์และผู้ ดําเนินกิจการสวนสตัว์สาธารณะท่ีได้รับอนญุาต  

 11) การนําเข้าส่งออกสตัว์ป่าสงวน สตัว์ป่าคุ้มครองและสตัว์ตามความตกลงระหว่าง
ประเทศ จะต้องได้รับอนญุาตจากสว่นราชการท่ีเก่ียวข้อง  
 12) การนําเคลื่อนที่สตัว์ป่าสงวน สตัว์ป่าคุ้มครองและซาก ผ่านด่านตรวจสตัว์ป่า 
จะต้องได้รับอนญุาตเสียก่อน  

 13) การดําเนินกิจการสวนสตัว์สาธารณะจะต้องได้รับอนญุาตเสียก่อน (จากอธิบดี)  

 5.2.1 แนวปฏิบัตสิาํหรับผู้มีสัตว์ป่าสงวนหรือสัตว์ป่าคุ้มครอง 
  ผู้ ท่ีมีสตัว์ป่าสงวนหรือสตัว์ป่าคุ้มครองอยู่ในขณะนี ้ไม่ว่าโดยชอบด้วยกฎหมาย 
(มีใบอนญุาตให้ครอบครองหรือมีจํานวนไม่เกินกําหนดตามกฎหมายเก่า) หรือไม่ก็ตาม ให้ไปแจ้ง
การครอบครองต่อกรมป่าไม้ หรือป่าไม้อําเภอท้องท่ี แล้วแต่กรณี ภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ี
พระราชบญัญตัใิหมมี่ผลบงัคบัใช้ และได้กําหนดแนวทางให้ปฏิบตั ิดงันี ้ 

  1) ในกรณีท่ีมีสตัว์ป่าหรือซากสตัว์ป่าโดยมิชอบด้วยกฎหมาย  
   (1) สําหรับสตัว์ป่าสงวนหรือสตัว์ป่าคุ้มครอง จะตกเป็นของแผ่นดิน แต่ทาง
ราชการอาจมอบสตัว์ป่านัน้ให้กลบัไปดแูลก็ได้ ตามที่เห็นสมควร โดยคํานึงถึงสวสัดิการความ
ปลอดภัยของสัตว์ เป็นสําคัญ (นํามามอบให้พนักงานเจ้าหน้าท่ีภายใน 90 วัน นับแต่วันท่ี
พระราชบญัญตันีิใ้ช้บงัคบัไมต้่องรับโทษ)  
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   (2) สําหรับซากของสตัว์ป่าสงวนหรือซากของสตัว์ป่าคุ้มครอง ต้องแจ้งตอ่
พนกังานเจ้าหน้าท่ีภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัใิช้บงัคบั เม่ือเจ้าหน้าท่ีได้รับแจ้งและ
จด รายการแล้ว จะให้ผู้แจ้งครอบครองซากสตัว์ป่านัน้ตอ่ไป ทัง้นี ้ ห้ามนําไปจําหน่ายหรือมอบให้
ผู้ อ่ืน นอกจากจะเป็นการตกทอดทางมรดก  
  2) ในกรณีท่ีมีสตัว์ป่าหรือซากของสตัว์ป่าโดยชอบด้วยกฎหมาย ต้องแจ้งภายใน 

90 วนั นบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัใิช้บงัคบั  

   สตัว์ป่าสงวน ผู้ เป็นเจ้าของจะต้องจําหน่ายสตัว์ป่าสงวนให้แก่ผู้ ดําเนินกิจการ
สวนสตัว์สาธารณะภายใน 180 วนันบัแต่วนัแจ้ง สตัว์ป่าสงวนท่ีเหลือจากการจําหน่ายต้องมอบ 

ให้หน่วยราชการท่ีเก่ียวข้อง (กรมป่าไม้หรือกรมประมง) ซากของสตัว์ป่าสงวน ให้เจ้าของหรือ 
ผู้ครอบครอง ครอบครองต่อไปได้ แต่ห้ามจําหน่ายหรือมอบให้ผู้ อ่ืน นอกจากได้รับอนุญาตเป็น
หนงัสือจากอธิบดี หรือเป็นการตกทอดทางมรดก  
  3) สตัว์ป่าคุ้มครอง เม่ือได้แจ้งให้เจ้าหน้าท่ีทราบแล้ว ให้ปฏิบตัดิงันี ้ 

   (1) หากไมต้่องการเลีย้งดตูอ่ไป ให้จําหนา่ยสตัว์ป่านัน้ให้แก่ผู้ ได้รับอนญุาต
ให้ ดําเนินกิจการสวนสตัว์สาธารณะ หรือผู้ ท่ีได้รับอนญุาตให้เพาะพนัธุ์สตัว์ป่าคุ้มครอง ภายใน 

120 วนั นบัแตว่นัท่ีแจ้ง หลงัจากนัน้สตัว์ป่าคุ้มครองท่ีเหลือจะตกเป็นของแผน่ดนิ ต้องนําไปมอบ
ให้หน่วยราชการ ท่ีเก่ียวข้อง (กรมป่าไม้หรือกรมประมง)  
   (2) หากเจ้าของต้องการจะเลีย้งดตูอ่ไป เจ้าหน้าท่ีจะไปตรวจสอบสภาพการ 
เลีย้งดวูา่จะปลอดภยัแก่สตัว์หรือไม ่ หากเห็นวา่เหมาะสมจะออกใบอนญุาตให้ครอบครองจนกวา่
สัตว์นัน้จะตายไป หากสัตว์ป่าดงักล่าวเพิ่มจํานวนโดยการสืบพันธุ์หรือตายต้องแจ้งพนักงาน
เจ้าหน้าท่ี  

   (3) หากเจ้าของต้องการจะเพาะพันธุ์สัตว์ป่านัน้ต่อไป (หมายถึง สัตว์ป่า
คุ้มครองชนิดท่ีอนญุาตให้เพาะพนัธุ์ได้) ให้เจ้าของย่ืนคําขอรับใบอนญุาตเพาะพนัธุ์ ภายใน 30 วนั 

ซากของสตัว์ป่าคุ้มครอง ท่ีอยู่ในความครอบครองขอรับใบอนุญาตให้ค้าตาม พระราชบญัญัติ
สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 เม่ือแจ้งแล้วจะต้องจําหน่ายซากนัน้ให้หมดภายใน 3 ปี  

นบัแตว่นัท่ีได้รับใบอนญุาตให้ค้าซึง่ซากสตัว์ป่าคุ้มครองชัว่คราว หลงัจากนัน้ซากสตัว์ป่าคุ้มครอง
ท่ีเหลือจะต้องตกเป็นของแผน่ดนิ  

  4) แนวทางปฏิบตัิเกี่ยวกบัสตัว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ในความครอบครองของผู้ รับ
ใบอนญุาตให้ค้าซึง่สตัว์ป่าคุ้มครองตามพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 คือ  
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   (1) ถ้าเป็นชนิดที่อนุญาตให้เพาะพนัธุ์ ให้ยื่นคําขอรับอนุญาตเพาะพนัธุ์
ภายใน 2 ปี นบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตันีิใ้ช้บงัคบั  

   (2) ถ้าเป็นชนิดท่ีไม่ได้อนุญาตให้เพาะพนัธุ์ ให้จําหน่ายให้หมดภายใน 2 ปี 

นบัแตว่นัท่ีได้แจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี หลงัจากนัน้จะต้องตกเป็นของแผ่นดิน (มีสตัว์ป่าคุ้มครอง
ไว้ในครอบครองต้องแจ้งพนกังานเจ้าหน้าท่ี ภายใน 90 วนั นบัแตว่นัท่ีพระราชบญัญตัิฉบบัใหม่มี
ผลบงัคบัใช้หรือกฎกระทรวงฉบบัใหมมี่ผลบงัคบัใช้กรณีกําหนดชนิดสตัว์ป่าคุ้มครองเพิ่มเตมิขึน้)  

 

5.3  พระราชบญัญัตสัิตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 

 หลกัการของพระราชบญัญัติเพ่ือคุ้มครองกรรมสิทธ์ิและป้องกันการขโมยสตัว์พาหนะ 
โดยกําหนดให้มีการจดทะเบียนทําตั๋วสัตว์รูปพรรณ และกําหนดหลักเกณฑ์เก่ียวกับการ 
โอนกรรมสิทธ์ิและการจํานอง และการย้ายและจําหน่ายทะเบียนหลกัเฉพาะในสว่นท่ีเก่ียวข้องกบั
ช้าง คือ  
 5.3.1 กาํหนดให้มีการจดทะเบยีนทาํตั๋วรูป ดงันี ้

  1) สตัว์พาหนะ หมายความว่า ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา ซึ่งได้ทําหรือต้องทํา 
ตัว๋รูปพรรณตามพระราชบญัญตันีิ ้

  2) ช้างมีอายยุ่างเข้าปีท่ีแปด หรือสตัว์ใดได้ใช้ขบัข่ีลากเข็นหรือใช้งานแล้ว หรือ
สตัว์ใดท่ีมีอายุย่างเข้าปีท่ีสี่ เม่ือจะนําออกนอกราชอาณาจกัร ให้เจ้าของหรือตวัแทนพร้อมด้วย
ผู้ ใหญ่บ้านหรือพยาน ในกรณีท่ีไม่มีผู้ ใหญ่หรือผู้ ใหญ่บ้านไปด้วยไม่ได้ นําสตัว์นัน้ไปขอจดทะเบียน
ทําตัว๋รูปพรรณจากนายทะเบียนท้องท่ีท่ีสตัว์นัน้อยู ่
  3) สตัว์พาหนะซึง่นําจากตา่งประเทศเข้ามาในราชอาณาจกัรต้องขอจดทะเบียน
ทําตัว๋รูปพรรณ 

 5.3.2 กาํหนดให้มีการโอนกรรมสิทธ์ิและการจาํนองสัตว์พาหนะ   ดงันี ้

  1) การโอนกรรมสทิธ์ิให้ผู้ โอนและผู้ รับโอนทัง้สองฝ่าย หรือตวัแทน นําสตัว์พาหนะ
และตั๋วรูปพรรณไปยังนายทะเบียนเพ่ือจดทะเบียนเพื่อจดทะเบียนการโอนกรรมสิทธ์ิ กรณีท่ี 

เจ้าพนกังานยดึสตัว์พาหนะขายทอดตลาดเพ่ือชําระหนีอ้ากร หรือนายทะเบียนขายทอดตลาดสตัว์
พาหนะ หรือการเปลี่ยนเจ้าของ ซึ่งยงัมิได้ทําการโอนกรรมสิทธิ์แก่กนัต่อนายทะเบียน เมื่อ 
นายทะเบียนได้ประกาศให้เจ้าของผู้ มีนามรายสกุท้ายในตัว๋รูปพรรณมาทําการโอนภายในกําหนด
สามสิบวันแล้วไม่มา ให้นายทะเบียนมีอํานาจโอนกรรมสิทธ์ิสัตว์พาหนะได้ แม้ผู้ รับโอนหรือ
ตวัแทนมาแตฝ่่ายเดียว 
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  2) ผู้ ใดได้รับสตัว์พาหนะเป็นมรดก ให้ผู้นัน้หรือตวัแทนนําพยานพร้อมด้วย 

ตัว๋รูปพรรณไปแจ้งต่อนายทะเบียนสตัว์นัน้ แล้วให้ประกาศมรดกมีกําหนดสามสิบวนั ถ้าไม่มี 

ผู้คดัค้านภายในเวลาท่ีกําหนด ให้นายทะเบียนแก้ทะเบียนและตัว๋รูปพรรณสําหรับสตัว์นัน้ให้แก่
ผู้ รับมรดก ถ้ามีผู้ ใดคดัค้านให้นายทะเบียนสัง่ให้ผู้ ท่ีเห็นว่าไม่มีสิทธิดีกว่าไปฟ้องศาลภายในกําหนด 

ไมเ่กินหกสบิวนั ถ้าไมฟ้่องให้นายทะเบียนแก้ทะเบียนและตัว๋รูปพรรณให้แก่ผู้ควรรับมรดก 
  3) การจํานอง ให้ผู้ จํานองและผู้ รับจํานองทัง้สองฝ่าย หรือตวัแทนนําตัว๋รูปพรรณ
ประจําตวัสตัว์ท่ีจํานองไปยงันายทะเบียนท้องท่ีท่ีมีทะเบียนสตัว์นัน้เพ่ือทําการจํานอง 
 5.3.3 กาํหนดให้มีการย้ายและจาํหน่ายทะเบียนดงันี ้

  1) การย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอําเภอ นอกจากกรณีการเช่า เช่าซือ้ ยืม ฝาก 
จํานํา รับจ้างเลีย้งหรือพาไปชัว่คราว เจ้าของหรือตวัแทนต้องนําตัว๋รูปพรรณสตัว์ไปแจ้งความต่อ
นายทะเบียนท้องท่ีใหมภ่ายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีสตัว์นัน้ ๆ ไปถึงท่ี ๆ ย้ายไป 

  2) ถ้าสตัว์พาหนะตายให้เจ้าของหรือตวัแทนแจ้งความและส่งมอบตัว๋รูปพรรณ
สตัว์ท่ีตายนัน้ต่อนายทะเบียนท้องท่ีหรือกํานนัเพื่อจดัส่งต่อนายทะเบียนท้องท่ี ภายในสิบห้าวนั 

นบัแต่วนัท่ีทราบว่าสตัว์นัน้ตาย กรณีท่ีผู้ อ่ืนเป็นผู้ครอบครองสตัว์นัน้ชัว่คราว ก็ให้ผู้นัน้แจ้งความ
ต่อนายทะเบียนท้องท่ีหรือกํานนัภายในสิบห้าวนันบัแต่วนัท่ีทราบว่าสตัว์นัน้ตาย เว้นแต่เจ้าของ
หรือตวัแทนจะได้ปฏิบตัแิล้ว  
  3) ผู้ ใดจะนําสตัว์พาหนะออกไปนอกราชอาณาจักรให้นําสตัว์นัน้พร้อมด้วย
ตัว๋รูปพรรณไปให้นายทะเบียนตรวจแก้ทะเบียนและสลกัหลงัตัว๋รูปพรรณว่าจําหน่ายออกนอก
ราชอาณาจกัร การนําสตัว์พาหนะกลบัเข้ามาในราชอาณาจกัรให้แจ้งความตอ่นายทะเบียนท้องท่ี
ภายในสามสบิวนันบัแตว่นัท่ีสตัว์มาถึง 
 5.3.4 กรณีอ่ืนๆ ได้แก่ 
  1) เม่ือมีเหตอุนัควรสงสยัว่า ผู้ ใดได้กระทําการฝ่าฝืนต่อบทแห่งพระราชบญัญตัินี ้

เจ้าพนกังานมีอํานาจท่ีจะทําการตรวจสตัว์พาหนะและให้ผู้นัน้นําตัว๋รูปพรรณหรือหลกัฐานใดๆ  
มาตรวจสอบกบัสตัว์พาหนะได้ 

  2) ถ้าปรากฏว่าผู้ ใดครอบครองสตัว์พาหนะไว้โดยไม่มีตัว๋รูปพรรณ หรือมีแต่ไม่
ถกูต้องกบัสตัว์ เจ้าพนกังานมีอํานาจท่ีจะยดึสตัว์พาหนะนัน้ไว้ และนําสง่ตอ่พนกังานสอบสวนเพ่ือ
ดําเนินคดีตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา สตัว์พาหนะท่ียึดไว้ ถ้าไม่ปรากฏ เจ้าของ 
ให้พนักงานสอบสวน หรือศาลแล้วแต่กรณี สั่งให้เจ้าพนักงานจัดเลีย้งรักษาสัตว์นัน้ไว้และให้
จดัการโฆษณาหาเจ้าของ 
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  3) ผู้ใดจบัได้สตัว์พาหนะท่ีพลดัเพลิดท่ีถกูละทิง้ไว้ ถ้ามิสามารถมอบคืนสตัว์นัน้
ให้แก่เจ้าของหรือผู้ มีสทิธิจะรับสตัว์นัน้ได้ภายในกําหนดสามวนันบัแตว่นัจบัสตัว์นัน้ได้ ก็ให้นําสตัว์
นัน้ไปส่งต่อเจ้าพนกังานและแจ้งเหตกุารณ์ให้ทราบ ให้เจ้าพนกังานนําส่งพนกังานสอบสวนเพ่ือ
จดัการโฆษณาหาเจ้าของหรือดําเนินตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา 
  4) สตัว์พาหนะของผู้ ใดหายไปด้วยเหตใุดๆ ก็ตาม ให้เจ้าของหรือตวัแทนแจ้ง
ความต่อเจ้าพนกังานภายในเจ็ดวนั นบัแต่วนัท่ีทราบเหต ุภายหลงัเม่ือได้สตัว์คืนมาให้แจ้งความ
ตอ่เจ้าพนกังานภายในเจ็ดวนันบัแต่วนัได้คืน ถ้าไม่ได้สตัว์นัน้คืนมา ให้ตัว๋รูปพรรณต่อนายทะเบียน
ท้องท่ีหรือกํานนั เพ่ือจดัสง่นายทะเบียนท้องท่ีภายในเก้าสบิวนั 

  5) สตัว์พาหนะท่ีเจ้าพนกังานเลีย้งรักษาไว้โดยไมมี่ตัว๋รูปพรรณหรือมีแตไ่ม่ถกูต้อง
กับตวัสตัว์ หรือสตัว์พาหนะท่ีพลดัเพลิดหรือถูกละทิง้ไว้ ถ้าไม่มีผู้ ใดมาขอรับคืนภายในกําหนด 

เก้าสบิวนันบัแตว่นัโฆษณา ให้เจ้าพนกังานท่ีมีอํานาจท่ีจะขายทอดตลาดสตัว์นัน้ได้ 

 

5.4  ร่างพระราชบญัญัตคุ้ิมครองและอนุรักษ์ช้าง สัตว์สัญลักษณ์ประจาํชาต ิ
 กองยกร่างกฎหมาย สํานักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา ได้รับการประสานงานจาก
องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ เพ่ือจดัทําร่างกฎหมายเก่ียวกบัการคุ้มครองและอนรัุกษ์ช้าง ซึง่ขณะนี ้
ช้างขาดการดแูลในด้านสวสัดภิาพตา่งๆ จงึเห็นสมควรจดัทําบนัทกึเพ่ือประกอบการพจิารณาร่างฯ 
ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องกบัการตรวจแก้หรือพิจารณาร่างกฎหมายตอ่ไป ดงัตอ่ไปนี ้

 5.4.1 สภาพปัญหาของช้าง 
  ช้างเป็นสตัว์ท่ีอยูร่่วมกบัสงัคมไทยมาเป็นเวลายาวนาน ช้างได้นําไปใช้ในการทหาร 
เป็นสตัว์พาหนะ ใช้แรงงาน ตลอดจนมีส่วนในการสร้างสรรค์วฒันธรรมอนัดีงามของชาติไทย  
ในอดีตช้างเป็นสตัว์ป่าท่ีอยูอ่าศยัโดยอิสระ ปรากฏหลกัฐานความเป็นมาจากการใช้ช้างในโบราณ
กาลจากพระราชบัญญัติสําหรับรักษาช้างป่า พุทธศักราช 2464 ว่า ตามพระราชประเพณี 

และพระราชกําหนดกฎหมายท่ีสืบมาแตโ่บราณ ถือว่าบรรดาช้างป่าทัง้สิน้ท่ีมีอยู่ในราชอาณาจกัร
เป็นของหลวงสําหรับแผ่นดิน ผู้ใดจะจบัไปใช้สอยต้องขออนญุาตตอ่รัฐบาล และต้องแบง่ช้างท่ีจบั
ได้ให้เป็นช้างหัวป่าสําหรับใช้ราชการแผ่นดิน และถ้าผู้ ใดทําอนัตรายช้างป่าด้วยประการใดๆ 
 ยอ่มมีโทษตามกฎหมาย ตามธรรมเนียมสืบมา 
  อยา่งไรก็ตาม สภาพเศรษฐกิจและสงัคมในปัจจบุนัได้เปล่ียนไป ทําให้มีการใช้
ช้างหรือใช้ประโยชน์ในทางเศรษฐกิจน้อยลง ประกอบกบัพืน้ท่ีป่ามีจํานวนลดลง จงึทําให้เกิดสภาพ
ปัญหาตดิตามมาเก่ียวข้องกบัช้างเร่ร่อนหรือช้างถกูทารุณด้วยวิธีการตา่งๆ ดงัท่ีทราบอยูจ่ากบทความ
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ขา่วสารท่ีผา่นส่ือมวลชนตา่งๆ กองยกร่างกฎหมายได้สํารวจและรวบรวมปัญหาตา่งๆ ของช้าง
จากส่ือตา่ง ๆ สรุปปัญหาท่ีเกิดขึน้ได้ดงันี ้

  1) ท่ีอยูอ่าศยัหรือท่ีพกัพงิของช้างลดน้อยลงเน่ืองจากสภาพป่าถกูทําลาย ทําให้
มีปัญหาตอ่มาในเร่ืองแหลง่อาหารของช้าง 
  2) การฆา่ช้างเพ่ือเอางา 
  4) ลกูช้างถกูพรากจากแมช้่างเพ่ือประโยชน์ตา่ง ๆ 
  4) การยกเลกิการทําไม้ทําให้ช้างและควาญช้างไมมี่งานทํา เป็นสว่นหนึง่ทําให้
เกิดช้างเร่ร่อนในเมือง 
  5) ช้างขาดการดแูลในเร่ืองสขุภาพ ความเป็นอยู ่และอาหาร 
  6) การกระทําทารุณตอ่ช้าง 
  7) ปัญหาของช้างตกมนั 

  ประเด็นปัญหาข้างต้นมีท่ีมาจากทัง้ด้านช้าง คนท่ีเก่ียวข้องกับช้าง และปัญหา
ระหวา่งคนกบัช้างในการอยูใ่นสงัคมและธรรมชาต ิ

 5.4.2 สภาพปัญหาของกฎหมาย 
  กองยกร่างกฎหมายได้ทําการสํารวจกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการคุ้มครองอนรัุกษ์
ช้าง (ทัง้ช้างป่าและช้างบ้าน) หรือท่ีเก่ียวข้องกบัการดแูลสตัว์ตา่ง ๆ แล้ว ปรากฏวา่มีดงันี ้

  1) ประมวลกฎหมายแพง่และพาณิชย์ 
  2) ประมวลกฎหมายอาญา 
  3) พระราชบญัญตัใิช้ตราแผน่ดนิ ร.ศ. 108 

  4) พระราชบญัญตัรัิกษาคลอง รัตนโกสนิทรศก  121  

  5) พระราชบญัญตัติามช้าง รัตนโกสนิทรศก  127 

  6) พระราชบญัญตัสํิาหรับช้างป่า พ.ศ.  2464 

  7) พระราชบญัญตัสิตัว์พาหนะ พ.ศ.  2482 

  8) พระราชบญัญตัป่ิาไม้ พ.ศ.  2484 

  9) พระราชบญัญตัโิรคระบาดสตัว์ พ.ศ. 2499 

   10) พระราชบญัญตัอิทุยานแหง่ชาต ิพ.ศ. 2504 

  11) พระราชบญัญตัคิวบคมุการบําบดัโรคสตัว์ พ.ศ.  2505 

  12) พระราชบญัญตัป่ิาสงวนแหง่ชาต ิพ.ศ.  2507 

  13) พระราชบญัญตัจิราจรทางบก พ.ศ.  2522 
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  14) พระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 

  15) พระราชบญัญตัคิวบคมุการฆา่สตัว์และจําหน่ายเนือ้สตัว์ พ.ศ. 2535 

  16) พระราชบัญญัติรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของ
บ้านเมือง พ.ศ. 2535 

  17) พระราชบญัญตัทิางหลวง พ.ศ. 2535 

  ทัง้นีส้รุปยอ่ของกฎหมายแตล่ะฉบบัได้แยกมาเป็นเอกสารตา่งหากกฎหมายข้างต้น
นีท่ี้สําคญัได้แก่ พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พุทธศกัราช  2535 พระราชบญัญัติ
สัตว์พาหนะ พุทธศักราช 2482 และพระราชบัญญัติสําหรับรักษาช้างป่า พุทธศักราช 2464  

และในบรรดากฎหมายที่สํารวจมานี  ้ปรากฏว่าได้ให้ความคุ้มครองแก่ช้างในลักษณะต่างๆ  
ซึ่งสภาพปัญหาของกฎหมายมีดงันี ้

  1) กฎหมายให้นํา้หนักไปในทางคุ้มครองช้างป่า ส่วนช้างบ้านนัน้อาจจะได้รับ
ความคุ้มครองบ้าง แต่ก็เป็นส่วนน้อยและโดยทางอ้อม เช่น จากการที่ต้องมาทําทะเบียนใน
ลกัษณะตา่ง ๆ การเคลื่อนย้ายช้างซึง่เป็นสตัว์พาหนะต้องแจ้งตอ่พนกังานเจ้าหน้าท่ี เป็นต้น 

  2) โทษอาญาสําหรับการกระทําทารุณกรรมตอ่ช้างกําหนดไว้ต่ํามาก นอกจากนี ้
ยงัไม่มีบทบญัญัติลงโทษการนําช้าไปใช้ในกิจกรรมต่างๆ ท่ีไม่เหมาะสมแก่สขุภาพของช้าง เช่น  

ใช้ในการแสดงท่ีไมเ่หมาะสม การใช้ยาเสพตดิหรือสารเสพตดิ 

  3) ตัว๋รูปพรรณช้างล้าสมัย ทําให้มีความสงสยัว่าจะแสดงรูปพรรณ (identity) 

ของช้างได้ถกูต้องหรือไม ่ซึง่นําไปสูปั่ญหาการนําช้างป่ามาสวมแทนช้างบ้าน 

  4) ขาดการประสานงานการใช้กฎหมายร่วมกนั เช่น การกําหนดเขตห้ามช้างเข้า 
การเดินทางบนทางหลวง การรักษาความสะอาด การรักษาพยาบาลช้างเจ็บป่วย บัญญัติ 
กระจดักระจายในกฎหมายหลายฉบบั พนกังานเจ้าหน้าท่ีขาดความร่วมมือในการจดัการกบัปัญหา 
(sharing information and experience) โดยรวม 

  5) กฎหมายช้างยงัขาดการสนบัสนนุกิจกรรมท่ีเก่ียวข้องกบัคนท่ีเป็นเจ้าของช้าง
หรือเป็นผู้ ใช้ทรัพยากร (resource uses) เพ่ือให้มีการจดัการแก้ไขปัญหาช้างร่วมกนั (managing 

common property regimes) และการบริหารทรัพยากรช้างร่วมกนั (community-Based Natural 

Resource management)  

  6) ปัญหาช้างข้างต้นนีไ้ม่ใช่ปัญหาทัง้หมดท่ีเก่ียวข้องกบัช้างท่ีเกิดจากกฎหมาย 
แตค่งมีปัญหาอ่ืนๆ  ท่ีรอการวิเคราะห์ของผู้ ท่ีเก่ียวข้องตอ่ไป 
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 5.4.3 ข้อเสนอในการแก้ไขปรับปรุงกฎหมาย 
  1) ขอบเขตของคําว่า “ช้าง” อปุสรรคปัญหาประการแรกของผู้ยกร่างกฎหมาย 
ก็คือ การกําหนดความหมายหรือ นิยามของคําว่า “ช้าง” กองยกร่างกฎหมายได้รับมอบหมายจาก
องค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ให้จดัทําร่างพระราชบญัญตัโิดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือเชิดชชู้างให้เป็นสตัว์
สัญลักษณ์ประจําชาติ ซึ่งช้างในท่ีนีผู้้ ยกร่างเข้าใจว่าหมายถึง ช้าง (Elephas Maximas)  

พระราชอาณาจกัร ไม่ว่าช้างป่า ช้างเถ่ือน ช้างบ้านหรือช้างเลีย้ง ซึ่งสมควรได้รับการยกเป็นสตัว์
สัญลักษณ์ประจําชาติ ขณะเดียวกันร่างพระราชบัญญัตินีป้ระสงค์ให้มีบทบัญญัติท่ีเป็นการ
คุ้มครองช้างบ้านหรือช้างเลีย้งเป็นการเฉพาะ นอกเหนือจากช้างป่าซึ่งได้รับความคุ้มครองอยู่
แล้วตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าฯ ผู้ ยกร่างจึงกําหนดขอบเขตของคําว่า 
“ช้าง” ตามพระราชบญัญัตินีห้มายถึงช้างทุกประเภท และกําหนดนิยามของคําว่า “ช้างป่า” 
และ “ช้างบ้าน” แยกออกจากกนั 

  2) มาตรการเพ่ือการคุ้มครองช้าง ร่างพระราชบญัญตัินีมี้ความมุ่งหมายสว่นใหญ่
ไปท่ีจะให้มีการคุ้มครองช้างซึง่เป็นช้างบ้านหรือช้างเลีย้ง ซึง่มีปัญหาการนําช้างไปใช้งานในทางท่ี
ไมเ่หมาะสมในขณะนี ้ อยา่งไรก็ตามเพ่ือเป็นการเช่ือมโยงให้ทราบว่าช้างป่าก็ต้องได้รับการคุ้มครอง
เช่นกัน บทบัญญัติในหมวดที่ 2 การคุ้มครองช้างจึงเ ร่ิมบัญญัติมาตราแรกในหมวดนีว้่า  
“การคุ้มครองช้างป่าตามกฎหมายวา่ด้วยการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า ให้เป็นไปตามกฎหมายว่า
ด้วยการนัน้” ซึง่หมายความว่าร่างพระราชบญัญตัินีจ้ะไม่เข้าไปยุ่งเก่ียวกบัพระราชบญัญตัิสงวน
และคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึ่งเป็นกฎหมายท่ีนํามาใช้ในการคุ้มครองช้างป่าสําหรับการ
คุ้มครองช้างบ้านหรือช้างเลีย้งนัน้ ผู้ยกร่างได้กําหนดมาตรการ ดงันี ้

   (1) ห้ามกระทําการทารุณตอ่ช้างหรือฆา่ช้างโดยให้ได้รับความทกุขเวทนา 
   (2) ห้ามใช้งานช้างจนเกินสมควร หรือใช้งานอนัไมส่มควร เพราะเหตท่ีุช้างป่วย 
ชรา หรือออ่นอาย ุ 
   (3) ห้ามฝึกช้าง หรือใช้ช้างในการแสดง การโฆษณา หรือแข่งขันกีฬาใน 

ลกัษณะอันก่อให้เกิดอันตราย ได้รับความทุกข์ทรมาน หรือความเจ็บป่วยแก่ช้างโดยไม่มีเหต ุ

อนัสมควร 
   (4) ห้ามใช้ยาเสพติดแก่ช้างเพ่ือให้ช้างทํางานหรือเพ่ือกระทําการใดๆ (เว้นแต่
เป็นการกระทําทางการแพทย์) หากมีการฝ่าฝืน ให้มีการลงโทษแก่นายจ้างหรือเจ้าของเสมือน
ตวัการด้วย เว้นแตจ่ะพิสจูน์ได้วา่ไมมี่สว่นรู้เห็นในการกระทําความผิด 
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  (5) ห้ามเจ้าของ ผู้ครอบครอง ผู้ดแูล หรือควาญช้างละทิง้ช้างในลกัษณะท่ีทําให้
ช้างอาจเกิดอนัตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินของผู้ อ่ืน หรือโดยประการท่ีทําให้ช้างเจ็บป่วย
หรือขาดแคลนอาหารโดยไม่สมควร มาตรการดงักลา่วนีกํ้าหนดตามแนวทางของ Animals Welfare 

Acts ของตา่งประเทศหลาย ๆ ฉบบั 

  (6) ห้ามปลอ่ยช้างเดินบนทางหลวง เว้นแตจ่ะได้ปฏิบตัิตามหลกัเกณฑ์และวิธีการ
ท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง ข้อห้ามดงักล่าวนีเ้ป็นเฉพาะในกรณีของประเทศไทย ซึ่งป้องกันมิให้ 

เกิดอบุตัิเหตบุนท้องถนนทัง้ช้างและผู้ ใช้รถใช้ถนน รวมทัง้การขนส่งช้างจะต้องกระทําโดยวิธีการ
ท่ีเหมาะสมด้วย 
  (7) ให้มีการประสานงานกบัองค์กรปกครองสว่นท้องถ่ินเพ่ือประกาศเขตหวงห้าม
ช้างเข้าไปในเขตชมุชน 

  (8) ปางช้างและสถานท่ีเลีย้งช้างจะต้องถกูสขุลกัษณะและเป็นไปตามมาตรฐาน
ท่ีกําหนดโดยกฎกระทรวง  
  (9) กําหนดให้เหตไุมต้่องรับโทษสําหรับผู้ฆา่ช้างหรือทําอนัตรายแก่ช้างด้วยความ
จําเป็นเพ่ือให้ตนเองหรือผู้ อ่ืนพ้นจากอนัตราย หรือเพ่ือสงวนหรือรักษาไว้ซึง่ทรัพย์สินของตนเองหรือ
ผู้ อ่ืน และได้กระทําไปสมควรแก่เหต ุ(ทํานองเดียวกับท่ีกําหนดไว้ในมาตรา 7 แห่งพระราชบญัญัติ
สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535) 

  (10) ห้ามนําเข้า สง่ออก หรือนําผ่านซึง่ช้างหรือซากของช้าง และห้ามค้าหรือมีไว้
ในครอบครองงาช้าง เว้นแต่ได้รับอนุญาตว่าได้ใช้วิธีการให้รัฐมนตรีเป็นผู้ กําหนดโดยตราเป็น 

พระราชกฤษฎีกา ทัง้นี ้เน่ืองจากร่างพระราชบญัญตัินี ้ไม่มีหน่วยงานที่เป็นส่วนราชการเป็นผู้ ใช้
อํานาจโดยตรง จึงต้องมีการกําหนดให้มีส่วนราชการและเจ้าหน้าท่ีของส่วนราชการแห่งใด 

แห่งหนึ่งหรือหลายแห่งเป็นผู้ ใช้อํานาจ ซึ่งรัฐมนตรีอาจกําหนดให้อธิบดีกรมป่าไม้หรืออธิบดีกรม
อทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่าและพรรณพืช หรืออธิบดีกรมอ่ืนๆ ท่ีเห็นว่าเหมาะสมกว่าเป็นผู้ ใช้อํานาจ
อนญุาตก็ได้ 

 3) เขตคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างบ้าน เขตคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างเกิดขึน้จากความ
ต้องการท่ีจะให้ช้างบ้าน (หรือช้างเลีย้ง) มีท่ีพกัอาศยัอย่างปลอดภยั (sanctuary) สามารถปรับตวั
เข้ากับสภาพแวดล้อมตามธรรมชาติ หากินอย่างเป็นอิสระได้ และมีพืน้ท่ีปลูกพืชสมุนไพรและ
อาหารช้าง ซึ่งเข้าใจว่าขณะนีไ้ด้มีความร่วมมือในระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนอยู่แล้วในเขต
พืน้ท่ีของเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าทางภาคเหนือ ร่างพระราชบัญญัตินีไ้ด้กําหนดให้รัฐมนตรี 
เป็นผู้ประกาศกําหนดเขต โดยจะกําหนดลงบนพืน้ท่ีของเขตอุทยานแห่งชาติ ป่าสงวนแห่งชาต ิ 
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เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า ท่ีสาธารณะหรือสาธารณสมบัติของแผ่นดินอ่ืนๆ เช่น ท่ีซึ่งประชาชนใช้
ประโยชน์ร่วมกนั หรือเขตหวงห้ามในราชการทหารเป็นต้น ก็ได้ ทัง้นี ้โดยต้องขอความยินยอมจาก
หน่วยงานเจ้าของพืน้ที่ และเขตดงักล่าวนีไ้ม่เป็นการกระทบต่ออํานาจหน้าที่ของหน่วยงานท่ี
รับผิดชอบในพืน้ที่นัน้ๆ การประกาศทบัซ้อนกนัย่อมไม่เป็นปัญหาใดๆ ในทางตรงข้ามกลบัจะ 
เป็นการใช้พืน้ท่ีท่ีมีสภาพธรรมชาติท่ีเหมาะสมกบัธรรมชาติของช้างอยู่แล้วให้เป็นประโยชน์แก่ช้าง 
ซึ่งเป็นการนําช้างกลบับ้านสู่สภาพธรรมชาติ นอกจากนีแ้ล้ว จะขอใช้พืน้ท่ีของเอกชนก็ได้ แตค่วร
ต้องชดใช้ให้เจ้าของท่ีดินตามสมควร และหากมีความพร้อมต่อไปอาจพฒันาเขตคุ้มครองและ
อนรัุกษ์ช้างเป็น Elephant Nature Park ก็ได้  

  4) องค์การกลางในการศึกษาและส่งเสริมการคุ้มครองและอนุรักษ์ สถาบนั 

คชบาลแห่งชาต ิองค์การอตุสาหกรรมป่าไม้ ได้ดําเนินการเก่ียวกบัช้างมาเป็นเวลายาวนาน ซึง่เป็น
ผู้ มีประสบการณ์ สมควรท่ีจะให้สถาบนัคชบาลแห่งชาติดําเนินการเก่ียวกับช้างต่อไป โดยไม่มี
ความจําเป็นใดๆ  ท่ีร่างพระราชบญัญตันีิจ้ะกําหนดให้มีสว่นราชการขึน้มาใหมใ่ห้รับผิดชอบเก่ียวกบั
ช้างอนัเป็นการซํา้ซ้อนกัน นอกจากนี ้การสร้างหน่วยงานรับผิดชอบขึน้มาใหม่ย่อมต้องมีภาระ
เร่ืองงบประมาณ อีกทัง้ต้องเร่ิมสะสมประสบการณ์ขึน้มาใหม่ร่างจึงกําหนดให้สถาบนัคชบาล
แห่งชาติเป็นสถาบนักลางในการสํารวจ ศกึษาวิจยั รวบรวมข้อมลูสารสนเทศเก่ียวกบัช้าง สนบัสนนุ
การพฒันาด้านต่าง ๆ เพ่ือให้เกิดแนวทางการอนุรักษ์ช้างอย่างยัง่ยืน ดแูลช้างท่ีส่งให้แก่สถาบนั 

สนับสนุนสตัวแพทย์ซึ่งปฏิบตัิงานเก่ียวข้องกับช้าง เผยแพร่ความรู้ความเข้าใจแก่บุคคลต่างๆ  
ทัง้ในและตา่งประเทศ 
  5) ปัญหาของตั๋ว รูปพรรณช้าง  พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ  พ .ศ .  2482  

เป็นกฎหมายท่ีมีวตัถปุระสงค์เพ่ือการคุ้มครองกรรมสทิธ์ิและการป้องกนัการลกัสตัว์พาหนะกําหนดให้
มีการจดทะเบียนสตัว์พาหนะและกําหนดวิธีการโอนกรรมสิทธิ์และการจํานองสตัว์พาหนะ  
ซึ่งสอดคล้องกบับทบญัญตัิในมาตรา ๗๐๓ แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ท่ีบญัญัติว่า
สตัว์พาหนะท่ีได้จดทะเบียนไว้แล้วตามกฎหมายอาจํานองได้ การใช้พระราชบญัญตัิสตัว์พาหนะ
ในการคุ้มครองและอนรัุกษ์ช้างจงึเป็นวิธีการทางอ้อมเท่านัน้ร่างพระราชบญัญตัินีไ้ด้เสนอให้มีการ
จดัทํา “บตัรรูปพรรณประจําตวัช้าง” (ซึง่ไม่ใช่ตัว๋รูปพรรณช้างตามกฎหมายว่าด้วยสตัว์พาหนะ) 
โดยมีเจตนารมณ์ท่ีจะให้มีการระบตุวัช้างได้ โดยจะจดัทําเป็นเอกสารหรือเป็นข้อมลูอิเล็กทรอนิกส์
ก็ได้ โดยสถาบนัคชบาลแห่งชาติเป็นผู้ออกไปให้บริการเพ่ือเป็นการประมวลข้อมลูกลางเก่ียวกบัช้าง
ด้วย โดยเจ้าของช้างไมต้่องเสียคา่ใช้จ่ายใด ๆ ซึง่เม่ือคํานึงถึงช้างเลีย้งหรือช้างบ้านซึง่มีอยู่ไม่มาก
นกั (ไม่น่าจะเกิน 4,000 เชือก) ภาครัฐน่าจะรับภาระเก่ียวกบัค่าใช้จ่ายได้ อย่างไรก็ตาม ห้ามนํา 
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ช้างป่าหรือลกูช้างป่ามาทําบตัรรูปพรรณช้าง เว้นแต่กรณีท่ีศาลได้พิพากษาให้ริบให้ตกเป็นของ
แผน่ดนิแล้ว 
  6) ทะเบียนเจ้าของช้างและควาญช้างโดยสถาบนัคชบาลแห่งชาตเิพ่ือ ประโยชน์
ในการขอรับสทิธิประโยชน์ตา่ง ๆ ตามพระราชบญัญตันีิ ้

  7) ศนูย์ความร่วมมือแก้ไขปัญหาช้างดงัได้กล่าวแล้วว่ากฎหมายคุ้มครอง และ
อนุรักษ์ทัง้ช้างป่าและช้างบ้านกระจดักระจายมีหลายฉบบั ซึ่งสะท้อนว่าบุคลากรภาครัฐรวมทัง้
งบประมาณที่เกี่ยวข้องย่อมมีอยู่อย่างกระจดักระจายด้วย จึงสมควรให้มีการนําบุคลากรและ
งบประมาณในภาครัฐซึง่มีอยู่คอ่นข้างจํากดัมาใช้ให้เกิดประสิทธิภาพ และมีความร่วมมือระหว่าง
กนัในภาพรวม ผู้ยกร่างจงึเสนอให้มี “ศนูย์ความร่วมมือ” โดยให้มีการระดมบคุลากรและงบประมาณ
จากภาครัฐรวมทัง้เอกชนและอาสาสมคัรตา่งๆ มาทํางานร่วมกนั โดยรัฐมนตรีแตง่ตัง้ผู้ปฏิบตัิงาน
ขึน้ ซึ่งจะมีผู้ เช่ียวชาญด้านใด จํานวนเท่าใด และมีศูนย์ปฏิบัติการท่ีใด (ปัญหาของช้างไม่ได้
เกิดขึน้ทีเดียวพร้อมกนัทกุจงัหวดั ”ย่อมแล้วแต่สภาพของปัญหาและจะต้องมีการประเมินผลการ
ปฏิบตัิงาน เพื่อทบทวนระบบความร่วมมือเป็นระยะๆ (ปัญหาของช้างคงไม่ได้มีอยู่ตลอดไป) 

พร้อมทัง้ผู้ปฏิบตังิานยอ่มมีสทิธิได้รับการตอบแทน (reward) จากการปฏิบตังิานท่ีมีผลสําเร็จได้ด้วย 
  8) ชมุชนผู้ เลีย้งช้างจากการรับฟังความคิดเห็นขององค์การอตุสาหกรรม ป่าไม้
ได้มีการเสนอให้คํานึงถึงผู้ เลีย้งช้างและควาญช้าง ผู้ยกร่างเห็นว่า การแก้ไขปัญหาจะประสบ
ความสําเร็จจะต้องคํานงึถึงการมีสว่นร่วมของภาคประชาสงัคม และจะต้องได้รับความร่วมมือจาก
ผู้ ใช้ทรัพยากร (resource users) จึงกําหนดให้สถาบนัคชบาลแห่งชาติจะต้องสนบัสนุนให้มี 

“ชมุชนผู้ เลีย้งช้าง” เพ่ือสร้างความรู้สกึของประชาชนในการมีสว่นร่วมและบริหารจดัการปัญหาของ
ช้างร่วมกนั รวมทัง้จดัหาประโยชน์จากทรัพยากรที่มีอยู่ โดยสถาบนัคชบาลแห่งชาติให้ความ
ช่วยเหลือหรือประสานให้ความช่วยเหลือในด้านตา่ง ๆ  
  9) กองทุนอนุรักษ์ช้างกําหนดให้มีกองทุนเพื่อใช้จ่ายในกิจการอนัเก่ียวกบัการ
คุ้มครองและอนุรักษ์ช้าง มีท่ีมาของรายได้จากงบประมาณและเงินอดุหนุนหรือเงินบริจาคต่างๆ 
การบริหารกองทนุกระทําโดยคณะกรรมการบริหารกองทนุ และมีผู้จดัการกองทนุมาจากการจ้าง 
  10) คณะกรรมการคชบาลแห่งชาติกําหนดให้เป็นองค์กรในการกําหนดนโยบาย
และจดัทําแผนแม่บทในการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้าง มีกรรกมารประกอบไปด้วยผู้แทนภาครัฐ 
ผู้แทนชมุชน ผู้ เลีย้งช้าง และผู้แทนองค์กรเอกชนท่ีมีวตัถปุระสงค์เก่ียวข้องกบัช้าง 
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  11) อํานาจหน้าท่ีของพนกังานเจ้าหน้าท่ีและบทกําหนดโทษผู้ ฝ่าฝืนได้กําหนดไว้
คล้ายกบัพระราชบญัญตัิอ่ืนๆ จึงไม่อธิบายในรายละเอียด อย่างไรก็ตาม อตัราโทษท่ีกําหนดไว้นี ้

หากเห็นวา่สงูหรือต่ําเกินไป อาจแก้ไขใหมใ่ห้เหมาะสมได้ 

 

5.5  อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะ
สูญพนัธ์ุ(CITES) 

 อนุสญัญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศ ซึ่งชนิดสตัว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้จะสญูพนัธุ์ 
(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora) 

หรือ เรียกอีกอย่างหนึ่งว่า อนุสญัญาวอชิงตนั (Washington Convention) ประเทศไทยเป็น
สมาชิกลําดบัท่ี 80 โดยลงนามรับรองอนุสญัญาในปี 2518 และให้สตัยาบนัในวนัท่ี 21 มกราคม 

2526 

 คณะกรรมการ CITES ประจําประเทศไทย สงักดั กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เน่ืองจาก
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มีคําสัง่เลขท่ี 339/2535 ลงวนัท่ี 12 มิถนุายน 2535 แตง่ตัง้
คณะกรรมการ CITES  ประจําประเทศไทยขึน้ โดยมีหน้าท่ีดําเนินการในกิจกรรมตา่งๆ และให้
คําปรึกษาแก่รัฐมนตรีในเร่ืองท่ีเก่ียวข้องกบัอนสุญัญา CITES ในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ได้จดัแบง่หน้าท่ีความรับผิดชอบเก่ียวกบังานของ CITES ในประเทศไทยมอบหมายให้ 

สว่นราชการท่ีมีหน้าท่ีโดยตรง ในการดแูลชนิดพนัธุ์ท่ี CITES ควบคมุ คือ 
 1) สตัว์ป่าพืชป่าของป่าอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมป่าไม้ 

 2) พืชอยูใ่นความรับผิดชอบของกรมวิชาการเกษตร 
 3) สตัว์นํา้อยูใ่นความรับผิดชอบของกรมประมง 
 ปัจจบุนั การดําเนินงานการบริหารจดัการทรัพยากรสตัว์ป่า เพ่ือมิให้ประชากรของสตัว์
ป่าลดน้อยลงหรือสญูพนัธุ์ไป กรมป่าไม้ ได้ดําเนินการร่วมมือและประสานงานกบันานาชาตใินการ
อนรัุกษ์สตัว์ป่าและดําเนินงานด้านการป้องกนัและปราบปราม โดยได้จดัตัง้ดา่นตรวจสตัว์ป่าขึน้ท่ี
ท่าอากาศยานนานาชาติ ทา่เรือและจดุตรวจตามแนวชายแดน เพ่ือป้องกนัการลกัลอบการค้า  
การนําเข้า การสง่ออกและนําผา่นแดนซึง่สตัว์ป่า ท่ีกระทําผิดพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ในปัจจบุนัได้จดัตัง้ขึน้แล้วจํานวน 49 ดา่น 

 CITES เร่ิมมีขึน้เม่ือสหพนัธ์ระหว่างประเทศเพ่ือการอนุรักษ์ธรรมชาติและทรัพยากร 
ธรรมชาติ หรือ IUCN ได้จัดการประชุมนานาชาติขึน้ ในปี 2516 ท่ีกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เพ่ือ 
ร่างอนสุญัญา CITES ขึน้ มีประเทศท่ีเข้าร่วมประชมุ 83 ประเทศรวมทัง้ตวัแทนจากประเทศไทยด้วย 



 125

โดยมีผู้ลงนามรับรองอนสุญัญาฉบบันีท้นัที 21 ประเทศ และในปี พ.ศ. 2518 IUCN ได้จดัตัง้
สํานกังานเลขาธิการ CITES ขึน้ ทําหน้าท่ีบริหารอนุสญัญาฉบบันี ้ภายใต้การดแูลของ IUCN  

ปัจจุบนัมีสํานกังานอยู่ที ่เมืองเจนีวา ประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มีสมาชิกกว่า 140 ประเทศ  

โดยสมาชิกจะต้องจ่ายเงินอดุหนนุรายปีเป็นคา่ใช้จ่ายในการบริหารงานของสํานกัเลขาธิการ CITES 

สําหรับประเทศไทยนัน้ กรมป่าไม้เป็นผู้ขอตัง้งบประมาณเงินอดุหนนุ CITES โดยช่วงปี พ.ศ. 2536 

- 2538 ประเทศไทยต้องจ่ายเงินปีละ 112,000 บาท ให้กบั CITES 

 5.5.1 จุดประสงค์ของ CITES  

   สําหรับวตัถปุระสงค์ของไซเตส คือ การอนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์ป่าและพืชป่าในโลก 
เพ่ือประโยชน์แห่งมวลมนษุย์ชาติโดยเน้นทรัพยากรสตัว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้จะสญูพนัธุ์ หรือมีการ
คุกคาม ทําให้มีปริมาณร่อยหรอจนอาจเป็นเหตุให้สูญพนัธุ์ วิธีการอนุรักษ์ของ CITES ก็คือ  
การสร้างเครือข่ายทัว่โลกในการควบคมุการค้าระหว่างประเทศ (International Trade) ทัง้สตัว์ป่า 
พืชป่าและผลติภณัฑ์ แตไ่มค่วบคมุการค้าภายในประเทศ สําหรับชนิดพนัธุ์อ่ืนๆ (Native Species 

 5.5.2 หน้าที่ของสมาชิก CITES 

  1) สมาชิกต้องกําหนดมาตรการในการบงัคบัใช้อนสุญัญา CITES มิให้มีการค้า
สตัว์ป่า พืชป่าท่ีผิดระเบียบอนสุญัญาฯ โดยมีมาตรการลงโทษผู้ ค้า ผู้ครอบครอง ริบของกลางและ
สง่ของกลางกลบัแหลง่กําเนิด กรณีท่ีทราบถึงถ่ินกําเนิด 

  2) ต้องตัง้ดา่นตรวจสตัว์ป่า พืชป่าระหวา่งประเทศ เพ่ือควบคมุและตรวจสอบ
การค้าสตัว์ป่า พืชป่า และการขนสง่ท่ีปลอดภยัตามระเบียบอนสุญัญา CITES 

  3) ต้องส่งรายงานประจําปี (Annual Report) เก่ียวกบัสถิติการค้าสตัว์ป่า  
พืชป่าของประเทศตนแกสํานกังานเลขาธิการ CITES 

4) ต้องจดัตัง้คณะทํางานฝ่ายปฏิบตัิการ (Management Authority) และ
คณะทํางานฝ่ายวิทยาการ (Scientific Authority) ประจําประเทศ เพ่ือควบคมุการค้าสตัว์ป่า  
พืชป่า 
  5) มีสทิธ์ิเสนอขอเปล่ียนแปลงชนิดพนัธุ์ในบญัชี Appendix I-II-III ให้ภาคีพจิารณา 
 5.5.3 ระบบการควบคุมของ CITES 

  การค้าสตัว์ป่า พืชป่าและผลิตภณัฑ์ระหว่างประเทศจะถกูควบคมุโดยระบบ
ใบอนุญาต(Permit) ซึ่งหมายถึงว่า สตัว์ป่าและพืชป่าท่ี CITES ควบคมุต้องมีใบอนุญาตใน 

การนําเข้า(Import)  สง่ออก(Export)  นําผา่น(Transit) และสง่กลบัออกไป(Re-export) 

  สําหรับชนิดพนัธุ์ของสตัว์ป่าและพืชป่าที่ CITES ควบคมุ จะระบุไว้ในบญัชี
หมายเลข 1,2,3 (Appendix) ของอนสุญัญาฯ โดยได้กําหนดหลกัการไว้วา่ 
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  1) ชนิดพนัธุ์ในบญัชีหมายเลข 1 เป็นชนิดพนัธุ์ของสตัว์ป่าและพืชป่าท่ี ห้ามค้า
โดยเด็ดขาด เน่ืองจากใกล้จะสูญพนัธุ์ ยกเว้นเพ่ือการศึกษา วิจัยและเพาะพันธุ์ แต่ทัง้นีท้ัง้นัน้
จะต้องได้รับความยินยอมจากประเทศท่ีจะนําเข้าเสียก่อน ประเทศส่งออกจึงจะออกใบอนุญาต
สง่ออกให้ได้ โดยจะต้องคํานงึถึงความอยูร่อดของชนิดพนัธุ์นัน้ๆด้วย 
  2) ชนิดพันธุ์ในบัญชีหมายเลข 2 เป็นชนิดพันธุ์ของสัตว์ป่าและพืชป่าท่ียังไม่
ถึงกับใกล้จะสูญพนัธุ์ จึงยงัอนุญาตให้ค้าได้ แต่ต้องมีการควบคุมไม่ให้เกิดความเสียหาย หรือ 
ลดปริมาณลงอย่างรวดเร็วจนถึงจุดใกล้จะสญูพนัธุ์ โดยประเทศที่จะส่งออกต้องออกหนงัสือ
อนญุาตให้ส่งออกและรับรองว่าการสง่ออกแตล่ะครัง้จะไม่กระทบกระเทือนตอ่การดํารงอยู่ของชนิด
พนัธุ์นัน้ๆในธรรมชาต ิ

  3) ชนิดพนัธุ์ในบญัชีหมายเลข 3 เป็นชนิดพนัธุ์ท่ีได้รับการคุ้มครองตามกฎหมาย
ของประเทศใดประเทศหนึ่งแล้ว ขอความร่วมมือประเทศภาคีให้ช่วยดแูลการนําเข้า คือจะต้องมี
หนงัสือรับรองการสง่ออกจากประเทศถ่ินกําเนิด 

 5.5.4 โครงสร้างของ CITES ในประเทศไทย 
  ประเทศไทยมีพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่าฉบบัแรก เม่ือ พ.ศ. 2503 

ซึง่เน้นการสงวนคุ้มครองสตัว์ป่าชนิดพนัธุ์ท่ีมีอยู่ในประเทศไทยเป็นหลกั มิได้ครอบคลมุไปถึงสตัว์
ป่าท่ีมีถ่ินกําเนิดอยูใ่นตา่งประเทศซึง่ถกูนําเข้ามาในประเทศไทยเพ่ือการค้าสวนสตัว์หรือเพาะพนัธุ์ 
ทําให้ประเทศไทยถกูพิจารณาลงโทษจากกลุ่มประเทศภาคีอนสุญัญา CITES ด้วยการห้ามทํา
การค้าสตัว์ป่าและผลิตภณัฑ์กับประเทศไทย (Trade ban) ตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2534  

เป็นต้นมา 
  ต่อมาในเดือนกุมภาพนัธุ์ พ.ศ. 2535 ประเทศไทยได้ตราพระราชบญัญัติสงวน
และคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ขึน้ ซึง่มีบทบญัญตัิเก่ียวกบัการนําเข้า สง่ออกและนําผ่านซึง่ชนิด
พนัธุ์สตัว์ป่าท่ี CITES ควบคมุและกรมป่าไม้ไม่ได้ชีแ้จง ทําความเข้าใจกบัสํานกัเลขาธิการ CITES 

ถึงความพยายามและความตัง้ใจจริงของประเทศไทยในการถือปฏิบตัิตามอนุสัญญา CITES 

นับแต่นีต้่อไป เป็นผลให้สํานกัเลขาธิการ CITES ประกาศยกเลิก Trade ban ต่อประเทศไทย 
ตัง้แต่เดือนเมษายน พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา ซึ่งผลเสียหายท่ีเกิดจาก Trade bsn ในครัง้นัน้
ประมาณวา่เป็นวงเงินสงูถึงหลายพนัล้านบาท 

  สําหรับพระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535  มาตรา 23 หมวด 
4 กลา่วถึง การนําเข้า สง่ออก นําผา่นซึง่ชนิดพนัธุ์สตัว์ป่าท่ี CITES ควบคมุ ต้องได้รับอนญุาตจาก
อธิบดีการจดัตัง้ดา่นตรวจสตัว์ป่า ซึง่ในหลกัการจะหมายถึงดา่นตรวจสตัว์ป่าระหวา่งประเทศ 
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บทสรุป 

 ปัญหาอาชญากรรมสตัว์ป่าเป็นประเด็นเร่งด่วนอีกกรณีหนึ่งเหต ุเน่ืองจากการลกัลอบ
ล่าและค้าสตัว์ป่าโดยผิดกฎหมาย ได้ก่อความเสียหายทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติและ 
บัน่ทอนความมัน่คงของชาตไิมน้่อยไปกวา่การลกัลอบตดัไม้ทําลายป่าอีกทัง้ยงัมีสาเหตขุองปัญหา
ท่ีเหมือนกันคือการขาดการบงัคบัใช้กฎหมายอย่างจริงจัง การทุจริตและการละเว้นการปฏิบตัิ
หน้าท่ีของเจ้าหน้าท่ีผู้ มีอํานาจตามกฎหมายและกฎหมายข้อบงัคบัท่ีไม่สอดคล้องกบัสถานการณ์
ปัจจบุนั สง่ผลให้การแก้ไขปัญหาอาชญากรรมสตัว์ป่าไมถ่กูดําเนินการอย่างจริงจงั ดงันัน้แนวทาง
ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจะต้องเกิดจากความร่วมมือของทุกฝ่ายทัง้ภาครัฐหรือหน่วยงาน
ที่เก่ียวข้องจะต้องนํากฎหมายมาใช้อย่างเคร่งครัด ปรับปรุงกฎหมายท่ีล้าสมัย ส่วนประชาชน
จะต้องมีสว่นร่วมในการคุ้มครองป้องกนัภยัให้สตัว์ป่าอยูร่อดสืบลกูหลานตอ่ไป 
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แบบฝึกหดัทบทวน 

 

 

 1. อธิบายกฎหมายท่ีมีบทบาทในการคุ้มครองและรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าในประเทศไทย 
พอสงัเขป 

 2. วิเคราะห์และอธิบายเหตุผลของการปรับปรุงกฎหมายท่ีเก่ียวข้องกับการคุ้มครอง
และรักษาสตัว์ป่าในประเทศไทย โดยสงัเขป 

 3. อธิบายเก่ียวกบัปัญหาในการใช้บงัคบักฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการสงวนและคุ้มครอง
สตัว์ป่า พอสงัเขป 

 4. อธิบายบทบาทของกฎหมายตา่งๆ ท่ีมีสว่นช่วยในการคุ้มครองทรัพยากรทางทะเล 
 5. “ช้าง” ในประเทศไทยอยูภ่ายใต้การดแูลของกฎหมายฉบบัใดบ้าง และกฎหมาย
ฉบบัดงักลา่วมีช่องโหวแ่ละข้อบกพร่องอยา่งไร ท่ีเป็นสาเหตสุาํคญัท่ีทําให้ช้างถกูลา่และถกูทารุณ
กรรมมากขึน้ อธิบาย 
 6. การนําช้างมาเร่ร่อนหาเงินทัง้ในกรุงเทพมหานครและตามเมืองใหญ่ๆ การกระทํา
ดงักลา่วมีความผิดตามกฎหมายฉบบัใดบ้าง 
 7. ปัจจบุนัการลกัลอบค้าสนุขั มีความผิดตามกฎหมายฉบบัใดบ้าง 
 8. เพราะเหตใุด มาตรการทางกฎหมายจงึไมส่ามารถป้องกนัและสงวนทรัพยากรสตัว์
ป่าได้ อธิบาย 
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แผนบริหารการสอนประจาํบทที่ 6 

นโยบายการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่าในประเทศไทย 
 

 

หวัข้อเนือ้หา 
 6.1 กําเนิดและวิวฒันาการของการอนรัุกษ์สตัว์ป่าไทย 
 6.2 การดําเนินการอนรัุกษ์สตัว์ป่าโดยกรมป่าไม้ 

 6.3 การดําเนินการอนรัุกษ์สตัว์ป่าโดยองค์กรเอกชน 

 

วัตถุประสงค์เชิงพฤตกิรรม 

 1. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายกําเนิดและวิวัฒนาการของการ
อนรัุกษ์สตัว์ป่าไทยได้ 

 2. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการดําเนินการอนุรักษ์สตัว์ป่าโดย
กรมป่าไม้ได้ 

 3. เพ่ือให้ผู้ เรียนมีความเข้าใจและสามารถอธิบายการดําเนินการอนุรักษ์สตัว์ป่าโดย
องค์กรเอกชนได้ 

 

วธีิสอนและกจิกรรมการเรียนการสอนประจาํบท 

 1. บรรยายเนือ้หาในแตล่ะหวัข้อ พร้อมยกตวัอยา่งประกอบ 

 2. ศกึษาจากเอกสารประกอบการสอน 

 3. ผู้สอนสรุปเนือ้หา 
 4. ทําแบบฝึกหดัเพ่ือทบทวนบทเรียน 

 5. ผู้ เรียนถามข้อสงสยั 
 6. ผู้สอนทําการซกัถาม 
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ส่ือการเรียนการสอน 

 1. เอกสารประกอบการสอนวชิาทรัพยากรสตัว์ป่าและการจดัการ 
 2. ภาพเล่ือน (Slide) 

 3. สารคดีเก่ียวกบัหนว่ยงานองค์กรเอกชนกบัการอนรัุกษ์ทรัพยากรสตัว์ป่า 
 

การวัดผลและการประเมิน 

 1. ประเมินจากการซกัถามในชัน้เรียน 

 2. ประเมินจากความร่วมมือและความรับผิดชอบตอ่การเรียน 

 3. ประเมินจากการทําแบบฝึกหดัทบทวนท้ายบทเรียน 
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บทที่ 6 

นโยบายการอนุรักษ์และการจัดการสัตว์ป่าในประเทศไทย 
 

 

 สตัว์ป่ามีความผกูพนัใกล้ชิดกบัมนษุย์มาตัง้แต่อดีตกาลแล้ว ดงัจะเห็นได้จากกิจกรรม
การยงัชีพดัง้เดมิของมนษุย์ก็คือการหาของป่า และลา่สตัว์มาเป็นอาหาร การลา่สตัว์มาเป็นอาหาร
ยงัคงดําเนินต่อเนื่องมาโดยตลอด ปัจจุบนัความสําคญัของสตัว์ป่ามิใช่แค่ให้เนือ้เป็นอาหาร 
ได้เท่านัน้ แต่สตัว์ป่ายงัก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมวลมนุษยชาติอีกนานปัการ ทัง้ในแง่ของการเป็น
แหล่งให้เกิดอาชีพและรายได้ต่อมนุษย์และประเทศชาติ ให้ความรู้ในสาขาวิชาต่างๆ ท่ีเก่ียวกับ
สตัว์  มีส่วนช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยว ให้อวยัวะหรือส่วนต่างๆที่สามารถนํามาแปรรูปหรือ
ผลิตภณัฑ์ชนิดต่างๆ ได้แก่  ผ้าขนสตัว์  ยารักษาโรค  เคร่ืองประดบั  กระเป๋า  เข็มขดั  รองเท้า  
หมวก  พวงกญุแจ  เทียนไข  ขีผ้ึง้  แผน่เสียง  คร่ัง  นํา้มนัชกัเงา  อาหารกระป๋อง  อาหารสตัว์เลีย้ง 
เป็นต้น  นอกจากนีส้ตัว์ป่ายงัช่วยกําจดัศตัรูพืชชนิดต่างๆ  รวมทัง้ช่วยเพิ่มความงาม  และรักษา
สมดลุของธรรมชาตใิห้คงอยูต่อ่ไปได้อีกด้วย 
 

6.1  กาํเนิดและววิัฒนาการของการอนุรักษ์สัตว์ป่าไทย 
 การอนรัุกษ์สตัว์ป่าของไทยในช่วงเร่ิมแรกได้รับความสนใจน้อยมาก โดยจะให้ความสําคญั
กบัสตัว์ป่าบางชนิดเท่านัน้  เช่น  ช้างป่า  ซึง่เป็นสตัว์ท่ีมีความสําคญัทัง้ทางเศรษฐกิจ  การทหาร 
และวฒันธรรม แต่ถึงกระนัน้จํานวนของช้างป่าก็ยงัลดลงอย่างรวดเร็ว ทําให้เร่ิมตระหนกัถึง
ความจําเป็นในการท่ีจะต้องอนรัุกษ์ช้างป่าไว้ให้ได้จึงได้ออกพระราชบญัญตัิว่าด้วยการรักษาช้างป่า  
ร.ศ. 119  ในปี  พ.ศ. 2443  นบัเป็นกฎหมายคุ้มครองสตัว์ป่าฉบบัแรกของไทย ซึง่ได้มีผลคุ้มครอง
เฉพาะช้างป่าเท่านัน้  แตก่ารลดจํานวนลงของช้างป่าก็ยงัคงมีอตัราสงูขึน้เร่ือยๆ  ซึง่สาเหตมุาจาก
การขออนุญาตจับช้างป่ามากขึน้กว่าแต่ก่อน  และบ่อยครัง้การจับช้างป่าทําให้ช้างป่าล้มตาย  
อีกทัง้ผู้ ท่ีลกัลอบทําร้ายช้างพลายเพ่ือนํางาไปขายมากขึน้ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้า
เจ้าอยู่หวั  รัชกาลท่ี 6 ทรงเห็นเป็นการสมควรท่ีจะต้องแก้ไขพระราชบญัญัติเดิมใหม่เพ่ือให้เหมาะ
กับกาลสมัย จึงได้ทรงประกาศใช้พระราชบญัญัติรักษาช้างป่า พ.ศ. 2464 โดยให้เสนาบดี
กระทรวงมหาดไทยรักษาการตามพระราชบัญญัตินี  ้ ตัง้แต่วันท่ี 25 กรกฎาคม พ.ศ. 2464  

เป็นต้นมา นบัแตน่ัน้มาก็เร่ิมมีผู้ เห็นความสําคญัของการอนรัุกษ์สตัว์ป่ามากขึน้   
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 ต่อมาภายหลังสงครามโลกครัง้ท่ี 2 สิน้สุดลง (พ.ศ. 2488) อาวุธยุทโธปกรต่างๆ 
ที่ทันสมัยรวมทัง้รถจิ๊ปพร้อมไฟสปอตไลท์ที่ถูกส่งเข้ามาใช้ในการทําสงครามได้กลายเป็น
ศัตรูตวัร้ายในการทําลายทรัพยากรสตัว์ป่าของไทยให้ลดจํานวนลงอย่างรวดเร็ว ดงันัน้ในระยะ
ต่อมาราวๆ  พ.ศ.  2500  จึงเร่ิมมีผู้ เห็นถึงความสําคญัของการอนุรักษ์สตัว์ป่ามากขึน้และเร่ิมต่ืนตวั 
ในการที่จะอนุรักษ์สตัว์ป่าอย่างจริงจัง โดยนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล อดีตนักล่าสตัว์ป่า  
ซึ่งต่อมาได้กลายเป็นนกัอนุรักษ์สตัว์ป่าจนได้รับการยกย่องให้เป็น “บิดาแห่งการอนุรักษ์สตัว์ป่า
ไทย” ได้ชัดชวนเพ่ือนๆทัง้ท่ีเป็นนักนิยมไพร  ผู้ เช่ียวชาญด้านป่าไม้ ผู้ มีอํานาจในบ้านเมือง 
ในขณะนัน้รวมทัง้ผู้สนใจทัว่ไปให้มาร่วมมือกนัจดัตัง้ นิยมไพรสมาคม แสดงดงัรูปท่ี 6.1 โดยรับ
เป็นเลขาธิการสมาคมและได้ประกาศวตัถปุระสงค์ของสมาคมไว้ดงันี ้ คือ 
 1) เพ่ือปลกูฝังนิสยัรักธรรมชาตแิก่ประชาชนตลอดจนยวุชน 

 2) เพ่ือศกึษาค้นคว้าและเผยแพร่ความรู้เก่ียวกบัพนัธุ์พฤกษชาตแิละสตัว์ป่านานาชนิด 

 3) เพ่ือสง่เสริมการคุ้มครองและแพร่พนัธุ์พฤกษชาตแิละการเพาะเลีย้งสตัว์ป่า 
 4) เพ่ือสง่เสริมการปลกู  บํารุงพนัธุ์พฤกษชาตแิละการเพาะเลีย้งสตัว์ป่า 
 5) เพ่ือแนะนําและสง่เสริมการเท่ียวป่า 
  6) เพ่ือช่วยรักษาไว้ซึง่โบราณสถาน  และปชูนียสถานตลอดจนสถานท่ีท่ีมีวิวทิวทศัน์อนั
สวยงามให้เป็นประโยชน์แก่สว่นรวม  ทัง้นีไ้มเ่ก่ียวข้องกบัการเมือง  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.1 นิยมไพรสมาคม 

(ท่ีมา https://www.trueplookpanya.com สืบค้น 7 มีนาคม 2556) 
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 การดําเนินงานของนิยมไพรสมาคมเป็นไปตามวัตถุประสงค์ท่ีตัง้ไว้ทุกประการแต่ได้
เน้นหนักในด้านของการสงวนและคุ้มครองป่าไม้รวมทัง้ส ัตว์ป่าเป็นพิเศษ  โดยได้เขียน
บทความลงในหนงัสือพิมพ์รายวนัและได้ออกหนงัสือรายเดือนช่ือ  “นิยมไพร”  เพ่ือเผยแพร่
เร่ืองราวของธรรมชาติและสตัว์ป่ารวมทัง้ได้สอดแทรกความรู้ความเข้าใจเพ่ือให้ประชาชนทัว่ไปได้
ตระหนกัถึงความสําคญัของป่าไม้และสตัว์ป่าท่ีกําลงัถกูทําลายลงอยา่งนา่เป็นหว่งวา่จะหมดสิน้ไป
ในท่ีสดุด้วย นอกจากนีส้มาคมยงัได้ต่อสู้ เรียกร้องและผลกัดนัให้รัฐบาลออกกฎหมายคุ้มครอง
สตัว์ป่า รวมทัง้ให้มีการจัดตัง้อุทยานแห่งชาติด้วย จนกระทั่งใน พ.ศ. 2502 รัฐบาลได้จัดตัง้
กรรมการยกร่างพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าขึน้จนแล้วเสร็จ และได้มีพระบรม 

ราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชบญัญัตินีเ้ม่ือวนัท่ี 26 ธันวาคม พ.ศ. 2503 

โดยประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มท่ี 77 ตอนท่ี 108 วันท่ี 27 ธันวาคม  พ.ศ. 2503  และมี 

ผลบงัคบัใช้ตัง้แต่วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2504  เป็นต้นไป ซึ่งทางราชการได้กําหนดให้วันท่ี 26  

ธนัวาคม  ของทกุปี  เป็น  “วนัคุ้มครองสตัว์ป่าแห่งชาติ”  ตอ่มาเม่ือมีประกาศของคณะปฏิวตัิฉบบั
ท่ี  228  ลงวนัท่ี  18  ตลุาคม  พ.ศ.  2515  ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  ฉบบัพิเศษ  เล่มท่ี  89  

ตอนท่ี  158  วนัท่ี  20  ตุลาคม  พ.ศ. 2515  ได้ให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมบทบญัญัติบางมาตราให้
รัดกุมและเหมาะสมย่ิงขึน้  พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503  และประกาศ
คณะปฏิวตั ิฉบบัท่ี 228 ได้มีผลบงัคบัใช้มาจนถึงวนัท่ี  28  กมุภาพนัธ์  พ.ศ.  2535 ถกูยกเลิกโดย
มาตรา 3 แห่งพระราชบญัญตัสิงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ซึง่มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี 29 

กมุภาพนัธ์ พ.ศ. 2535 เป็นต้นมา จนถึงปัจจบุนั 

 ในช่วงปี  พ.ศ.  2502-2503  ได้มีการเรียกร้องและผลกัดนัให้มีการประกาศใช้กฎหมาย
สงวนและคุ้ มครองสัตว์ป่านัน้ นายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล ได้ทํางานร่วมกับ นายจอร์จ ซีโรห์   

ซึง่เป็นเจ้าหน้าท่ีจากสํานกังานอทุยานแห่งชาติของสหรัฐอเมริกาท่ีได้เดินทางมาประเทศไทยโดย
ได้รับทุนจากองค์กรนานาชาติเพ่ือช่วยอนุรักษ์ธรรมชาติโดยได้ร่วมกนัเดินทางไปทัว่ประเทศเพ่ือ
สํารวจหาสถานท่ีท่ีจดัตัง้เป็นอทุยานแห่งชาติเพ่ือจะให้เป็นแหลง่ท่ีอยู่อาศยั  แหลง่อาหาร  รวมทัง้
แหล่งหลบภยัของสตัว์ป่าตลอดไป นอกจากนีย้งัได้ร่วมกนัเรียกร้องและผลกัดนัให้มีการจดัตัง้
อทุยานแห่งชาติด้วย จนในท่ีสดุรัฐบาลได้จดัทําร่างพระราชบญัญตัิอทุยานแห่งชาติขึน้จนแล้วเสร็จ
และตราเป็นพระราชบญัญัติอทุยานแห่งชาติ  พ.ศ.  2504  เม่ือวนัท่ี  22  กนัยายน  พ.ศ.  2504  

โดยได้ประกาศในราชกิจจานเุบกษา  เลม่ท่ี  78  ตอนท่ี  80  ลงวนัท่ี  3  ตลุาคม  พ.ศ.  2504  และ
ให้มีผลบงัคบัใช้ตัง้แตว่นัท่ี  4  ตลุาคม  พ.ศ.  2504  เป็นต้นมา 



  136

6.2  การดาํเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยกรมป่าไม้ 

 หลงัจากมีการประกาศใช้พระราชบญัญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 และ
พระราชบญัญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 แล้ว รัฐบาลได้มอบหมายให้กรมป่าไม้ดําเนินการ
จดัตัง้หน่วยงานท่ีสงักดัอยู่กบักองบํารุง เพ่ือทําหน้าท่ีดําเนินการป้องกนัและรักษาป่าไม้และสตัว์
ป่ามิให้ถกูทําลายลงอีก  2  หน่วยงาน  ดงันี ้

 6.2.1 หมวดอุทยานแห่งชาต ิ  
  ได้ดําเนินการประกาศจัดตัง้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ซึ่งครองคลุมพืน้ท่ีในเขต   

3 จังหวัด คือ จังหวัดนครนายก นครราชสีมา และปราจีนบุรี เม่ือวันท่ี 18 กันยายน  พ.ศ. 2505  

ซึง่นบัได้ว่าเป็นอทุยานแห่งชาติแห่งแรกของประเทศไทย และต่อมาได้มีการประกาศจดัตัง้เขต
อทุยานแห่งชาติเพิ่มขึน้เร่ือยๆ  จนถึงปี  พ.ศ.  2508  หมวดอทุยานแห่งชาติได้ถกูปรับเปลี่ยนเป็น
ฝ่ายจดัการอทุยานแห่งชาติ  เม่ือวนัท่ี 29  พฤศจิกายน  พ.ศ.  2515  และในปัจจบุนัได้มีการยกฐานะ
ให้เป็นสว่นอทุยานแห่งชาต ิสงักดักระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แสดงดงัรูปท่ี 6.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.2 อทุยานแหง่ชาตเิขาใหญ่ อทุยานแหง่ชาตแิหง่แรกของประเทศไทย 
(ท่ีมา https://www.chillpainai.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

 6.2.2 หมวดสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า   
  หมวดสงวน และคุ้มครองสตัว์ป่ามีนายผ่อง  เล่งอี ้ เป็นหวัหน้าคนแรก  โดยใน
ขัน้ต้นได้ดําเนินการออกระเบียบ ข้อบงัคบัและกฎกระทรวงตา่งๆ ให้รัดกมุเหมาะสมและเป็นไปตาม
พระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า  พ.ศ.  2503  รวมทัง้ได้จดัตัง้เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าและ
เขตห้าลา่สตัว์ป่า  โดยได้ประกาศจดัตัง้เขตรักษาพนัธุ์สตัว์ป่าสลกัพระ  จงัหวดักาญจนบรีุขึน้เป็น
แห่งแรก  เม่ือวนัท่ี 31  ธันวาคม  พ.ศ.  2508  ต่อมาในปี  พ.ศ.  2510  หมวดสงวนและคุ้มครอง
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สตัว์ป่าได้รับการปรับเปล่ียนให้เป็นฝ่ายจดัการสตัว์ป่า  สงักดักองบํารุงเช่นเดิม  ซึง่การดําเนินงาน
ด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้ขยายตัวก้าวหน้ามากขึน้เร่ือยๆ จนทําให้ได้รับการจัดตัง้ให้เป็น 

กองอนุรักษ์สตัว์ป่า เม่ือวนัท่ี 12  กุมภาพนัธ์ พ.ศ.  2518  และต่อมาเม่ือวนัท่ี  29  เมษายน ในปี
เดียวกันได้ประกาศจดัตัง้เขตห้ามล่าสตัว์ป่าแห่งแรกขึน้  คือ  เขตห้ามล่าสตัว์ป่าทะเลน้อย ซึ่งมี
พืน้ท่ีอยูใ่นเขตจงัหวดันครศรีธรรมราช  พทัลงุ  และสงขลา ในปัจจบุนัได้มีการยกฐานะกองอนรัุกษ์
สตัว์ป่าให้เป็นสว่นอนรัุกษ์สตัว์ป่า กระทรวงทรัพยากรธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม แสดงดงัรูปท่ี 6.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.3 เขตห้ามลา่สตัว์ป่าทะเลน้อย เขตห้ามลา่สตัว์ป่าแห่งแรกของประเทศไทย 
(ท่ีมา https://www.travel.thaiza.com สืบค้น 4 มีนาคม 2556) 

 

 เม่ือวนัท่ี 2 ตลุาคม 2545  ให้จดัตัง้กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  ในสงักดั
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กรมอทุยานแห่งชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  มีภารกิจ
เก่ียวกบัการอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟืน้ฟูทรัพยากรธรรมชาติ สตัว์ป่า และพนัธุ์พืช  ในเขตพืน้ท่ีป่า
เพ่ือการอนรัุกษ์ โดยการควบคมุ ป้องกนัพืน้ท่ีป่าอนรัุกษ์เดิมท่ีมีอยู่ และพืน้ท่ีป่าเส่ือมโทรมให้กลบั
สมบรูณ์ด้วยกลยทุธ์การสง่เสริม กระตุ้น และปลกุจิตสํานกึให้ชมุชนมีความหวงแหนและการมีสว่น
ร่วมในการดูแลทรัพยากรท้องถ่ิน เพ่ือเป็นการรักษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  

ตลอดจนความหลากหลายทางชีวภาพ  สําหรับเป็นแหล่งต้นนํา้ลําธาร  แหลง่ท่ีอยู่อาศยัของสตัว์
ป่า  แหลง่อาหาร แหลง่นนัทนาการและการท่องเท่ียวทางธรรมชาตขิองประชาชน   
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6.3  การดาํเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่าโดยองค์กรเอกชน 

 ในอดีตการดําเนินการอนุรักษ์สัตว์ป่าขององค์กรเอกชนไม่ค่อยเด่นชัดมากนัก ทัง้นี ้
อาจเน่ืองจากปัญหาของสตัว์ป่าในสมยันัน้ยงัไม่รุนแรงเท่าท่ีควรทําให้การรวมตวักนัของภาคเอกชน
มีน้อย  แตใ่นปัจจบุนัปัญหาของสตัว์ป่ามีแนวโน้มทวีความรุนมากยิ่งขึน้  ดงันัน้ภาคเอกชนจงึเร่ิมมี
ความสนใจและเข้ามามีส่วนร่วมในการดําเนินกิจกรรมเก่ียวกบัการสง่เสริมและการสนบัสนนุการ
อนรัุกษ์สตัว์ป่ามาขึน้ โดยการร่วมมือกนัจดัตัง้เป็นองค์กรในรูปแบบตา่งๆ เช่น กลุม่ ชมรม สมาคม 

กองทนุ  โครงการ  สมาพนัธ์  เป็นต้น 

 ตวัอย่างขององค์กรเอกชนท่ีช่วยส่งเสริมและสนบัสนุนการอนุรักษ์สตัว์ป่าของประเทศ
ไทยในปัจจบุนั  ได้แก่ 
 1. กลุม่รักคขูดุ กลุม่รักลงิเข้าตงักวน  จงัหวดัสงขลา  กลุม่ฮกัเมืองน่าน  จงัหวดันา่น 

 2. ชมรมดนูกกรุงเทพฯ ชมรมนกันิยมธรรมชาติ ชมรมสภาวะแวดล้อมสยาม ชนรม
อนรัุกษ์และเลีย้งกวางแห่งประเทศไทย 
 3. สมาคมอนุรักษ์นกและธรรมชาติแห่งประเทศไทย สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทย  
สมาคมป้องกันการทารุณกรรมสัตว์แห่งประเทศไทย สมาคมนิยมไพร สมาคมอนุรักษ์ไก่ฟ้า  
เป็นต้น 

 4. มลูนิธิคุ้มครองสตัว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย  มลูนิธิสืบนาคะเสถียร  มลูนิธิ
ช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย มูลนิธิโลกสีเขียว มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก มูลนิธิเพ่ือนช้าง  
มลูนิธิสง่เสริมการอนรัุกษ์ธรรมชาตแิละคุ้มครองสิง่แวดล้อม 

 5. กองทุนชุมชนรักป่า กองทุนสิ่งแวดล้อม โครงการฟืน้ฟูชีวิตและธรรมชาติ โครงการ
จดัการและพฒันาทรัพยากร  สมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บ้านภาคใต้ 

 องค์กรเอกชนเหล่านีอ้าจขอจดหรือไม่จดทะเบียนเป็นองค์กรเอกชนด้านการคุ้มครอง
สิ่งแวดล้อมและอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาติกบักระทรวงวิทยาศาสตร์  เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม 

ก็ได้ ยกตวัอยา่งองค์กรเอกชน ได้แก่ 
 6.3.1 มูลนิธิช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทย  
  มลูนิธิช่วยชีวิตสตัว์ป่าแห่งประเทศไทย ก่อตัง้ขึน้ตัง้แต่ปี พ.ศ. 2528 โดยมี 

คณุเลียวนี  เวชชาชีวะ เป็นประธานได้รับการสนบัสนนุจากมลูนิธิคุ้มครองสตัว์ป่าแห่งประเทศไทย
และกองอนุรักษ์สตัว์ป่า  มีสตัว์ท่ีอยู่ในการดแูลหลายชนิด  เช่น  ชะนี  ลิง  นางอาย  หมีขอ  เสือ  
เป็นต้น  สว่นใหญ่จะเป็นชะนีกบัลงิ  ทางมลูนิธิฯยงัมีศนูย์ดแูลสตัว์อยู่ในสว่นภมูิภาคอีกหลายแห่ง  
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เช่น  จงัหวดัภเูก็ต  ฉะเชิงเทรา  เชียงใหม ่ และอีกหลายจงัหวดัท่ีกําลงัอยู่ในระหว่างการจดัตัง้เป็น
ศนูย์ดแูลสตัว์ป่าด้วย แสดงดงัรูปท่ี  6.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.4 สญัลกัษณ์มลูนิธิช่วยชีวิตสตัว์ป่าแห่งประเทศไทย 
(ท่ีมา https://www.e-travelmart.com สืบค้น 10 มีนาคม 2556) 

 

  ในราวปี  พ .ศ .  2532 มูลนิธิฯได้ช่วยทางราชการเลีย้งดูล ูกอุรังอุต ัง  6 ตัว  
ท่ีทางกรมป่าไม้ยดึมาได้จนแข็งแรง  ซึง่ได้สง่กลบัไปประเทศอินโดนีเซียเรียบร้อยแล้วและได้จดัสง่
ลูกเสือโคร่ง 3 ตวัท่ีจับได้ขณะกําลงัจะถูกส่งไปยงัร้านอาหารในไต้หวัน  ไปไว้ท่ีศูนย์เพาะพันธุ์ 
สตัว์ป่า  เขาประทบัช้าง  จงัหวดัราชบรีุ 
  มูลนิธิฯช่วยชีวิตสัตว์ป่าแห่งประเทศไทยเป็นองค์กรหนึ่งท่ีได้จดทะเบียนเป็น
องค์เอกชนด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมกับกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมใน
ลําดบัท่ี  22  โดยมีวตัถปุระสงค์เบือ้งต้น  คือ  ต้องการเลีย้งดสูตัว์ป่าท่ีพิการ  เจ็บป่วยหรือกําลงั 
ถกูทรมาน  ตลอดจนสตัว์ท่ีเจ้าของหมดความรักความสงสาร  หรือไม่ต้องการเลีย้งดอีูกตอ่ไปแล้ว  
ให้ใช้ชีวิตท่ีเหลืออยูด้่วยความร่มเย็นเป็นสขุใกล้เคียงกบัธรรมชาตขิองมนัมากท่ีสดุ  ถ้าหากสตัว์ตวั
ใดแข็งแรงพอท่ีจะฝึกให้สามารถท่ีจะช่วยเหลือตวัเองให้ได้  เพ่ือจะได้ปลอ่ยกลบัสูป่่าตอ่ไป 

  ปัจจุบนัมูลนิธิช่วยชีวิตสตัว์ป่าแห่งประเทศไทยตัง้อยู่เลขท่ี 29/22 สุขุมวิท 833 

กรุงเทพฯ “บ้านพิทกัษ์ป่า” และได้ขยายการทํางานออกเป็นเครือขา่ยไปทัว่ประเทศและอีกในหลาย
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ประเทศ  เช่น  ลาว  ไต้หวนั  ฟิลิปปินส์  เป็นต้น  ขณะนีม้ลูนิธิฯยงัคงต้องการความช่วยเหลือจาก 
ผู้ มีจิตศรัทธาอีกมาก  ทัง้ทางด้านการเงินและบคุลากร  หากผู้ ใดประสงค์จะให้ความช่วยเหลือไม่
ว่าจะเป็นอาสาสมัครหรือทางใดก็ตามหรือต้องการให้มูลนิธิฯช่วยเหลือให้คําแนะนําเก่ียวกับ 

สตัว์ป่า   
 6.3.2 มูลนิธิเพื่อนช้าง  
  มลูนิธิเพ่ือนช้างตัง้ขึน้เพ่ือช่วยเหลือช้างและผู้ เลีย้งช้าง โดยคณุโซไรดา ซาลวาลา 
เป็นผู้บริหารมลูนิธิฯ ใช้เคร่ืองหมายช้างพ่อแม่ลกูในท่ายืนอยู่ท่านกลางป่าไม้เป็นสญัลกัษณ์เพ่ือ
เน้นให้ทราบถึงเจตนารมณ์แน่วแน่ของคณะกรรมการมลูนิธิฯนัน่คือ การให้ความช่วยเหลือช้างบ้าน
ให้มีความเป็นอยู่ท่ีดีขึน้ เพ่ือในท่ีสดุช้างจะได้สามารถดํารงพนัธุ์และปรับตวัอยู่ในสภาพธรรมชาติได้  

ทัง้นีย้งัมุ่งให้ความสําคญัแก่การอนรัุกษ์และฟืน้ฟูผืนป่าธรรมชาติซึง่เป็น “บ้าน” ท่ีแท้จริงของช้าง 
แสดงดงัรูปท่ี 6.5 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.5 สญัลกัษณ์มลูนิธิเพ่ือนช้าง 
(ท่ีมา https://www.mcot.net สืบค้น 10 มีนาคม 2556) 

 

  วตัถปุระสงค์ในการทํางานของมลูนิธิฯ คือ  การช่วยเหลือช้างให้มีความเป็นอยู่ท่ี
ดีขึน้และช่วยเหลือผู้ มีอาชีพเก่ียวกบัช้าง  เช่น  ผู้ เลีย้งช้าง  นกัวิจยัช้าง  ทัง้ยงัเป็นองค์กรท่ีรวบรวม
เผยแพร่ข้อมลูและสถานการณ์ความเคล่ือนไหวเก่ียวกบัช้างมาสูส่าธารณชนด้วย  ปัจจบุนัมลูนิธิฯ
ได้จดัสร้างโรงพยาบาลช้างขึน้ในบริเวณศนูย์อนุรักษ์ช้างไทย อําเภอห้างฉัตร จงัหวดัลําปาง  
เพ่ือรองรับช้างท่ีเจ็บป่วย โครงการพอ่แมบ่ญุธรรมช้าง ซึง่ทําให้ประชาชนโดยทัว่ไปท่ีมีความรักช้าง  
ได้มีโอกาสใกล้ชิดและผกูพนัเพ่ือใช้เป็นคา่อาหารให้แก่ลกูช้าง นอกจากนีย้งัมีโครงการทําทะเบียน
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ประวตัช้ิางเพ่ือรวบรวมรายละเอียดและข้อมลูของช้าง วา่มีช้างจํานวนเท่าใด อยูใ่นช่วงอายใุดบ้าง  
โดยจดัเป็นช้างชรา ช้างวยัเจริญพนัธุ์ และช้างเด็ก ซึง่มีความสําคญัตอ่การวางแผนในการอนรัุกษ์
ช้างให้สามารถดํารงเผ่าพนัธุ์อยู่ในประเทศไทยได้ต่อไป ซึ่งจากท่ีผ่านมาการทํางานของมลูนิธิฯ
นบัวา่ประสบความสําเร็จในระดบัท่ีน่าพอใจยิ่ง 
  ปัจจบุนัการดําเนินงานของมลูนิธิฯนอกจากจะมุ่งให้ความช่วยเหลือช้างแล้วยงัได้
แทรกวัตถุประสงค์และกิจกรรมทางด้านสิ่งแวดล้อมเข้าไปด้วย เช่น การฟื้นฟูอนุรักษ์ทรัพยากร 
ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อมโดยการร่วมกนัปลกูพืชอาหารช้างเพ่ีอการอนรัุกษ์ช้างป่า และยงัเป็นการ
เพิ่มสีเขียวให้แก่แผ่นดินอีกด้วย นอกจากนีม้ลูนิธิฯยงัได้ดําเนินงานด้านการรณรงค์ป้องกันและ
แก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อม โดยโครงการสตัวแพทย์สญัจรและโครงการจดัการช้างอาละวาดและตกมนั 

ทัง้นีเ้พ่ือบรรเทาความเสียหายท่ีอาจเกิดขึน้และเพ่ือลดการสญูเสียช้างลง  นอกจากนีย้งัมีโครงการ
ท่ีพึง่ของช้างท่ีเจ้าของไม่ต้องการแล้ว คือ โครงการบ้านหลงัสดุท้าย ซึง่จะรับช้างชรา ช้างป่วยและ
ช้างพิการเข้ามาดแูล 
  การทํางานของมลูนิธิเพ่ือนช้าง ยงัต้องอาศยัความเสียสละและนํา้ใจจากคนใน
สงัคมอีกมาก ดงันัน้ เพ่ือท่ีจะให้มูลนิธิฯสามารถดําเนินงานไปได้อย่างต่อเน่ืองผู้ มีจิตศรัทธาท่ี
ต้องการบริจาคเงินหรือสิ่งของช่วยเหลือช้าง หรือต้องการข้อมลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัช้าง สามารถติดต่อ
ได้ท่ีสํานกังานมลูนิธิเพ่ือนช้าง  2/435  อาคาร  5  ชัน้  8  ถนนรามอินทรา  (กม.4) ท่าแร้ง  บางเขน 

กรุงเทพฯ 10220   

 6.3.3 มูลนิธิคุ้มครองสัตว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์  

  มลูนิธิคุ้มครองสตัว์ป่าและพรรณพืชแห่งประเทศไทยก่อตัง้ขึน้เม่ือวนัท่ี 13 ตลุาคม  

2526 โดยมีนายแพทย์บุญส่ง เลขะกุล เป็นผู้ ก่อตัง้และเป็นประธานกรรมการคนแรกของมลูนิธิ
และได้รับพระมาหกรุณาธิคณุจากสมเดจ็พระนางเจ้าสิริกิต์ พระบรมราชินีนาถทรงรับมลูนิธิฯไว้ใน
พระบรมราชปูถมัภ์ วตัถปุระสงค์เพ่ือสนบัสนนุและประสานงานการอนรัุกษ์ธรรมชาติสิ่งแวดล้อม
กบัหน่วยงานของรัฐบาลและเอกชน  ทัง้ในและตา่งประเทศรวมทัง้รณรงค์เผยแพร่ความสําคญัใน
การอนรัุกษ์ในรูปแบบตา่งๆ เพ่ือให้ประชาชนเห็นคณุคา่และให้ความร่วมมือในการรักษาสิ่งแวดล้อม
ให้มากขึน้ แสดงดงัรูปท่ี 6.6 
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รูปท่ี 6.6 สญัลกัษณ์มลูนิธิคุ้มครองสตัว์ป่าและพรรณพืชฯ 
(ท่ีมา https://www.plus.google.com สืบค้น 10 มีนาคม 2556) 

 

  การดําเนินงานของมูลนิธิฯจะเน้นในเร่ืองการสร้างจิตสํานึกให้ตระหนักถึง
การอนรัุกษ์ทรัพยากรธรรมชาตแิละรักษาสภาพแวดล้อมในทางท่ีสมดลุให้กบัประชาชนทัง้ในเมือง
และชนบท รวมทัง้เน้นให้ประชาชนได้เข้ามามีสว่นร่วมในการดําเนินกิจกรรมตา่งๆ ด้วย โดยเฉพาะ
กลุ่มเด็กและเยาวชน  นอกจากนีย้ังมีโครงการรณรงค์ประชาสัมพันธ์  เช่น  จัดทําภาพยนตร์
โฆษณาทางโทรทศัน์ จดัทําโปสเตอร์รณรงค์  ศนูย์ข้อมลูและห้องสมดุ  นายแพทย์บญุสง่  เลขะกลุ  
รวมทัง้โครงการศกึษาธรรมชาต ิ เป็นต้น 

  การมีสว่นร่วมกบัมลูนิธิฯในการรักษาสิง่แวดล้อมสามารถทําได้หลายทางอาจโดย
การเรียนรู้  ทําความเข้าใจเก่ียวกบัการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  หรือแสดงความคิดเห็นเม่ือมีโอกาส
ผ่านทางสื่อมวลชน รัฐบาล เพื่อนฝูง  ตลอดจนสังคมก็ได้ หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติม   

โปรดติดต่อมูลนิธิฯโดยทางจดหมาย โทรศัพท์หรือติดต่อด้วยตัวเอง ณ สํานํางานมูลนิธิฯ  
เลขท่ี 251/88-99 หมูบ้่านถาวรวิลลา่  ถนนพหลโยธิน  บางเขน  กรุงเทพฯ 10200  ตัง้แต่วันจันทร์
ถึงศุกร์ระหว่างเวลา 09.00-18.00 นาฬิกา 
 6.3.4 กลุ่มฮกัเมืองน่าน 

  กลุ่มฮักเมืองน่านประกอบด้วยกลุ่มคนที่หลากหลายมีทัง้พระสงฆ์ ฆราวาส 

ข้าราชการ องค์กรเอกชนและชาวบ้านท่ีมารวมกลุ่มกนัแบ่งหน้าท่ีตามความเหมาะสมของแต่ละคน  

ในการทํางานของกลุม่นัน้สว่นใหญ่จะเป็นงานเก่ียวกบัการอนรัุกษ์ป่า อนรัุกษ์ดิน อนรัุกษ์นํา้  และ
ด้านการพฒันาชนบท นบัเป็นการจดัการสิ่งแวดล้อมโดยองค์กรประชาชนท่ีเป็นรูปธรรมมีการนําเอา
พิธีกรรมทางศาสนาและภมูิปัญญาท้องถ่ินมาประยกุต์ใช้  เช่น  การบวชป่า  การสืบชะตาแม่นํา้  
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เพราะสิ่งเหล่านีทํ้าให้เกิดทัง้ความเกรงกลวัและความเกรงใจไม่กล้าเข้าไปทําลายป่าท่ีเราอนรัุกษ์ 

นอกจากนัน้ชาวบ้านเองก็เล็งเห็นถึงผลกระทบท่ีเกิดจากการตดัไม้ทําลายป่า เช่น ภาวะท่ีลํานํา้
เหือดแห้งหรือฝนไมต่กต้องตามฤดกูาล  ทําให้ชาวบ้านเล็งเห็นถึงความสําคญัของการอนรัุกษ์และ
มีการขยายเครือขา่ยออกไปสูพื่น้ท่ีอ่ืนๆ  ด้วย 
  จากการทํางานอย่างแข็งขนัของกลุ่มฮกัเมืองน่าน ทําให้การทํางานของกลุ่ม
ประสบความสําเร็จอย่างมากจนได้รับรางวลัต่างๆมากมาย นอกจากนีก้ลุ่มฮกัเมืองน่านยงัเป็น
องค์กรประชาชนองค์กรแรกท่ีได้รับการยอมรับจากทางราชการ จนสามารถเข้าไปร่วมจดัทําแผนการ
ปฏิบตัิการเพ่ือการจดัการคุณภาพสิ่งแวดล้อมของจังหวดัน่านได้ ซึ่งถือเป็นนิมิตหมายและเป็น
ตวัอย่างท่ีดีในการร่วมมือกนัระหว่างสว่นราชการกบัองค์กรประชาชนและเป็นการกระจายอํานาจ
ให้ประชาชนเข้ามามีสว่นร่วมในการจดัการสิง่แวดล้อมในท้องถ่ินอยา่งเป็นรูปธรรมมากขึน้ 

 6.3.5 สมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บ้านภาคใต้ 
  สมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บ้านภาคใต้ ตัง้ขึน้จากการรวมตวัขององค์กรเครือข่าย
ชาวประมงพืน้บ้าน 10 จงัหวดั ตลอดชายฝ่ังอา่วไทยและอนัดามนั มีสํานกังานอยูท่ี่จงัหวดัปัตตานี 

โดยมีเป้าหมายสําคญัเพ่ือประสานงานกบัองค์กรอ่ืนๆทัง้ภาครัฐ เอกชนและองค์กรประชาชนอ่ืนๆ
ในการแก้ไขปัญหาของชาวประมงพืน้บ้าน นอกจากนีย้ังเปิดโอกาสให้สมาชิกได้แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์เพ่ือช่วยกนัหาทางออกในการแก้ไขปัญหาและวางแผนร่วมมือกนัในการจดัการและ
ฟืน้ฟทูรัพยากรชายฝ่ัง แสดงดงัรูปท่ี 6.7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.7 กิจกรรมการมีสว่นร่วมของสมาพนัธ์ชาวประมงพืน้บ้านภาคใต้ 

(ท่ีมา https://www.oknation.net สืบค้น 10 มีนาคม 2556) 
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  แนวทางฟืน้ฟูทรัพยากรชายฝ่ังอนัเกิดจากศกัยภาพและความสํานึกร่วมกันของ
ชมุชน  ก่อให้เกิดกิจกรรมชาวประมงพืน้บ้านในการฟืน้ฟูทรัพยากรหลายๆ พืน้ท่ีซึ่งเป็นเครือข่าย
ของสมาพันธ์ ดังเช่น การทําปะการังเทียม การอนุรักษ์หญ้าทะเล ป่าชายเลน การจัดทํา 
เขตอนุรักษ์พนัธุ์สตัว์นํา้ การเจรจากบัชาวประมงท่ีใช้เคร่ืองมือท่ีทําให้เกิดการทําลายทรัพยากร
ชายฝ่ัง  ให้เปล่ียนแปลงการใช้เคร่ืองมือเหลา่นัน้หรือการห้ามเข้ามาทําประมงในเขตอนรัุกษ์ 

  จากการดําเนินการอย่างแข็งขนัขององค์กรชาวประมงพืน้บ้านนี ้นับว่าประสบ
ความสําเร็จอย่างมากสังเกตได้จากทัง้ปริมาณสัตว์นํา้ที่เพิ่มขึน้และความอุดมสมบูรณ์ของ
ทรัพยากรชายฝ่ัง ซึง่เป็นการพิสจูน์ให้เห็นว่าองค์กรชมุชนสามารถจดัการและดแูลทรัพยากรชายฝ่ัง
ได้อยา่งดีและจะมีสว่นสําคญัในการช่วยหน่วยงานของรัฐในการจดัการทรัพยากรชายฝ่ังอย่างยัง่ยืน
ตอ่ไป 

 6.3.6 มูลนิธิคนรักช้างแห่งประเทศไทย 
  มูลนิธิคนรักช้างแห่งประเทศไทยก่อตัง้ขึน้เมื่อปลายปี พ.ศ. 2534 และได้ 

จดทะเบียนเป็นนิตบิคุคลเม่ือวนัท่ี  5  ตลุาคม 2537  โดยมีวตัถปุระสงค์  ดงันี ้

  1) เพ่ือเสริมสร้างสภาพแวดล้อมให้เกิดความเป็นอยูท่ี่เหมาะสมของช้าง 
  2) หาแนวทางการอยูร่่วมกนัระหวา่งมนษุย์และช้าง 
  3) เสริมสร้างสวสัดภิาพ  สงเคราะห์แก่ผู้ประกอบอาชีพเลีย้งช้าง 
  4) เป็นศนูย์กลางทางวิชาการเพ่ือจดัหาและถ่ายทอดเทคโนโลยีเก่ียวกบัช้าง 
  5) เพ่ือดํารงไว้ซึง่โบราณราชประเพณีเก่ียวกบัช้าง 
  ผลงานท่ีมลูนิธิคนรักช้างฯจดัทําประจําทกุปี  ได้แก่ 
  1) จดัเสริมโป่งขึน้ในอุทยานแห่งชาติ เพ่ือเป็นการเสริมสร้างกระบวนการย่อย
อาหารให้แก่ช้างและสตัว์ป่าชนิดอ่ืนๆ 
  2) จดัทําทะเบียนประวตัช้ิาง 
  3) ตรวจสขุภาพช้างประจําปี 

  4) จดัหนว่ยแพทย์เคล่ือนท่ี  เพ่ือรักษาพยาบาลช้างท่ีเจ็บป่วย  ฯลฯ 
  ปัจจบุนัมลูนิธิคนรักช้างฯมีช้างอยูใ่นความดแูลจํานวน 192 เชือก ซึง่รักษาพยาบาล
ได้มาจากการจดัทําโครงการพ่อแม่บุญธรรมช้าง และยงัคงดําเนินการหาทุนเพ่ือจดัทําโครงการ
อ่ืนๆอีกหลายโครงการ  เพ่ือนํามาใช้ในการอนรัุกษ์ช้างให้อยูคู่เ่มืองไทยสืบไป 

 6.3.7 มูลนิธิสืบนาคะเสถียร 
  มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับอนุญาตให้ก่อตัง้ขึน้สิบวัน หลังวันพระราชทาน 

เพลิงศพ คือวนัท่ี 18 กนัยายน 2533 คณะกรรมการ ประกอบด้วยบคุคลหลากหลายสาขาอาชีพ 
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แต่เป็นกลุ่มบุคคลท่ีมีอุดมการณ์ตรงกับสืบ โดยใช้สญัลกัษณ์แสดงดงัรูปท่ี 6.8 เม่ือเร่ิมก่อตัง้ 
มลูนิธิฯ ได้รับพระมหากรุณาธิคณุจากสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถได้ พระราชทาน
พระราชทรัพย์ส่วน พระองค์จํานวนสองล้านส่ีแสนส่ีหม่ืนแปดพันห้าร้อยส่ีสิบบาท เป็นกองทุน
ประเดมิตอ่กองทนุของมลูนิธิฯ และพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรราชาทินดัดามาต ุ

ได้ประทานพระราชทรัพย์สว่นพระองค์ให้อีกหนึง่แสนบาท 

  พระมหากรุณาธิคณุและพระกรุณาธิคณุนี ้คณะกรรมการมลูนิธิฯ จกัน้อมรําลกึไว้
เหนือเกล้าเหนือกระหมอ่มตลอดไป นอกจากนัน้แล้วบรรดาญาต ิและมิตรรวมถึงประชาชนทัว่ไปท่ี
มีจิตศรัทธาและตระหนกั ถึงความจริงใจในการเสียสละของคณุสืบ ได้ร่วมกนับริจาคทนุทรัพย์ใน
โอกาสท่ีคณะรัฐบาล โดย ฯพณฯพล.อ.ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นประธานจัดงานรณรงค์หาทุน
ให้กับมูลนิธิฯ และเม่ือรวมกับความช่วยเหลือในการระดมทุนทางส่ือมวลชนต่างๆ แล้ว ทําให้
มลูนิธิฯ มีทุนประเดิมเร่ิมก่อตัง้ประมาณ 16.5 ล้านบาท ซึ่งเงินจํานวนนีจ้ะนําเพียงดอกผลมาใช้
ดําเนินกิจกรรมเท่านัน้ กล่าวได้อย่างภาคภมูิว่า ความคิดในการอนรัุกษ์ป่าไม้ และสตัว์ป่านัน้เป็น
ของประชาชนทุกกลุ่ม คณะกรรมการมลูนิธิ เป็นเพียงคณะบุคคลท่ีทําหน้าท่ีสานต่อเจตนารมณ์ 

ของทกุท่านให้บรรลวุตัถปุระสงค์เท่านัน้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี 6.8 สญัลกัษณ์มลูนิธิสืบนาคะเสถียร 
(ท่ีมา https://www.seub.or.th สืบค้น 8 มีนาคม 2556) 

 

 



  146

  มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเป็นองค์กรซึ่งมีภารกิจ เพ่ือ “ส่งเสริมการอนุรักษ์ และ
ปกป้องป่า สตัว์ป่า และแหลง่ธรรมชาตขิองประเทศไทย เพ่ือความยัง่ยืนของธรรมชาติ มนษุย์ และ
สงัคม” โดยมีหลกัการทํางานด้านการอนรัุกษ์คือ ให้ความสําคญักบัการปกป้องป่าผืนใหญ่และ
แหล่งธรรมชาติ ซึ่งเป็นถ่ินท่ีอยู่ของสัตว์ป่า และความหลากหลายทางชีวภาพเป็นอันดับแรก 
รองลงมาให้ความสําคญักบัสิ่งมีชีวิตท่ีเป็นชนิดพนัธุ์ ท่ีสําคญัและถกูคกุคาม ในการทํางานท่ีต้อง
ตดัสินใจให้อยู่บนพืน้ฐานทางวิชาการท่ีรอบด้าน หรือหากไม่สามารถหลีกเล่ียงได้ต้องมีวิธีแก้ไข
ผลกระทบท่ีสามารถปฏิบัติได้จริงและเป็นท่ียอมรับ อย่างไรก็ตามสมควรคงระบบนิเวศตาม
ธรรมชาติท่ีเป็นอยู่ทัง้กระบวนการ และให้ดําเนินการบูรณะถ่ินท่ีอยู่อาศยัและความหลากหลาย
ทางชีวภาพ เม่ือมีความจําเป็นและเป็นไปได้ 

 6.3.8 มูลนิธิโลกสีเขียว 
  มูลนิธิ โลกสีเขียว ในพระอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าพ่ีนางเธอ เจ้าฟ้ากัลยา 
ณิวฒันา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ก่อตัง้ขึน้ในปี พ.ศ. 2534 เป็นองค์กรสาธารณประโยชน์
ด้านการศกึษาเร่ืองสิ่งแวดล้อม ทํางานร่วมกบัเยาวชน นกัการศกึษา ผู้ นําชมุชน และองค์กรตา่งๆ 
ทัง้ในและต่างประเทศ โดยพัฒนากิจกรรมการเรียนรู้ ผลิตส่ือ และจัดทําศูนย์ข้อมูล เพ่ือ 
จุดประกายให้เกิดการพัฒนาจิตสํานึกและพฤติกรรมท่ีดี เสริมสร้างศกัยภาพและความต่ืนตัว 
ต่อบทบาทของตนเอง ในการดูแลสภาพแวดล้อมของท้องถ่ินอย่างยั่งยืน สญัลกัษณ์ท่ีใช้แสดง 
ดงัรูปท่ี 6.9 โดยมีวตัถปุระสงค์เพ่ือส่งเสริมการอนรัุกษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยการเผยแพร่
ข้อมูลข่าวสารทัง้ในและนอกประเทศ สนับสนุนการศึกษาวิจัย ร่วมมือกับองค์กรทัง้ภาครัฐและ
เอกชน หรือองค์กรการกุศลอ่ืน เพ่ือรณรงค์และดําเนินกิจกรรมสาธารณประโยชน์ในด้านการ
อนรัุกษ์ธรรมชาตแิละสิง่แวดล้อม โดยไมดํ่าเนินการเก่ียวข้องกบัทางการเมือง 

 

 

 

 

 

 

 

รูปท่ี6.9 สญัลกัษณ์มลูนิธิโลกสีเขียว 
(ท่ีมา https://www.greenworld.or.th สืบค้น 8 มีนาคม 2556) 
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บทสรุป 

 องค์กรเอกชนมีบทบาทส่งเสริมและสนับสนุนให้การอนุรักษ์สัตว์ป่าขยายตัวและมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึน้  แต่ปัญหาการล่าสตัว์ป่า การบุกรุกแหล่งที่อยู่อาศยัและแหล่งอาหาร 
ของสตัว์ป่าก็หาได้หมดไปไม่ จึงเป็นภาระหน้าท่ีของนกัอนรัุกษ์สตัว์ป่าและคนไทยทกุคนท่ีจะต้อง
ช่วยกนัอนรัุกษ์สตัว์ป่าให้คงไว้ทัง้ในด้านคณุภาพและปริมาณ  เพ่ือให้สามารถดํารงอยู่และอํานวย
คณุประโยชน์ตอ่มนษุย์และเป็นมรดกของชาตไิทยตลอดไป 
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แบบฝึกหดัทบทวน 

 

 

 1. ปัจจุบนั หน่วยงานใดของรัฐบาลไทยท่ีมีหน้าท่ีเก่ียวกบัการดแูล ป้องกนัและคุ้มครอง
ทรัพยากรสตัว์ป่า 
 2. องค์พฒันาเอกชน (Non – Government Organization; GNOs) ด้านสิง่แวดล้อม  

มีบทบาทในการจดัการทรัพยากรธรรมชาต ิอยา่งไร อธิบาย 
 3. จงยกตวัอยา่งองค์กร NGOs ด้านสิง่แวดล้อมท่ีทา่นรู้จกัมา 5 องค์กร 
 4. ถ้าทา่นต้องการจะเข้าร่วมเป็นสมาชิกขององค์กรด้านสิง่แวดล้อมจะต้องทําอยา่งไร 
 5. ให้ทา่นอธิบายความแตกตา่งระหวา่งการพฒันากบัการคดัค้าน พอสงัเขป 
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เอกสารอ้างองิ 
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14  

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534)  

 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
 

1 

 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

21 

22 

หมวดที่ 1 สัตว์ป่าจาํพวกเลีย้งลูกด้วยนํา้นม 

กระรอกเลก็ทกุชนิดในสกลุ Hylopetes และในสกลุ 
Peteromyscus 

กระรอกบนิใหญ่ทกุชนิดในสกลุ Petaurista 

กระรอกสามสี (Callosciure prevostii) 

คา่งทกุชนิดในสกลุ Presbytis 

ค้างคาวคณุกิตต ิ(Craseonycteris thonglongyai) 

ค้างคาวปากยน่ (Tadarida plicata) 

ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) 

ชะมดเช็ดหรือชะมดเชียง (Vierricula malaccensis) 

ชะมดแผงสนัหางดํา (Vivera megaspila) 

ชะมดนํา้หรืออีเห็นนํา้ (Cynogale bennetti) 

ชะนีทกุชนิดในสกลุ Hylobates 

ช้างป่าหรือช้างเถ่ือน (Elephas maximus) 

นากทกุชนิดในสกลุ Lutra , Lutrogale และ Amblonyx 

บา่ง (Cynocephalus variegatus) 

พญากระรอกทกุชนิดในสกลุ Ratufa 

พงัพอนทกุชนิดในสกลุ Herpestes 

เพียงพอนเส้นหลงัขาว (Mustela strigidorsa) 

เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirica) 

เพียงพอนเลก็สีนํา้ตาล (Mustela nudipes) 

เมน่หางพวง หรือ เมน่ขนออ่น หรืออีแกะ หรือม้อก (Atherurus 

macrourus) 

เมน่หางสัน้หรือเมน่ใหญ่ (Hystrix brachyura) 

เมน่น้อยหรือหอน (Atherurus angustiramus) 

ฉบบัท่ี 14 

(พ.ศ.2525) 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่

2 มี.ค.2526 
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) (ตอ่) 
 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
23 แมวลายหินออ่น (Felis marmorata) ฉบบัท่ี 14 

24 แมวดาวหรือแมวแกว (Felis bengalensis) (พ.ศ. 2525) 

25 แมวป่าหวัแบน (Felis planiceps)  

26 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

 

 

43 

44 

45 

แมวป่าหรือเสือกระตา่ย (Felis chaus) 

ลงิลมหรือนางอาย (Nycticebus coucang) 

ลงิทกุชนิดในสกลุ Macaca 

ลิน่หรือน่ิมทกุชนิดในสกลุ Manis 

สมเสร็จ หรือ ผสมเสร็จ (Tapirus indicus) 

เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) 

เสือไฟ (Felis temmincki) 

เสือปลา (Felis viverrina) 

หมีขอ หรือ บนิตรุง (Arctictic binturong) 

หมหูร่ิง (Arctonyx collaris) 

หมาหร่ิง (Melogale personata) 

หมาไม้ (Martes flavigula) 

อีเห็นลายเมฆ หรือ ชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang) 

อีเห็นลายเสือ หรือ ชะมดแปลงลายจดุ (Prionodon pardicotor) 

อีเห็นลายเสือโคร่ง หรือ อีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus) 

ค้างคาวทกุชนิดในวงศ์ Emballonuridae , Hipposideridar , 

Megadermatidae , Molossidae , Nycteridae , Rhinolophidae 

, Rhinopomatidae และ Vespertilionidae 

ค้างคาวเลบ็กดุ (Eonycteris spelaeus) 

ค้างคาวหน้ายาวเลก็ (Macroglossus minimus) 

ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (Macroglossus sobrinus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบบัท่ี 17 

(พ.ศ. 2534) 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่

22 ก.พ. 2535 

 

 

 

ฉบบัท่ี 14 

(พ.ศ. 2525) 
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) (ตอ่) 
 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
 หมวดท่ี 2 สตัวป่์าจาํพวกนก ฉบบัท่ี 14 

1 นกกานํา้ทกุชนิดในวงศ์ Phalacrocoracidae (พ.ศ. 2525) 

2 นกกระทงุ (Pelecanus philippensis)  

3 นกกาบบวั (Ibis leucocephalus)  

4 นกกระสาดํา (Ciconia nigra)  

5 นกกระสาคอขาว (Ciconia episcopus)  

6 นกกระสาคอดํา (Xenorhynchus asiaticus)  

7 นกกลุาทกุชนิหรือนกช้อนหอยทกุชนิดในวงศ์ Threskiornthidae  

8 นกกระทาดงทกุชนิดในสกลุ Arborophilla ยกเว้นนกกระทาดง
แข้งเขียว (Arborophila charltionii) 

ฉบบัท่ี 14 

(พ.ศ. 2525) 

9 ไก่นวล (ซึง่กําหนดเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 2) หรือนก
กระทาดงปากยาว (Rhizothera longirostris) 

 

10 นกกระสาสองเดือย หรือ นกกรองกร๊อย (Caloperdix oculea)  

11 นกกระทาป่าไผ ่(Bambusicola fytchii)  

12 ไก่จกุ (Rollulus roulroul)  

13 ไก่ฟ้าทกุชนิดในสกลุ Lophra  

14 ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humaiae)  

15 นกกวกั (Amaurornis phoenicurus)  

16 นกกระเรียน (Grus antigone)  

17 นกกระแตแต้แว้ด หรือ นกต้อยตีวิด และนกกระแตทกุชนิดในสกลุ 
Vanellus 

 

18 นกกระแตผีทกุชนิดในวงศ์ Burhinidae  

19 นกกระติด๊ทกุชนิดและนกกระจาบทกุชนิในวงศ์ Ploceidae  

20 นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi)  

21 นกกะปดูหรือนกกดทกุชนิในสกลุ Centropus  
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) (ตอ่) 
 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
22 นกกระเตน็หรือนกกํากวม นกปักหลกั นกปเูปีย้ว นกกินเปีย้ว นก ฉบบัท่ี 14 

23 กินปลาทกุชนิดในวงศ์ Alcedinidae (พ.ศ. 2525) 

24 นกกระรางทกุชนิดในวงศ์ Garrulax  

25 นกกระรางหวัขวาน (Upupa epops)  

26 นกกะรองทอง (Leiothrix argentauris)  

27 นกกะลงิหรือนกกะแล (Psittacula finschii)  

28 นกกะลงิเขียดทกุชนิดในสกลุ Dendrocitta  

29 นกกะวะ หรือ นกกาฮงั หรือ นกอีงาก หรือ นกกก (Buceros 

bicornis) 

 

30 นกแกง หรือ นกแก๊ก (Anthracoceros albirostris)  

31 นกกาเข้าหรือนกเงือกดํา (Anthracoceros malayanus)  

 นกกาแวน (Crypsirina temia)  

32 นกกินแมลงทกุชนิดในสกลุ Pellorneum , Trichastoma , 

Malacopteron , Stachyris , Macronous , และ Chrysomma 

 

33 นกแก้วทกุชนิดในสกลุ Psittacula  

34 นกกางเขนบ้าน หรือ นกบนิหลาบ้าน หรือ นกจีแจ๊บ หรือ นกจีจู๊  
(Copsychus saularis) 

 

35 นกกางเขนดง หรือ นกบนิหลาดง หรือ นกบนิหลากวน หรือ  
นกจิงปุ๊ ย (Copsychus malabaricus) 

 

36 นกกางเขนนํา้ทกุชนิดในสกลุ Enicurus  

37 นกกระเบือ้งทกุชนิดในสกลุ Monticola  

38 นกกระจ้อยทกุชนิดในวงศ์ยอ่ย Sylviinae  

39 นกกิง้โครง (Sturnus nigricolis)  

40 นกกินปลีทกุชนิดในวงศ์ Nectariniidae  

41 นกกาน้อยหงอนยาว (Platylophus galericulatus)  
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) (ตอ่) 
 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
42 นกกาน้อยแถบปีกขาว (Platysmurus leucopterus) ฉบบัท่ี 14 

43 นกกาฝากทกุชนิดในวงศ์ Dicaeidae (พ.ศ. 2525) 

44 นกกางเขนทกุชนิดในสกลุ Phoenicurus , Rhyacornis , 

Thamnolaea , Hodgsonius และ Cinolidium 

 

45 นกแขกเต้า (Psittacula alexandri)  

46 นกเขาลาย หรือ นกเขาโนรี หรือ นกเขาตู้ทกุชนิดในสกลุ 
Macropygia 

 

47 นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica)  

48 นกเขาใหญ่ หรือ นกเขาหลวง (Streptopelia chinensis)  

49 นกเขาเลก็ หรือ นกเขาชวา (Geopelia striata)  

50 นกเขาเขียว (Chalcophaps indica)  

51 นกเขาพมา่ (Streptopelia orientalis)  

52 นกขตัยิา (Cutia nipalensis)  

53 นกขนุแผนทกุชนิดในวงศ์ Trogonidae  

54 นกขมิน้น้อยทกุชนิดและนกเขียวก้านตองทกุชนิดในวงศ์ 

Chloropseidae 

 

55 นกขนุทอง (Gracula religiosa)  

56 นกขอบตาขาวทกุชนิดในวงศ์ Zosteropidae  

57 นกขมิน้ทกุชนิดและนกเขียวครามทกุชนิดในวงศ์ Oriolidae  

58 นกคอสัน้ตีนไว (Crocethia alba)  

59 นกคอสามสี (Eupetes macrocerus)  

60 นกคคัคหูงอน หรือ นกคดัคหูงอน (Clamator coromandus)  

61 นกคคัค ูหรือ นกคดัคทูกุชนิดในสกลุ Cuculus  

62 นกคคัคลูาย หรือ นกคดัคลูายทกุชนิดในสกลุ Cacomantis  

63 นกคคัคมูรกต หรือ นกคดัคมูรกตทกุชนิดในสกลุ Chrysococcyx  
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) (ตอ่) 
 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
64 นกคคัคแูซงแซว หรือ นกคดัคแูซงแซว (Surniculus lugubris) ฉบบัท่ี 14 

65 นกเค้าแมวทกุชนิดในวงศ์ Strigidae (พ.ศ. 2525) 

66 นกงัว่ (Anhinga anhinga)  

67 นกเหงือกทกุชนิดในวงศ์ Bucerotidae  

68 นกเจ้าฟ้าหญิงสริินธร (Pseudochelidon sirintarae)  

69 นกจาบคา หรือ นกตบัคาทกุชนิดในวงศ์ Meropidae  

70 นกจาบฝนทกุชนิดในวงศ์ Alaudidae  

71 นกจบัแมลงทกุชนิดในวงศ์ยอ่ย Muscicapinae  

72 นกจอกป่าหวัโต (Calorhamphus fuliginosus)  

73 นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica)  

74 นกชายเลนและนกทะเลทกุชนิดในสกลุ Tringa  

75 นกชายเลนปากกว้าง (Limicola falcinellus)  

76 นกชายเลนปากโค้ง (Calidris furruginae)  

77 นกซอ่มทะเลอกแดง (Fimnodromus semipalmatus)  

78 นกแซงแซวทกุชนิดในวงศ์ Dicruridae  

79 นกดเุหวา่ (Eudynamys scolopacea)  

80 นกเดนิดงทกุชนิดในสกลุ Zoothera และในสกลุ Turdus  

81 นกเด้าดนิ (Actitis hypoleucos)  

82 นกเด้าลมทกุชนิดในวงศ์ Motacillidae  

83 นกตะกราม (Leptoptilos dubius)  

84 นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus)  

85 นกตัง้ล้อ (Megalaima vireus)  

86 นกติด๊ทกุชนิดในวงศ์ Paridae  

87 นกตีนทอง (Megalaima haemacephala)  
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) (ตอ่) 
 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
88 นกตีนเหลือง (Heteroscelus incanus) ฉบบัท่ี 14 

89 นกตบยงุ หรือ นกกะบ้า หรือ นกตาฟางทกุชนิดในวงศ์ 
Caprimulgidae 

(พ.ศ. 2525) 

90 นกตะขาบทุง่ (Coracias benghalensis)  

91 นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis)  

92 นกไตไ่ม้ทกุชนิดในวงศ์ Sittieae  

93 นกเต้าเล้า หรือ นกแต้วแล้ว หรือ นกเต้นตามกวางทกุชนิดในวงศ์ 
Pittidae 

 

94 นกนอทและนกสติน้ทกุชนิดในสกลุ Calidris  

95 นกนางแอน่ทกุชนิดในวงศ์ Apodidae , Hemiprocnidae และ 
Hirundinidae 

 

96 นกนางนวลทกุชนิดในวงศ์ Laridae  

97 นกบัง้รอดทกุชนิดในสกลุ Phaenicophaeus  

98 นกปรอดหรือนกกรอดทกุชนิในวงศ์ Pycnonotidae  

99 นกเป็ดผี (Podiceps ruficollis)  

100 นกปากห่าง (Anastomus oscitans)  

101 นกปากนกแก้วทกุชนิดในสกลุ Paradoxornis  

102 นกปากแอน่หางดํา (Limosa limosa)  

103 นกปากแอน่หางลาย (Limosa lapponica)  

104 นกเป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos)  

105 นกเป็ดก่า (Cairina scutulata)  

106 นกเปล้าทกุชนิดในสกลุ Treon ยกเว้นนกเปล้าธรรมดา (Treron 

curvirostra) ซึง่กําหนดเป็นสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 2 

 

107 นกเปล้าหน้าแดง (Ptilinopus jambu)  

108 นกเปลือกไม้ (Certhia discolor)  
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) (ตอ่) 
 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
109 นกปากกบทกุชนิดในวงศ์ Podargidae ฉบบัท่ี 14 

110 นกปีกลายตาขาว (Actinodura ramsayi) (พ.ศ. 2525) 

111 นกปีกแพรทกุชนิดในสกลุ Cochoa  

112 นกไผห่รือนกกระติด๊เขียว (Erythrura prasina)  

113 นกพญาปากกว้างทกุชนิดในวงศ์ Eurylaimidae  

114 นกพญาไฟทกุชนิดในวงศ์ Campephagidae  

115 นกพลกิหิน (Arenaria interpres)  

116 นกโพระดกทกุชนิดในสกลุ Megalaima  

117 นกมดุนํา้ (Cinclus pallasii)  

118 นกยางทกุชนิดในวงศ์ Ardeidae  

119 นกยงู (Pavo muticus)  

120 นกกระวงัไพรทกุชนิดในสกลุ Pomatorhinus  

121 นกรัฟ (Philomachus pugnax)  

122 นกลมุพขูาว หรือ นกกะลมุพขูาว (Ducula bicolor)  

123 นกแวน่ทกุชนิดในสกลุ Polyplectron  

124 นกศวิะทกุชนิดในสกลุ Minla  

125 นกแสก (Tyto alba)  

126 นกสาลกิาเขียวหรือนกขนุแผนดงเขียวทกุชนิดในสกลุ Cissa  

127 นกสาลกิาลิน้ทอง (Ampeliceps coronatus)  

127 นกเสือแมลงทกุชนิดในสกลุ Pteruthius และ Gampsorhynchus  

129 นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus) ฉบบัท่ี 15 

130 นกหกเลก็หรือนกข้าวสารทกุชนิดในสกลุ Loriculus (พ.ศ. 2528) 

131 นกหินหรือนกชนหิน (Rhinoplax vigil) มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่

132 นกหว้า (Argusianus argus) วนัท่ี 12 

133 นกเหย่ียวทกุชนิดและนกแร้งทกุชนิดในอนัดบั Falconiformes พฤศจิกายน 2528 
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) (ตอ่) 
 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
134 นกหวัขวานทกุชนิดในวงศ์ Picidae ฉบบัท่ี 14 

135 นกหวัโตทกุชนิดในสกลุ Charadrius และ Pluvialis (พ.ศ. 2525) 

136 นกเอีย้งถํา้ (Myophonus caeruleus)  

137 นกแอน่พง (Artamus fuscus)  

138 อีแก (Corvus splendens)  

139 อีกา (Corvus macrorhynchus)  

140 นกอีเสือหวัดํา (Lanius schach)  

141 นกเอีย้งดา่ง (Sturnus contra)  

142 นกเอีย้งนวล (Sturnus burmannicus)  

143 นกเอีย้งสาลกิา (Acridotheres tristis)  

144 นกเอีย้งดําหรือนกเอีย้งหงอน (Acridotheres javanicus)  

145 นกฮกูหรือนกทืดทือทกุชนิดในสกลุ Ketupa และ Bubo  

146 นกออก (Haliaeetus leucogaster)  

147 นกอินทรีดํา (Ictinaetus malayensis)  

148 นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga)  

149 นกอินทรีสีนํา้ตาล (Aquila rapax)  

 หมวดที่ 3 สัตว์ป่าจาํพวกเลือ้ยคลาน  

1 กิง้ก่าบนิทกุชนิดในสกลุ Draco  

2 กิง้ก่าธรรมดาทกุชนิดในสกลุ Calotes  

3 กิง้ก่าหนามทกุชนิดในสกลุ Acanthosaura  

4 กิง้ก่าดงทกุชนิดในสกลุ Goniocephalus  

5 ตะกองหรือลัง้หรือกิง้ก่ายกัษ์ (Physignathus cocincinus)  

6 ตะโขง (Tomistoma schlegelii)  

7 ตุ๊กกายหรือตุ๊กแกป่าทกุชนิดในสกลุ Cyrtodactyllus  

8 ตุ๊กแกบนิทกุชนิดในสกลุ Ptychozoon  
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) (ตอ่) 
 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
9 เตา่กระ (Eretmochelys imbricata) ฉบบัท่ี 14 

10 เตา่กระอาน (Batagus baska) (พ.ศ. 2525) 

11 เตา่จกัร (Geoemyda spinosa) ฉบบัท่ี 15 

12 เตา่เดือยหรือเตา่ควะหรือเตา่เขาสงู (Teatudo impressa) (พ.ศ.2528) 

13 เตา่ตน ุ(Chelonia mydas)  

14 เตา่ทะเลลอกเกอร์เฮต (Caretta caretta)  

15 เตา่ปลู ู(Platysternum megacephalum)  

16 เตา่มะเฟือง (Dermochely coriacea)  

17 เตา่หก (Testudo emys)  

18 เตา่หญ้าตาแดงหรือเตา่สงักะสีหรือเตา่ทะเลริดเลย์ 
(Lepidochelys olivacea) 

 

19 เตา่เหลืองหรือเตา่ขีผ้ึง้หรือเตา่เทียน (Testudo elongata) ฉบบัท่ี 17 

20 เห่าช้าง (Varanus rudicollis) (พ.ศ. 2534) 

21 กิง้ก่าป่าสีนํา้เงินหรือกิง้ก่าพระอินทร์ (Aphaniotus fuscus)  

22 ตุ๊กแกเขาหินทราย (Gekko petricolus)  

23 ตุ๊กแกบ้านสีเทา (Gekko smithi)  

24 ตุ๊กแกป่ากําพล (Cnemaspis kumpoli)  

25 ตุ๊กแกป่าคอส้ม (Cnemaspis affinis)  

26 ตุ๊กแกป่าไทย (Cnemaspis siamensis)  

27 ตุ๊กแกป่าหวัโต (Aeluroscalabotes felinus)  

28 ตุ๊กแกป่าอินเดีย (Cnemaspis mysoriensis)  

29 ตุ๊กแกหลงัจดุคู ่(Gekko monarchus)  
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ตารางท่ี 1 บญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 ประกาศตามกฎกระทรวงฉบบัท่ี 14 

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) (ตอ่) 
 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 1 กฎกระทรวง 
 หมวดที่ 4 สัตว์ป่าจาํพวกคร่ึงบกคร่ึงนํา้  

1 กระทัง่หรือกะท่าง (Tylototrition versucosus)  

2 คางคกขายาว (Cacophryne borbonica)  

3 คางคกต้นไม้ (Pedostibes hosii)  

4 คางคกเลก็ (Bufo parvus)  

5 คางคกห้วย (Ansnoia malavana)  

6 คางคกหวัเรียบ (Bufo macrotis)  

7 จงโคร่ง (Bufo asper)  

 หมวดที่ 5 สัตว์ป่าจาํพวกไม่มีกระดกูสันหลัง  

1 ปเูจ้าฟ้า (Phricotelphusa sirindon)  
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ตารางท่ี 2  แสดงบญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 2 ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 14  

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) 

 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 2 กฎกระทรวง 
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

 

 

10 

หมวดที่ 1 สัตว์ป่าจาํพวกเลีย้งลูกด้วยนํา้นม 

กระทิงหรือเมย (Bos gaurus) 

กระจงทกุชนิดหรือไก่ทกุชนิดในสกลุ Tragulus 

กระตา่ยป่า (Lepus siamensis) 

กวาง (Cervus unicolor) 

พะยนู (Dugong dugon) 

ววัแดงหรือววัดําหรือววัเพลาะ (Bos banteng) 

เสือโคร่ง (Panthera tigris) 

เสือดาวหรือเสือดํา (Panthera pardus) 

หมีควายหรือหมีดํา (Selenarctos thibetanus) 

หมีหมาหรือหมีคน (Helarctos malaynus) 

อีเก้งหรือฟาน (Muntiacus muntjak) 

อีเก้งหม้อหรืออีเก้งดําหรือฟานดํา (Muntiacus feae) 

หมวดที่ 2 สัตว์ป่าจาํพวกนก 
นกกระสานวล (Ardae cinerea) 

นกกระสาแดง (Ardae purpurea) 

นกกระสาใหญ่ (Ardae sumatrana) 

นกกระสาทุง่ (Francolinus pintadeanus) 

นกกระทาดงแข้งเขียว (Arborophila charitonii) 

นกจาบปีกออ่นทกุชนิดในวงศ์ Fringillidae 

ไก่ป่า (Gallus gallus) 

นกแขวก (Nycticorax nycticorax) 

นกเป็ดนํา้ทกุชนิดในวงศ์ Anatidae ยกเว้นนกเป็นก่า (Cairina 

scutulata) และนกเป็นหงส์ (Sarkidiornis melanotos) ซึง่กําหนด
เป็นสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 1 

นกโปร่งวิด (Rostratula benghalensis) 

ฉบบัท่ี 14 

(พ.ศ. 2525) 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่

2 มีนาคม 2526 
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ตารางท่ี 2  แสดงบญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 2 ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 14  

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) 

 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 2 กฎกระทรวง 
11 นกปากซอ่มทกุชนิดในสกลุ Capella  

12 นกเปล้าธรรมดา (Treron curvirostra)  

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

นกพริก (Metopidius indicus) 

นกมมู (Ducula badia) 

นกลมุพแูดงหรือนกกะลมุพแูดง (Columba punicea) 

นกลมุพเูขียวหรือนกกะลมุพเูขียว (Ducula aenea) 

นกอญัชนัทกุชนิดในวงศ์ Rallidae 

นกอีก๋อยทกุชนิดในสกลุ Numenius 

นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) 

นกอีดําหรือนกอีลํา้ (Gallinula chloropus) 

นกอีโก้ง (Porphyrio poliocephalus) 

นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgns) 

หมวดที่ 3 สัตว์ป่าจาํพวกเลือ้ยคลาน 

งเูขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum) 

งทูางมะพร้าว (Elaphe radiata) 

งทูางมะพร้าวดํา (Elaphe flavolineata) 

งสูงิ (Ptyas korros) 

งสูงิหางดํา (Ptyas carinatus) 

งสูงิหางลาย (Ptyas mucosus) 

งแูสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor) 

งหูลาม (Python molurus bivittatus) 

งหูลามปากเป็ด (Python curtus) 

งเูหลือม (Python reticulatus) 

ตะกวด (Varanus bengalensis) 

ตะพาบคอแดงหรือปลาฝาดํา (Trionyx subplanus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

ฉบบัท่ี 15  

(พ.ศ. 2528) 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่

12 พ.ย. 2528 

 

 

 

 

 

 

ฉบบัท่ี 17  

(พ.ศ. 2534) 

มีผลบงัคบัใช้ตัง้แต ่

22 ก.พ. 2535 
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ตารางท่ี 2  แสดงบญัชีรายช่ือสตัว์ป่าคุ้มครองประเภทท่ี 2 ประกาศตามกฎกระทรวง ฉบบัท่ี 14  

 (พ.ศ. 2525) ฉบบัท่ี 15 (พ.ศ. 2528) และฉบบัท่ี 17 (พ.ศ. 2534) 

 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 2 กฎกระทรวง 
13 ตะพาบพมา่ (Trionyx formosus)  

14 ตะพาบมา่นลายหรือกราวลาย (Chitra indica)  

15 ตะพาบหวักบ (Pelochelys bibrom)  

16 ตุ๊ดตู ่(Varanus dumerilii)  

17 เตา่จนัหรือเตา่หลงัราบ (Pyxidea mouhotii)  

18 เตา่ดําหรือเตา่กา (Siebenrockiella crassicollis)  

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

27 

28 

 

1 

เตา่ทบัทิม (Notophelys plantynota) 

เตา่นา (Malayemys subtrijuga) 

เตา่บงึหวัเหลือง (Hieremys annandalii) 

เตา่ใบไม้หรือเตา่แดง (Cyclemys dentata) 

เตา่ปากเหลือง (Melanochelys trijuga) 

เตา่ลายตีนเป็ด (Callagur borneoensis) 

เตา่ห้วยคอลาย (Cyclemys tcheponensis) 

เตา่หวาย (Heosemys grandis) 

เตา่หบั (Cuora grandis) 

เหีย้ (Varanus salvator) 

หมวดที่ 4 สัตว์ป่าจาํพวกคร่ึงบกคร่ึงนํา้ 
กบทดู (Rana blythil) 

 

 

 

 

 

ฉบบัท่ี 14 

(พ.ศ. 2525) 
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กฎกระทรวง 
ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2537)  

ออกตามความในพระราชบัญญัตสิงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. 2535  

--------------------------  

 

 อาศยัอํานาจตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 แห่งพระราชบญัญัติสงวนและ
คุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์โดยความเห็นชอบของ
คณะกรรมการสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่าแห่งชาตอิอกกฎกระทรวงไว้ดงัตอ่ไปนี ้ 

 ข้อ 1 ให้สตัว์ป่าตามบญัชีท้ายกฎกระทรวงนีเ้ป็นสตัว์ป่าคุ้มครอง  
 ข้อ 2 กฎกระทรวงนีใ้ห้ใช้บงัคบัเม่ือพ้นกําหนดหกสบิวนันบัแตว่นัประกาศ ในราชกิจจา
นเุบกษาเป็นต้นไป  

     ให้ไว้ ณ วนัท่ี 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2537  

        (ลงนาม)  สเุทพ เทือกสบุรรณ  

            (นายสเุทพ เทือกสบุรรณ)  

            รัฐมนตรีช่วยวา่การฯ ปฏิบตัริาชการแทน  

          รัฐมนตรีวา่การกระทรวงเกษตรและสหกรณ์  
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ตารางท่ี 3 แสดงบญัชีสตัว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2537) ซึง่ออกตาม 

 ความใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 

 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

กระจงควาย (Tragulus napu) 

กระจงเลก็ (Tragulus javanicus) 

กระตา่ยป่า (Lepus pequensis) 

กระทิงหรือเมย (Bos gaurus) 

กระทิงหรือเมย (Bos gaurus) 

กระรอกบนิแก้มสีแดง (Hylopetes lepidus) 

กระรอกบนิแก้มสีเทา (Hylopetes platyurus) 

กระรอกบนิเลก็แก้มขาว (Hylopetes phayrei) 

กระรอกบนิเลก็เขาสงู (Hylopetes alboniger) 

กระรอกบนิสีเขมา่ (Pteromyscus pulverulentus) 

กระรอกสามสี (Callosciurus prevostii) 

กระรอกหน้ากระแต (Rhinosciurus laticaudatus) 

กระรอกหางม้าใหญ่ (Sundasciurus hippurus) 

กวางป่า (Cervus unicolor) 

คา่งดํา (Presbytis femoralis) 

คา่งแวน่ถ่ินใต้ (Semnopithecus obscurus) 

คา่งแวน่ถ่ินเหนือ (Semnopithecus phayrei) 

คา่งหงอก (Semnopithecus cristatus) 

ค้างคาวกินแมลงนิว้สัน้ (Nyctalus noctula) 

ค้างคาวขนุช้าง (Cheiromeles torquatus) 

ค้างคาวคณุกิตต ิ(Craseonycteris thonglongyai) 

ค้างคาวจมกูหลอดท้องขาว (Murina leucogaster) 

ค้างคาวจมกูหลอดสีทอง (Murina aurata) 

ค้างคาวจมกูหลอดสีเทา (Murina tubinaris) 

ค้างคาวจมกูหลอดหยูาว (Murina huttoni) 
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ตารางท่ี 3 แสดงบญัชีสตัว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2537) ซึง่ออกตาม 

 ความใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 

 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
26 ค้างคาวจมกูหลอดหสูัน้ (Murina cyclotis) 

27 ค้างคาวดอย (Sphaerias blanfordi) 

28 ค้างคาวดอยหลงัลายขาว (Scotomanes ornatus) 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

ค้างคาวท้องนํา้ตาลสรุาษฎร์ (Eptesicus demissus) 

ค้างคาวท้องนํา้ตาลหหูนา (Eptesicus pachyotis) 

ค้างคาวท้องนํา้ตาลใหญ่ (Eptesicus serotinus) 

ค้างคาวปากยน่ (Tadarida plicata) 

ค้างคาวปากยน่ใหญ่ (Tadarida teniotis) 

ค้างคาวปีกขนใต้ (Harpiocephalus harpia) 

ค้างคาวปีกขนเหนือ (Harpiocephalus mordax) 

ค้างคาวปีกจดุ (Balionycteris maculata) 

ค้างคาวปีกถงุเคราดํา (Taphozous melanopogon) 

ค้างคาวปีกถงุตอ่มคาง (Taphozous longimanus) 

ค้างคาวปีกถงุปลอม (Taphozous saccolaimus) 

ค้างคาวปีกถงุใหญ่ (Taphozous theobaldi) 

ค้างคาวปีกพบักลาง (Miniopterus medius) 

ค้างคาวปีกพบัดําใหญ่ (Miniopterus magnater) 

ค้างคาวปีกพบัเลก็ (Miniopterus pusillus) 

ค้างคาวปีกพบัใหญ่ (Miniopterus schreibersii) 

ค้างคาวไผห่วัแบนเลก็ (Tylonycteris pachypus) 

ค้างคาวไผห่วัแบนใหญ่ (Tylonycteris robustula) 

ค้างคาวเพดานเลก็ (Scotophilus kuhlii) 

ค้างคาวเพดานใหญ่ (Scotophilus heathii) 

ค้างคาวฟันร่อง (Phoniscus atrox) 

ค้างคาวฟันหน้าซ้อนเลก็ (Hesperoptenus blandfordi) 
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ตารางท่ี 3 แสดงบญัชีสตัว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2537) ซึง่ออกตาม 

 ความใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 

 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
51 ค้างคาวฟันหน้าซ้อนใหญ่ (Hesperoptenus tickelli) 

52 ค้างคาวมงกฎุจมกูยาวเลก็ (Rhinolophus pearsoni) 

53 ค้างคาวมงกฎุจมกูยาวใหญ่ (Rhinolophus yunanensis) 

54 ค้างคาวมงกฎุจมกูแหลมเหนือ (Rhinolophus lepidus) 

55 ค้างคาวมงกฎุเทาแดง (Rhinolophus affinis) 

56 ค้างคาวมงกฎุปลอมเลก็ (Rhinolophus coelophyllus) 

57 ค้างคาวมงกฎุปลอมใหญ่ (Rhinolophus shameli) 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

64 

65 

66 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

73 

74 

75 

ค้างคาวมงกฎุมลาย ู(Rhinolophus malayanus) 

ค้างคาวมงกฎุยอดสัน้เลก็ (Rhinolophus thomasi) 

ค้างคาวมงกฎุยอดสัน้ใหญ่ (Rhinolophus acuminatus) 

ค้างคาวมงกฎุเลก็ (Rhinolophus pusillus) 

ค้างคาวมงกฎุเลียนมลายเูลก็ (Rhinolophus megaphyllus) 

ค้างคาวมงกฎุเลียนมลายหูางสัน้ (Rhinolophus stheno) 

ค้างคาวมงกฎุสามใบพดั (Rhinolophus trifoliatus) 

ค้างคาวมงกฎุหโูตมาร์แชล (Rhinolophus marshalli) 

ค้างคาวมงกฎุหโูตเลก็ (Rhinolophus macrotis) 

ค้างคาวมงกฎุหโูตใหญ่ (Rhinolophus paradoxolophus) 

ค้างคาวมงกฎุใหญ่ (Rhinolophus luctus) 

ค้างคาวมงกฎุอินเดีย (Rhinolophus rouxi) 

ค้างคาวมือปุ่ ม (Glischropus tylopus) 

ค้างคาวแมไ่ก่เกาะ (Pteropus hypomelanus) 

ค้างคาวแมไ่ก่นครสวรรค์ (Pteropus intermedius) 

ค้างคาวแมไ่ก่ป่าฝน (Pteropus vampyrus) 

ค้างคาวแมไ่ก่ภาคกลาง (Pteropus lylei) 

ค้างคาวยอดกล้วยปีกปุ่ ม (Kerivoula papillosa) 
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ตารางท่ี 3 แสดงบญัชีสตัว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2537) ซึง่ออกตาม 

 ความใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 

 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
76 ค้างคาวยอดกล้วยป่า (Kerivoula whiteheadi) 

77 ค้างคาวยอดกล้วยปีกใส (Kerivoula hardwickii) 

78 ค้างคาวยอดกล้วยผีเสือ้ (Kerivoula picta) 

79 ค้างคาวยอดกล้วยเลก็ (Kerivoula minuta) 

80 ค้างคาวลกูหนกูรามหน้าบนเลก็ (Pipistrellus cadornae) 

81 ค้างคาวลกูหนจ๋ิูว (Pipistrellus tenuis) 

82 ค้างคาวลกูหนถํูา้ (Pipistrellus pulveratus) 

83 ค้างคาวลกูหนบู้าน (Pipistrellus javanicus) 

84 ค้างคาวลกูหนสูีทอง (Pipistrellus circumdatus) 

85 ค้างคาวลกูหนอิูนเดีย (Pipistrellus coromandra) 

86 ค้างคาวเลบ็กดุ (Eonycteris spelaea 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

97 

98 

99 

100 

ค้างคาวแวมไพร์แปลงเลก็ (Megaderma spasma) 

ค้างคาวแวมไพร์แปลงใหญ่ (Megaderma lyra) 

ค้างคาวสามศร (Aselliscus stoliczkanus) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์กระบงัหน้า (Hipposideros lylei) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์กมุภกรรณ (Hipposideros turpis) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์ทศกณัฐ์ (Hipposideros armiger) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์เลก็ (Hipposideros pomona) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์เลก็จมกูปุ่ ม (Hipposideros halophyllus) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์เลก็ดํา (Hipposideros ater) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์เลก็สองสี (Hipposideros bicolor) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์สีจาง (Hipposideros cineraceus) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์สองหลืบ (Hipposideros galeritus) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์สามหลืบ (Hipposideros larvatus) 

ค้างคาวหน้ายกัษ์หมอนโค้ง (Hipposideros diadema) 
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ตารางท่ี 3 แสดงบญัชีสตัว์ป่าคุ้มครองท้ายกฎกระทรวงฉบบัท่ี 4 (พ.ศ. 2537) ซึง่ออกตาม 

 ความใน พ.ร.บ. สงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2535 

 

ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
101 ค้างคาวหน้ายกัษ์หมอบญุสง่ (Hipposideros lekaguli) 

102 ค้างคาวหน้ายกัษ์เลก็ (Macroglossus minimus) 

103 ค้างคาวหน้ายาวใหญ่ (Macroglossus sobrinus) 

104 ค้างคาวหน้าร่อง (Nycteris tragata) 

105 ค้างคาวหวัดํา (Chironax melanocephalus) 

106 ค้างคาวหางโผล ่(Emballonura monticola) 

107 ค้างคาวหางหน ู(Rhinopoma microphyllum) 

108 ค้างคาวหหูนดูอยอา่งขาง (Myotis altarium) 

109 ค้างคาวหหูนตีูนโตเลก็ (Myotis horsfieldii) 

110 ค้างคาวหหูนตีูนโตใหญ่ (Myotis hasseltii) 

111 ค้างคาวหหูนตีูนเลก็เขีย้วยาว (Myotis muricola) 

112 ค้างคาวหหูนตีูนเลก็เขีย้วสัน้ (Myotis siligorensis) 

113 ค้างคาวหหูนพูมา่ (Myotis montivagus) 

114 ค้างคาวหหูนมืูอตีนปุ่ ม (Myotis rosseti) 

115 ค้างคาวหหูนยูกัษ์ (Myotis chinensis) 

116 

117 

118 

119 

120 

121 

122 

123 

124 

125 

ค้างคาวหหูนหูน้าขน (Myotis annectans) 

ค้างคาวอีอาอีโอ (Ia io) 

ค้างคาวไอ้แหวง่ (Coelops frithi) 

ชะนีแก้มขาว (Hylobates concolor) 

ชะนีธรรมดา หรือชะนีมือขาว (Hylobates lar) 

ชะนีมงกฎุ (Hylobates pileatus) 

ชะนีมือดํา (Hylobates agilis) 

ชะมดเช็ดหรือชะมดเชียง (Viverricula indica) 

ชะมดนํา้หรืออีเห็นนํา้ (Cynogale bennettii) 

ชะมดแผงสนัหางดํา (Viverra megaspila) 
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ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
126 ชะมดแผงหางปล้อง (Viverra zibetha) 

127 ช้างป่าหรือช้างเถ่ือน (Elephas maximus) 

128 ทรายหรือเนือ้ทรายหรือตามะแน (Axis porcinus) 

129 นากเลก็เลบ็สัน้ (Aonyx cinerea) 

130 นากใหญ่ขนเรียบ (Lutra perspicillata) 

131 นากใหญ่จมกูขนหรือนากใหญ่หวัปลาดกุ (Lutra sumatrana) 

132 นากใหญ่ (Lutra lutra) 

133 บา่ง (Cynocephalus variegatus) 

134 ปลาโลมาปากขวด (Tursiops truncatus) 

135 ปลาโลมาริซโซส์่ (Grampus griseus) 

136 ปลาโลมาหลงัโหนก (Sousa chinensis) 

137 ปลาโลมาหวับาตร (Neophocaena phocaenoides) 

138 ปลาโลมาอิรวดี (Orcaella brevirostris) 

139 ปลาวาฬแกลบครีบดํา (Balaenoptera borealis) 

140 ปลาวาฬแกลบบรูด้า (Balaenoptera edeni) 

141 ปลาวาฬแกลบมิงค์ (Balaenoptera acutorostrata) 

142 ปลาวาฬนําร่องครีบสัน้ (Globicephala macrorhynchus) 

143 ปลาวาฬสเปอร์มแคระ (Kogia simus) 

144 พญากระรอกดํา (Ratufa bicolor) 

145 พญากระรอกบนิสีดํา (Aeromys tephromelas) 

146 พญากระรอกบนิหขูาว (Petaurista alborufus) 

147 พญากระรอกบนิหดํูา (Petaurista elegans) 

148 พญากระรอกบนิหแูดง (Petaurista petaurista) 

149 พญากระรอกเหลือง (Ratufa affinis) 
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ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
150 พงัพอนกินป ู(Herpestes urva) 

151 พงัพอนธรรมดา (Herpestes javanicus) 

152 เพียงพอนเลก็สีนํา้ตาล (Mustela nudipes) 

153 เพียงพอนเส้นหลงัขาว (Mustela strigidorsa) 

154 เพียงพอนเหลือง (Mustela sibirica) 

155 เมน่หางพวงหรือเมน่ขนออ่นหรืออีแกะหรือม้อก (Atherurus macrourus) 

156 เมน่ใหญ่แผงคอยาว (Hystrix brachyura) 

157 แมวดาวหรือแมวแกว (Felis bengalensis) 

158 แมวป่าหรือเสือกระตา่ย (Felis chaus) 

159 แมวป่าหวัแบน (Felis planiceps) 

160 ลงิกงั (Macaca nemestrina) 

161 ลงิลมหรือนางอาย (Nycticebus coucang) 

162 ลงิวอก (Macaca mulatta) 

163 ลงิเสน (Macaca arctoides) 

164 ลงิแสม (Macaca fascicularis) 

165 ลงิอ้ายเงีย้ะหรือลงิอสัสมัหรือลงิภเูขา (Macaca assamensis) 

166 ลิน่พนัธุ์จีน (Manis pentadactyla) 

167 ลิน่พนัธุ์มลาย ู(Manis javanica) 

168 ววัแดงหรือววัดําหรือววัเพลาะ (Bos javanicus) 

169 เสือโคร่ง (Panthera tigris) 

170 เสือดาวหรือเสือดํา (Panthera pardus) 

171 เสือปลา (Felis viverrina) 

172 เสือไฟ (Felis temminckii) 

173 เสือลายเมฆ (Neofelis nebulosa) 
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ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
174 หนเูกาะ (Rattus remotus) 

175 หนขูนเสีย้นเขาหินปนู (Niviventer hinpoon) 

176 หนถํูา้ (Leopoldamys neilli) 

177 หนไูผเ่ลบ็แมมื่อแบน (Hapalomys longicaudatus) 

178 หมาจิง้จอก (Canis aureus) 

179 หมาในหรือหมาแดง (Cuon alpinus) 

180 หมาไม้ (Martes flavigula) 

181 หมาหร่ิง (Melogale personata) 

182 หมีขอหรือบนิตรุง (Arctictis binturong) 

183 หมีควายหรือหมีดํา (Ursus thibetanus) 

184 หมีหมาหรือหมีคน (Ursus malayanus) 

185 หมหูร่ิง (Arctonyx collaris) 

186 อีเก้งหรือฟาน (Muntiacus muntjak) 

187 อีเห็นลายเมฆหรือชะมดแปลงลายแถบ (Prionodon linsang) 

188 อีเห็นลายเสือหรือชะมดแปลงลายจดุ (Prionodon pardicolor) 

189 อีเห็นลายเสือโคร่งหรืออีเห็นลายพาด (Hemigalus derbyanus) 

 สัตว์ป่าจาํพวกนก 
1 ไก่จกุ (Rollulus rouloul) 

2 ไก่ป่า (Gallus gallus) 

3 ไก่ฟ้าทกุชนิดในสกลุ (Genus) Lophura 

4 ไก่ฟ้าหางลายขวาง (Syrmaticus humiae) 

5 นกกระจ้อยทกุชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae 

6 นกกระจ้อยป่าโกงกาง (Gerygone sulphurea) 

7 นกกระจาบทกุชนิดในวงศ์ (Family) Ploceidae 
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ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
9 นกกระจ๊ิดทกุชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae 

10 นกกระจิบทกุชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae 

11 นกกระติด๊ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Estrildidae 

12 นกกระแตผีทกุชนิดในวงศ์ (Family) Burhinidae 

13 นกกระทาดงทกุชนิดในสกลุ (Genus) Arborophila 

14 นกกระทาดงปากยาวหรือไก่นวล (Rhizothera longirostris) 

15 นกกระทาทุง่ (Francolinus pintadeanus) 

16 นกกระทาป่าไผ ่(Bambusicola fytchii) 

17 นกกระทาสองเดือยหรือนกกรองกร๊อย (Caloperdix oculea) 

18 นกกระทงุ (Pelecanus philippensis) 

19 นกกระเบือ้งทกุชนิดในสกลุ (Genus) Monticola 

19 นกกระปดูหรือนกกดทกุชนิดในสกลุ (Genus) Centropus 

20 นกกระสาขาว (Ciconia ciconia) 

21 นกกระสาคอขาว (Ciconia episcopus) 

22 นกกระสาคอขาวปากแดง (Ciconia stormi) 

23 นกกระสาคอดํา (Ephippiorhynchus asiaticus) 

24 นกกระสาดํา (Ciconia nigra) 

25 นกกระสาแดง (Ardea purpurea) 

26 นกกระสานวล (Ardea cinerea) 

27 นกกระสาปากเหลือง (Mycteria cinerea) 

28 นกกระสาใหญ่ (Ardea sumatrana) 

29 นกกวกั (Amaurornis phoenicurus) 

30 นกกะรองทองแก้มขาว (Leiothrix argentauris) 

31 นกกะรางทกุชนิด ในสกลุ (Genus) Garrulax และในสกลุ (Genus) Liocichla 
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ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
32 นกกะรางหวัขวาน (Upupa epops) 

33 นกกะลงิหรือนกกะแล (Psittacula finschii) 

34 นกกะลงิเขียดทกุชนิดในสกลุ (Genus) Dendrocitta 

35 นกกะวะหรือนกกาฮงัหรือนกอีงากหรือนกกก (Buceros bicornis) 

36 นกกาเขาหรือนกเงือกดํา (Anthracoceros malayanus) 

37 นกกางเขนดงหรือนกบนิหลาดงหรือนกบนิหลาควนหรือนกจิงปุ๊ ย (Copsychus 

malabaricus) 

38 นกกางเขนนํา้ทกุชนิดในสกลุ (Genus) Enicurus 

39 นกกางเขนบ้านหรือนกบนิหลาบ้านหรือนกจีแจ้บหรือนกจีจู๊ (Copsychus saularis) 

40 นกกาน้อยแถบปีกขาว (Platysmurus leucopterus) 

41 นกกาน้อยหงอนยาว (Platylophus galericulatus) 

42 นกกานํา้ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Phalacrocoracidae 

43 นกกาบบวั (Mycteria leucocephala) 

44 นกกาฝากทกุชนิดในวงศ์ (Family) Dicaeidae 

45 นกกาแวน (Crypsirina temia) 

46 นกกิง้โครงทกุชนิด ในสกลุ (Genus) Saroglossa และในสกลุ (Genus) Sturnus 

47 นกกินปลีทกุชนิดในวงศ์ (Family) Nectariniidae 

48 นกกินเบีย้ว และนกกะเตน็หรือกระเตน็ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Alcedinidae 

49 นกกินแมลงทกุชนิด ในสกลุ (Genus) Chrysomma ในสกลุ (Genus) Macronousใน
สกลุ (Genus) Malacopteron ในสกลุ (Genus) Stachyris 

50 นกกลุาทกุชนิดหรือนกช้อนหอยทกุชนิดในวงศ์ (Family) Threskiornithidae 

51 นกแกงหรือนกแก๊ก (Anthracoceros albirostris) 

52 นกแก้วทกุชนิดในสกลุ (Genus) Psittacula 

53 นกโกโรโกโส (Carpococcyx renauldi) 
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ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
54 นกขมิน้ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Oriolidae 

55 นกขมิน้น้อยทกุชนิด และนกเขียวก้านตองทกุชนิดในวงศ์ (Family) Chloropseidae 

56 นกขตัยิา (Cutia nipalensis) 

57 นกขนุทอง (Gracula religiosa) 

58 นกขนุแผน (Urocissa erythrorhyncha) 

59 นกขนุแผนทกุชนิดในวงศ์ (Family) Trogonidae 

60 นกเขนทกุชนิดในสกลุ (Genus) Chaimarrornis ในสกลุ (Genus) Cinclidium 

61 ในสกลุ (Genus) Hodgsonius ในสกลุ (Genus) Phoenicurus  

และในสกลุ (Genus) Rhyacornis 

62 นกเขนน้อยทกุชนิดในสกลุ (Genus) Erithacus ในสกลุ (Genus) Luscinia   

และในสกลุ (Genus) Tarsiger 

63 นกเขาเขียว (Chalcophaps indica) 

64 นกเขาพมา่ (Streptopelia orientalis) 

65 นกเขาไฟ (Streptopelia tranquebarica) 

66 นกเขาลายหรือนกเขาโนรีหรือนกเขาตู้ทกุชนิดในสกลุ (Genus) Macropygia 

67 

68 

69 

70 

71 

72 

 

73 

74 

75 

นกเขียวคราม (Irena puella) 

นกแขกเต้า (Psittacula alexandri) 

นกแขวก (Nycticorax nycticorax) 

นกคอสัน้ตีนไว (Calidris alba) 

นกคอสามสี (Eupetes macrocerus) 

นกคคัคหูรือนกคดัคทูกุชนิดในสกลุ (Genus) Cacomantis  

ในสกลุ (Genus) Chrysococcyxในสกลุ (Genus) Clamator  

ในสกลุ (Genus) Cuculusและในสกลุ (Genus) Surniculus 

นกเค้าทกุชนิดในวงศ์ (Family) Strigidae 

นกงัว่หรือนกอ้ายงัว่ (Anhinga melanogaster) 
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ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
76 

77 

78 

89 

80 

81 

82 

83 

84 

85 

86 

 

87 

88 

89 

90 

91 

92 

93 

94 

95 

96 

นกเงือกทกุชนิดในวงศ์ (Family) Bucerotidae 

นกจมกูหลอดในวงศ์ (Family) Procellariidae 

นกจอกป่าหวัโต (Calorhamphus fuliginosus) 

นกจบัแมลงทกุชนิดในวงศ์ (Family) Muscicapidae 

นกจาบคาหรือนกตบัคา ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Meropidae 

นกจาบดนิทกุชนิดในสกลุ (Genus) Pellorneum 

นกจาบปีกออ่นทกุชนิดในวงศ์ (Family) Fringillidae 

นกจาบฝนทกุชนิดในวงศ์ (Family) Alaudidae 

นกจนุจู๋ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae 

นกชาปีไหน (Caloenas nicobarica) 

นกชายเลนทกุชนิดในสกลุ (Genus) Calidris ในสกลุ (Genus) Eurynorhynchus  

ในสกลุ (Genus) Limicola ในสกลุ (Genus) Tringa และในสกลุ (Genus) Xenus 

นกซอ่มทะเลทกุชนิดในสกลุ (Genus) Limnodromus 

นกแซงแซวทกุชนิดในวงศ์ (Family) Dicruridae 

นกแซวสวรรค์ในวงศ์ (Family) Monarchidae 

นกดเุหวา่หรือนกกาเหวา่ (Eudynamys scolopacea) 

นกเด้าดนิ (Actitis hypoleucos) 

นกเด้าลมทกุชนิดในวงศ์ (Family) Motacillidae 

นกเดนิดงทกุชนิด ในสกลุ (Genus) Turdus และในสกลุ (Genus) Zoothera 

นกตบยงุหรือนกกะบาหรือนกตาฟางทกุชนิดในวงศ์ (Family) Caprimulgidae 

นกต้อยตีวิดหรือนกกระแตแต้แว้ด และนกกระแต ทกุชนิดในสกลุ (Genus) Vanellus 

นกตะกราม (Leptoptilos dubius) 
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ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
97 

98 

99 

100 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

112 

113 

114 

 

115 

116 

117 

118 

 

119 

นกตบยงุหรือนกกะบาหรือนกตาฟางทกุชนิดในวงศ์ (Family) Caprimulgidae 

นกต้อยตีวิดหรือนกกระแตแต้แว้ด และนกกระแต ทกุชนิดในสกลุ (Genus) Vanellus 

นกตะกราม (Leptoptilos dubius) 

นกตะกรุม (Leptoptilos javanicus) 

นกตะขาบดง (Eurystomus orientalis) 

นกตะขาบทุง่ (Coracias benghalensis) 

นกตัง้ล้อ (Megalaima virens) 

นกติด๊ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Paridae 

นกตีทอง (Megalaima haemacephala) 

นกตีนเทียน (Himantopus himantopus) 

นกตีนเหลือง (Heteroscelus brevipes) 

นกเต้าเล้าหรือนกแต๊วแร้ว หรือนกแต้วแล้วหรือนกเต้นตามกวาง  
ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Pittidae ยกเว้นนกแต้วแล้วท้องดํา (Pitta gurneyi) 

นกไตไ่ม้ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Sittidae 

นกทะเลทกุชนิดในสกลุ (Genus) Tringa 

นกน็อททกุชนิดและนกสติน๊ท์ทกุชนิด ในสกลุ (Genus) Calidris 

นกนางนวลทกุชนิดในวงศ์ (Family) Laridae 

นกนางแอน่ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Hirundinidae นกแอน่ฟ้าทกุชนิดในวงศ์  
(Family) Hemiprocnidae และนกแอน่ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Apodidae 

นกบัง้รอกทกุชนิดในสกลุ (Genus) Phaenicophaeus 

นกปรอดหรือนกกรอดทกุชนิดในวงศ์ (Family) Pycnonotidae 

นกปากกบทกุชนิดในวงศ์ (Family) Batrachostomidae 

นกปากช้อนทกุชนิดในสกลุ (Genus) Platalea 

และในสกลุ (Genus) Scolopax 

นกปากนกแก้วทกุชนิดในสกลุ (Genus) Paradoxornis 
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120 นกปากห่าง (Anastomus oscitans) 

121 นกปากแอน่ทกุชนิดในสกลุ (Genus) Limosa 

123 นกปีกแพรทกุชนิดในสกลุ (Genus) Cochoa 

124 นกปีกลายตาขาว (Actinodura ramsayi) 

125 

126 

127 

128 

129 

130 

131 

132 

133 

134 

135 

136 

137 

138 

139 

140 

141 

142 

143 

144 

145 

นกเป็ดก่า (Cairina scutulata) 

นกเป็ดนํา้ทกุชนิดในวงศ์ (Family) Anatidae 

นกเป็ดผี (Tachybaptus ruficollis) 

นกเป็ดหงส์ (Sarkidiornis melanotos) 

นกเปล้าทกุชนิดในสกลุ (Genus) Treron 

นกเปล้าหน้าแดง (Ptilinopus jambu) 

นกเปลือกไม้ (Certhia discolor) 

นกโป่งวิด (Rostratula benghalensis) 

นกไผห่รือนกกระติด๊เขียว(Erythruraprasina) 

นกพงทกุชนิดในวงศ์ (Family) Sylviidae 

นกพญาปากกว้างทกุชนิดในวงศ์ (Family) Eurylaimidae 

นกพญาไฟทกุชนิดในวงศ์ (Family) Campephagidae 

นกพริก (Metopidius indicus) 

นกพลกิหิน (Arenaria interpres) 

นกฟินฟตุ (Heliopais personata) 

นกโพระดกทกุชนิดในสกลุ (Genus) Megalaima 

นกมดุนํา้ (Cinclus pallasii) 

นกมมู (Ducula badia) 

นกยางทกุชนิดในวงศ์ (Family) Ardeidae 

นกยงู (Pavo muticus) 

นกร่อนทะเลในวงศ์ (Family) Phaethontidae 
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146 นกระวงัไพรทกุชนิดในสกลุ (Genus) Pomatorhinus 

147 นกรัฟ (Philomachus pugnax) 

148 นกลมุพหูรือนกกะลมุพ ู(Ducula aenea) 

149 นกลมุพขูาวหรือนกกะลมุพขูาว (Ducula bicolor) 

150 นกลมุพแูดงหรือนกกะลมุพแูดง (Columba punicea) 

151 นกแวน่ทกุชนิดในสกลุ (Genus) Polyplectron 

152 นกแวน่ตาขาวทกุชนิดในวงศ์ (Family) Zosteropidae 

153 นกศวิะทกุชนิดในสกลุ (Genus) Minla 

154 

155 

 

156 

157 

158 

159 

160 

161 

162 

163 

164 

165 

166 

167 

168 

169 

นกสกวัในวงศ์ (Family) Stercorariidae 

นกเสือแมลงทกุชนิด ในสกลุ (Genus) Gampsorhynchus 

และในสกลุ (Genus) Pteruthius 

นกสาลกิาเขียวทกุชนิดในสกลุ (Genus) Cissa 

นกแสก (Tyto alba) 

นกหกเลก็หรือนกข้าวสาร ทกุชนิดในสกลุ (Genus) Loriculus 

นกหกใหญ่ (Psittinus cyanurus) 

นกหว้า (Argusianus argus) 

นกหวัขวานทกุชนิดในวงศ์ (Family) Picidae 

นกหวัโตทกุชนิดในสกลุ (Genus) Charadrius และในสกลุ (Genus) Pluvialis 

นกหวัโตกินป ู(Dromas ardeola) 

นกหินหรือนกชนหิน (Rhinoplax vigil) 

นกเหย่ียวทกุชนิดในวงศ์ (Family) Accipitridae และในวงศ์ (Family) Falconidae 

นกออก (Haliaeetus leucogaster) 

นกอญัชนัทกุชนิดในวงศ์ (Family) Rallidae 

นกอินทรีดํา (Ictinaetus malayensis) 

นกอินทรีแถบปีกดํา (Hieraaetus fasciatus) 
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170 

171 

172 

173 

174 

175 

176 

177 

178 

179 

180 

นกอินทรีปีกลาย (Aquila clanga) 

นกอินทรีเลก็ (Hieraaetus pennatus) 

นกอินทรีสีนํา้ตาล (Aquila rapax) 

นกอินทรีหวัไหลข่าว (Aquila heliaca) 

นกอีก๋อยทกุชนิดในสกลุ (Genus) Numenius 

นกอีโก้ง (Porphyrio porphyrio) 

นกอีแจว (Hydrophasianus chirurgus) 

นกอีดําหรืออีลํา้ (Gallinula chloropus) 

นกอีลุ้ม (Gallicrex cinerea) 

นกอีเสือทกุชนิดในสกลุ (Genus) Lanius 

นกเอีย้งทกุชนิด ในสกลุ (Genus) Acridotheres ในสกลุ (Genus) Ampeliceps ใน
สกลุ (Genus) Aplonis และในสกลุ (Genus) Sturnus 

181 

182 

183 

184 

 

185 

186 

187 

 

 

1 

2 

3 

นกเอีย้งถํา้ (Myiophoneus caeruleus) 

นกแอน่ทุ่งทกุชนิดในสกลุ (Genus) Glareola 

นกแอน่พง (Artamus fuscus) 

นกฮกูหรือนกทืดทือทกุชนิดในสกลุ (Genus) Bubo และในสกลุ (Genus) Otus  

และในสกลุ (Genus) Ketupa 

อีกา (Corvus macrorhynchos) 

อีแก (Corvus splendens) 

อีแร้งทกุชนิดและพญาแร้งทกุชนิด ในสกลุ (Genus) Aegypius  

ในสกลุ (Genus) Gyps และในสกลุ (Genus) Sarcogyps 

สัตว์ป่าจาํพวกเลือ้ยคลาน 

กิง้ก่าดงทกุชนิดในสกลุ (Genus) Gonocephalus 

กิง้ก่าธรรมดาทกุชนิดในสกลุ (Genus) Calotes 

กิง้ก่าบนิทกุชนิดในสกลุ (Genus) Draco 
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4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

กิง้ก่าป่าสีนํา้เงินหรือกิง้ก่าพระอินทร์ (Aphaniotis fusca) 

กิง้ก่าหนามทกุชนิดในสกลุ (Genus) Acanthosaura 

งเูขียวกาบหมาก (Gonyosoma oxycephalum) 

งจูงอาง (Ophiophagus hannah) 

งทูางมะพร้าว (Elaphe radiata) 

งทูางมะพร้าวดําหรืองทูางมะพร้าวมลายหูรืองหูลนุชนุ (Elaphe flavolineata) 

งสูงิ (Ptyas korros) 

งสูงิหางดํา (Ptyas carinatus) 

งสูงิหางลายหรืองสูงิลาย (Ptyas mucosus) 

งแูสงอาทิตย์ (Xenopeltis unicolor) 

งหูลาม (Python molurus bivittatus) 

งหูลามปากเป็ด (Python curtus) 

งเูหลือม (Python reticulatus) 

จระเข้นํา้เคม็ (Crocodylus porosus) 

จระเข้นํา้จืด (Crocodylus siamensis) 

ตะกวด (Varanus nebulosus) 

20 ตะกองหรือลัง้หรือกิง้ก่ายกัษ์ (Physignathus cocincinus) 

21 ตะโขง (Tomistoma schlegelii) 

22 ตะพาบหรือปลาฝา (Amyda cartilaginea) 

23 ตะพาบแก้มแดงหรือปลาฝาดํา (Dogania subplana) 

24 ตะพาบข้าวตอก หรือตะพาบดาว (Amyda cartilaginea nakornsritamaratensis) 

25 ตะพาบพมา่ (Nilssonia formosa) 

26 ตะพาบมา่นลายหรือกราวลายหรือกริวลาย (Chitra chitra) 

27 ตะพาบหวักบหรือกราวเขียวหรือกริวดาว (Pelochelys bibroni) 

28 ตุ๊กกายหรือตุ๊กแกป่าทกุชนิดในสกลุ (Genus) Cyrtodactylus 
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29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

ตุ๊กแกเขาหินทราย (Gekko petricolus) 

ตุ๊กแกบ้านสีเทา (Gekko smithii) 

ตุ๊กแกบนิทกุชนิดในสกลุ (Genus) Ptychozoon 

ตุ๊กแกป่ากําพล หรือจิง้จกนิว้ยาวกําพล (Cnemaspis kumpoli) 

ตุ๊กแกป่าคอส้มหรือจิง้จกนิว้ยาวมลาย ู(Cnemaspis affinis) 

ตุ๊กแกป่าไทยหรือจิง้จกนิว้ยาวไทย (Cnemaspis siamensis) 

ตุ๊กแกป่าอินเดียหรือจิง้จกนิว้ยาวอินเดีย (Cnemaspis mysoriensis) 

ตุ๊กแกหลงัจดุคู ่(Gekko tuberculatus) 

ตุ๊กแกหวัโต (Aeluroscalabotes felinus) 

ตุ๊ดตู ่(Varanus dumerilii) 

เตา่กระ (Eretmochelys imbricata) 

เตา่กระอาน (Batagur baska) 

เตา่จาน (Batagur baska ranongensis) 

เตา่จกัร (Heosemys spinosa) 

เตา่จนัหรือเตา่หลงัราบ (Pyxidea mouhotii) 

เตา่ดําหรือเตา่กา (Siebenrockiella crassicollis) 

เตา่เดือยหรือเตา่ควะหรือเตา่เขาสงู (Manouria impressa) 

เตา่ตน ุ(Chelonia mydas) 

เตา่ทะเลลอกเกอร์เฮดหรือเตา่หวัฆ้อนหรือเตา่หวัโต (Caretta caretta) 

เตา่ทบัทิม (Notochelys platynota) 

49 เตา่นา (Malayemys subtrijuga) 

50 เตา่บงึหวัเหลืองหรือเตา่บวัหรือเตา่หม้อหรือเตา่วดัหวัเหลือง (Hieremys annandalii) 

51 เตา่ใบไม้หรือเตา่แดง (Cyclemys dentata) 

52 เตา่ปากเหลือง (Melanochelys trijuga) 

53 เตา่ปลู ู(Platysternon megacephalum) 
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54 

55 

56 

57 

58 

59 

60 

61 

62 

63 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

 

เตา่มะเฟือง (Dermochelys coriacea) 

เตา่ลายตีนเป็ดหรือเตา่หวัแดง (Callagur borneoensis) 

เตา่หกหรือเตา่หกเหลือง (Manouria emys) 

เตา่หญ้าตาแดงหรือเตา่สงักะสีหรือเตา่ทะเลริดเลย์ (Lepidochelys olivacea) 

เตา่ห้วยคอลาย (Cyclemys tcheponensis) 

เตา่หวาย (Heosemys grandis) 

เตา่หบั (Cuora amboinensis) 

เตา่เหลืองหรือเตา่ขีผ้ึง้หรือเตา่เทียน (Indotestudo elongata) 

เห่าช้าง (Varanus rudicollis) 

เหีย้ (Varanus salvator) 

สัตว์ป่าจาํพวกสะเทนินํา้สะเทนิบก 
กบเกาะช้าง (Rana kohchangae) 

กบดอยช้าง (Rana aenea) 

กบทา่สาร (Ingerana tasanae) 

กบทดูหรือเขียดแลว (Rana blythii) 

กบอกหนาม (Rana fasciculispina) 

กะทัง่หรือกะทา่งหรือจกักิม้นํา้ (Tylototriton verrucosus) 

คางคกขายาว (Leptophryne borbonica) 

คางคกต้นไม้ (Pedostibes hosii) 

คางคกเลก็หรือคางคกแคระ (Bufo parvus) 

คางคกห้วยมลาย ู(Ansonia malayana) 

คางคกหวัเรียบ (Bufo macrotis) 

จงโคร่ง (Bufo asper) 
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1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

 

1 

2 

3 

4 

 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

สัตว์ป่าจาํพวกแมลง 
ด้วงกวา่งดาว (Cheirotonus parryi) 

ด้วงคีมยีราฟ (Cladagnathus giraffa) 

ด้วงดนิขอบทองแดง (Mouhotia batesi) 

ด้วงดนิปีกแผน่ (Mormolyce phyllodes) 

ผีเสือ้กลางคืนค้างคาว (Lyssa zampa) 

ผีเสือ้กลางคืนหางยาวทกุชนิดในสกลุ (Genus) Actias 

ผีเสือ้ไกเซอร์ทกุชนิดในสกลุ (Genus) Teinopalpus 

ผีเสือ้ถงุทองทกุชนิดในสกลุ (Genus) Troides 

ผีเสือ้นางพญาทกุชนิดในสกลุ (Genus) Stichophthalma 

ผีเสือ้ภฐูานทกุชนิดในสกลุ (Genus) Bhutanitis 

ผีเสือ้รักแร้ขาว (Papilio protenor) 

ผีเสือ้หางดาบตาลไหม้ (Meandrusa gyas) 

ผีเสือ้หางติง่สะพายเขียว (Papilio palinurus) 

สัตว์ป่าจาํพวกปลา 
ปลาตะพดั หรือปลาอโรวานา่ (Scleropages formosus) 

ปลาตดิหิน หรือปลาค้างคาว (Oreoglanis siamensis) 

ปลาเสือตอ ปลาเสือ หรือปลาลาด (Datnioides microlepis) 

ปลาหมอูารีย์ (Botia sidthimunkii) 

สัตว์ป่าจาํพวกไม่มีกระดกูสันหลัง 
กลัปังหาทกุชนิดในอนัดบั (Order) Gorgonacea 

กลัปังหาดําทกุชนิดในอนัดบั (Order) Antipatharia 

ดอกไม้ทะเลทกุชนิดในอนัดบั (Order) Actinaria 

บึง้ตวัใหญ่สีดํา (Melophaeus albostriatus) 

บึง้ตวัใหญ่สนํีา้ตาล (Melophaeus minax) 

ปะการังแข็งทกุชนิดในอนัดบั(Order)Scleractinia และในอนัดบั (Order) Stylasterina 
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ลาํดบั รายการสัตว์ป่าคุ้มครอง 
7 ปะการังไฟทกุชนิดในสกลุ (Genus) Milleporina 

8 ปะการังสีฟ้าทกุชนิดในอนัดบั (Order) Helioporacea 

9 ปะการังออ่นทกุชนิดในอนัดบั (Order) Alcyonacea 

10 

11 

12 

13 

ปเูจ้าฟ้า (Phricotelphusa sirindhorn) 

ปรูาชินี (Demanietta sirikit) 

หอยมือเสือทกุชนิด (Tridacna spp.) 

หอยสงัข์แตร (Charonia tritonis) 
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