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BiodiversityBiodiversity

• ความหลากหลายทางชีวภาพ หมายถึง การมชีนิด
พันธุของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดมาอยูรวมกนั ณ 
สถานที่หนึ่งหรือระบบนิเวศใดระบบนิเวศหนึ่ง

• ความหลากหลายทางชีวภาพมี 3 ระดับ
• 1. Ecological Diversity
• 2. Specie Diversity 
• 3. Genetic Diversity 



Ecological DiversityEcological Diversity
• ความแตกตางของชนิดและจาํนวนประชากรของ

สิ่งมีชีวิต รวมไปถึงลกัษณะความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตตางๆ ที่อยูรวมกนั และความสัมพันธระหวาง
สิ่งมีชีวิตกบัแหลงที่อยูอาศัย

• ระบบนิเวศ เปนแหลงถิน่ที่อยูอาศัย (habitat)ของสิง่มีชีวิตชนิด
ตางๆ ซึ่งมีปจจัยทางกายภาพและชีวภาพที่เหมาะสมกับสิ่งมีชีวิต
แตละชนิดในระบบนิเวศนั้น

• สิ่งมีชีวิตจะมีวิวัฒนาการในทิศทางที่สามารถปรับตัวใหอยูใน
ภาวะความแปรปรวนของสิ่งแวดลอมที่อาศัยอยู ซึ่งขึ้นกับความ
หลากหลายทางพนัธุกรรมภายในประชากรและความรุนแรงของ
ความแปรปรวนของสิ่งแวดลอม



Specie DiversitySpecie Diversity
• ความหลากหลายทางชนดิพันธุวดัไดจากจาํนวนชนดิของ

สิ่งมชีวีติ (species richness, ความมากชนิด ) และจาํนวน
ประชากรของสิ่งมชีวีติแตละชนดิ

• ความหลากหลายของชนิดจะแตกตางกันไปตามพื้นที่ พื้นที่
ที่อยูในเขตรอน (tropics) จะมีความหลากหลายของชนิดสูง 
และความหลากหลายของชนิดจะลดลงในพื้นที่ที่มีความผัน
แปรของอากาศสูง เชน ในทะเลทรายหรือขั้วโลก 

• สิ่งมชีวีติชนดิเดยีวกนัจะมลีกัษณะเฉพาะตวัที่ตางไปชนดิ
อื่นแตความหลากหลายภายในชนดิเดยีวกนักย็ังมอียู



•สิ่งมชีวีติทีม่ีลกัษณะภายนอกคลายคลงึกนั แตมี
ความแตกตางทางพฤตกิรรมและทางพันธกุรรม 
จะไมจัดเปนสปชีสเดยีวกนั



Genetic DiversityGenetic Diversity
• ความหลากหลายขององคประกอบทางพันธกุรรมใน

สิ่งมีชีวิต  ซึ่งแสดงออกดวยลกัษณะทางพันธกุรรม
ตางๆที่ปรากฏใหเหน็โดยทั่วไปทัง้ภายในสิ่งมีชีวิตชนิด
เดียวและระหวางสิ่งมีชีวิตตางชนิดกัน 

• ซึ่งระดับความแตกตางนี้ใชกําหนดความใกลชิดหรือความหาง
ของสิง่มีชีวิตในสายวิวัฒนาการ

• ระบบนิเวศหนึ่งๆ จะประกอบดวยกลุมสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิด 
แมในสิ่งมีชีวิตเดียวกันก็ยังมีความหลากหลายทางพนัธุกรรมที่
ทําใหเกิดสายพันธุตางๆ อันเปนรากฐานสําคัญที่เอื้ออํานวยให
สิ่งมีชีวิตสามารถดํารงชีวิตใหสอดคลองกับสภาพการ
เปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดลอมรอบๆตัวไดอยางมีประสิทธิภาพ และ
สามารถดํารงเผาพันธุไดสืบไป 



Cetartiodactyla



สาเหตุพื้นฐานที่ทําใหสิง่มีชีวิตเสี่ยงตอการสญูพันธุสาเหตุพื้นฐานที่ทําใหสิง่มีชีวิตเสี่ยงตอการสญูพันธุ
•• 1. 1. การลดลงของจาํนวนประชากรในแตละถิน่ที่อยูอาศยัการลดลงของจาํนวนประชากรในแตละถิน่ที่อยูอาศยั

และการขาดแคลนความหลากหลายทางพนัธกุรรมและการขาดแคลนความหลากหลายทางพนัธกุรรม
• ความหลากหลายทางพันธุกรรมลดลงจาก การผสมพันธุ

ระหวางสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกัน ไมมีการยายถิน่ การที่
จํานวนประชากรมขีนาดเล็กและสิง่แวดลอมแปรปรวน
ฉับพลัน

•• 2. 2. การสญูเสยีถิน่ที่อยูอาศยัการสญูเสยีถิน่ที่อยูอาศยั ( (Habitat destruction)Habitat destruction)
•• 3.3.  การเกดิการเกดิ Habitat Fragmentation Habitat Fragmentation
• คือการทีป่าผนืใหญหรอืถิ่นที่อยูถกูตัดใหเปนสวนเลก็

สวนนอย
• (เนื้อที่รวมกันอาจไมลดลงแตสภาพถิ่นที่อยูอาศัยถูกตดัขาดจาก

กัน)





• 4. Habitat degradation and pollution 
คุณภาพของ habitat ลดลง และมลพิษ การ
สะสมของมลพิษที่เพิ่มขึ้นตามลําดับของผูเสพ 

• 5. Overexploitation การลาที่มากเกินไป
• 6.Exotic species introduction and diseases 

ชนิดพันธุตางถิ่นและโรคตางๆ 
(เพิ่มความหลากหลายทางชีวภาพ ถาสัตวเหลานั้น
ดํารงชีพอยูไดโดยไมสงผลกระทบตางสัตวพื้นเมือง,
มีการแกงแยงกบัชนิดพันธุพื้นเมือง (Indiginous
species) หรืออาจเปนผูลาได ,นําโรคและพยาธมิาสู
สัตวพื้นเมือง, สงผลกระทบตอสายพันธุหากมีการผสม
พันธุกัน )



การจัดการสัตวปาในเชิงอนรุักษ

•  แบงออกไดเปน 3 ระดับใหญ คือ
• 1. การสงวน (preservation)
• 2. การอนุรักษ (conservation)
• 3.การจัดการอยางเขมขน (active management)



•• PreservationPreservation
• การปลอยใหสัตวปาในพื้นที่เปนไปตามธรรมชาติโดยที่

มนุษยไมตองเขาไปยุงเกี่ยว 
• จัดการสัตวปาที่ใกลจะสูญพันธุ 
•• ConservationConservation
• เปนการใชประโยชนอยางเหมาะสม มีการจัดการเขา

มาชวย เชน การการปรบัปรุงถิ่นทีอ่ยูอาศัย และถาสัตว
มีจํานวนมากเกินไปในพื้นที่อยางใหมีการลาได 

•• Active managementActive management
• มีการชวยเหลืออยางมาก เชน การผสมเทียม การนํา

พอ - แมพันธุเขามาเพิ่มในกรณีที่มีจํานวนนอย หรือ 
คงสภาพของประชากรหรอืถิ่นที่อยูอาศัยไว หรือ การ
ทําใหลดลงในกรณีที่มีประชากรมากเกิน



• การอนรุกัษสัตวปามใิชการสงวนสตัวปาเพือ่เกบ็ไว 
โดยมไิดมีการจดัการและใชประโยชนใดๆเลย

• การจัดการ หาแนวทางในการคุมครองชนิดสัตวปา 
โดยเฉพาะชนิดสัตวที่หายากและกําลังจะสูญพันธุ

• ในรูปการคุมครองพื้นที่อาศัยของสัตวปา การสงวน
พันธุ การเรงขยายพันธุ การกําหนดบัญชรีายชื่อสัตว
ปาที่ไมอนุญาตใหใชประโยชน และการจัดการสัตว
ปาที่มีอยูมาก (การลา การทําฟารม)



• "on-site conservation“
• It is the process of protecting an endangeredendangered

plantplant or animalanimal speciesspecies in its natural habitathabitat,,
either by protecting or cleaning up the habitat 
itself, or by defending the species from 
predatorspredators..

• This involves the protection of wildlife habitats.
Also, sufficiently large reserves are maintained 
to enable the target species to exist in large 
numbers.

in situ conservation

httphttp://://enen..wikipediawikipedia..orgorg//wikiwiki//InIn--situ_conservationsitu_conservation



• Habitat protection
• Habitat enhancement 
• Expand area
• Connect area
• Species survival 
• Enhance population
• Enhance gene pool
• Utilization
• Function in ecosystem

in situ conservation



• “off-site conservation" 
• It is the process of protecting an 

endangeredendangered speciesspecies of plant or animal by 
removing part of the populationpopulation from a 
threatened habitathabitat and placing it in a new 
location, which may be a wild area or 
within the care of humans. 

ex situ conservation

httphttp://://enen..wikipediawikipedia..orgorg//wikiwiki//ExEx--situ_conservationsitu_conservation



ex situ conservation

• Keep in captive
• Breed in captive
• Gene deiversity enhancement
• Replacement of wild population
• Enhance biodiversity



การอนุรักษสัตวปาในประเทศไทย



• Dasmann et. al. , 1983 “ สัตวเลี้ยงลูกดวยนม , นก , ปลา , สัตวเลือ้ยคลาน , สัตวสะเทินน้ํา
สะเทินบก และสัตวไมมีกระดูกสันหลังบางชนิด ที่มีความสําคัญตอเศรษฐกจิ , นิเวศวิทยา และ
วัฒนธรรม รวมทั้งสัตวเลี้ยงบางชนิดที่หลบซอนและอาศยัอยูในปาสามารถปรับตัวใหเขากับสัตว
ปาได ”

• Robinson and Bolen , 1987 “ สิ่งมีชีวิตทุกชนิดที่ดํารงอยูไดโดยปราศจากการควบคุม
โดยตรงของมนุษยซึ่งรวมถึงพืชพรรณตาๆที่มนุษยไมไดปลูกและสัตวปาชนิดตางๆที่มนุษยไมได
เลี้ยง ”

• Oven and Chivas , 1990 “ พืชและสัตวทุกชนิดที่อยูบนโลกที่ไมไดรับการเลี้ยงดูจากมนุษย 
ดังนั้น Wildlife จึงไมหมายความถึงพืชและสัตวในสวนของกสิกรรมและสัตวบาล ”

• ชุมพล , 2525 “ สัตวที่อาศัยอยูในปาธรรมชาติ แตไมรวมถึงสัตวปาที่นํามาเลี้ยงไวในบานหรือ
สวนสัตวหรือในที่ใดๆที่ไมเปนธรรมชาติของสัตว นอกจากนี้สัตวปายังรวมถึงสัตวบานที่นําไป
ปลอยในปาและไดคืนสภาพความเปนสัตวปาไปแลว แตถาสัตวดังกลาวมีคุณสมบัติเหมอืนสัตว
บาน คือ ยังมีความเชือ่งตอมนุษยก็ไมถือวาเปนสัตวปา ”

• พ . ร . บ . สงวนและคุมครองสัตวปา พ . ศ . 2503 “ สัตวทุกชนิดยกเวนแมลงและไขของแมลง ”

"สัตวปา"



"สตัวปา"
• ตามพรบ. สงวนและคุมครองสัตวปาพ.ศ. 2535 

หมายถึง “สัตวปาทกุชนดิทั้งสัตวบก สตัวน้าํ สัตวปก 
แมลงหรอืแมง ทีเ่กดิและดาํรงชวีติอยูในปาหรอืในน้าํ 
และหมายความรวมถงึ ไขของสตัวเหลานัน้ทกุชนดิแต
ไมรวมถงึสัตวพาหนะทีไ่ดจดทะเบยีนทาํตัว๋รปูพรรณ
ตามกฎหมายวาดวยสตัวพาหนะและไมใชสัตวพาหนะ
ที่เกดิจากการสบืพันธุของสัตวพาหนะดังกลาว”
สัตวปาออกเปน ….ประเภท คือ ..............
และ...................
เพื่อเปนการคุมครองสัตวที่ยังมีชีวิต หรือซาก
สัตวทั้งที่ยังมีอยูและสูญพันธุไปแลว

2 สัตวปาสงวน
สัตวปาคุมครอง



• ทั้งสัตวปาสงวนและสัตวปาคุมครอง กฎหมาย
หามมีไวในครอบครอง หามการนําเขา และ
สงออกทั้งที่ยังมีชีวิตอยูและซากของสัตวปา
เหลานั้น  

• ยกเวน สัตวปาคุมครองที่อยูในประเภทที่
เพาะพันธุได ซึ่งกําหนดเปนกฎกระทรวง

• หรือ สัตวปาที่มีอยูในครอบครองกอนที่พรบ.
สงวนและคุมครองสัตวปา พ.ศ. 2535 
ประกาศใชและไดแจงการครอบครองไวแลว



สัตวปาสงวน

• คือ สตัวปาที่หายากและใกลจะสญูพันธุหรอื
สูญพันธุไปแลวตามบัญชีทายพระราชบัญญัติ
สงวน และคุมครองสตัวปา และที่จะกําหนด
โดยตรงเปนพระราชกฤษฎีกา 

• จํานวน .......ชนิด 15





Eld’s deer











สัตวปาคุมครอง

• หมายถึง สัตวปาที่กําหนดในกฎกระทรวงใหเปน
สัตวปาคุมครองยังมีปริมาณพอสมควร แตเพื่อ
เปนการปองกันมิใหสัตวปาบางชนิดตองลด
จํานวนลงจนหมดไปในที่สุด

• ประกอบดวย สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 189 ชนิด นก 
182 ชนิดสัตวเลื้อยคลาน 63 ชนิด สัตวสะเทิน
น้ําสะเทินบก 12 ชนิด แมลง 13 ชนิด ปลา 4 
ชนิด และสัตวไมมีกระดูกสันหลัง13 ชนิด



หลกัและวธิกีารอนรุกัษสัตวปาหลกัและวธิกีารอนรุกัษสัตวปา

• 1. อนุรักษแหลงอาศัย

• 2. ดาํรงและเพิ่มปริมาณสัตว

• 3. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษสัตวปา



 อนุรักษแหลงอาศยั
1. ประกาศเปนพื้นที่อนุรักษ 
2. หลีกเลี่ยงการรบกวนหรือทําลายแหลงอาศัย

ของสัตวปา 
3. ปองกันและควบคุมไฟไหมปาอยางมี

ประสิทธิผล
4. สรางแหลงอาศัยจําลอง (มักใชกบัการอนุรักษ

สัตวน้ําเพื่อใหเปนที่อาศัยและแพรพันธุ เชน การ
สรางแนวหินเทียม การสรางปะการงัเทียม)



ประกาศเปนพื้นที่อนุรักษประกาศเปนพื้นที่อนุรักษ 

• เพื่อเปนการปองกัน สงวนและรักษาถิ่นที่อยู
อาศัยของสัตวปาและเพื่อเปนการรักษาความ
หลากหลายทางชีวภาพ (biodiversity)

• พื้นที่เพื่อการคุมครองเหลานี้มีชื่อเรียกตางกันไป 
เชน อุทยานแหงชาติ (National Park) เขต
รักษาพันธุสัตวปา (Wildlife  Sanctuary) เปน
ตน



• หมายถึง พื้นที่ที่กําหนดขึ้นเพื่อใหเปนที่อยูอาศัย
ของสัตวปาโดยปลอดภัย เพื่อวาสัตวปาในพื้นที่
ดังกลาวจะไดมีโอกาสสืบพันธุและขยายพันธุ
ตามธรรมชาติไดมากขึ้น ทําใหสัตวปาบางสวน
ไดมีโอกาสกระจายจํานวนออกไปในทองที่
แหลงอื่นๆ ที่อยูใกลเคียงกับเขตรักษาพันธุสัตว
ปา 

เขตรกัษาพันธุสัตวปาเขตรกัษาพันธุสัตวปา  
(Wildlife sanctuary)

http://www.dnp.go.th/wildlifenew/department1.aspx



เขตหามลาสัตวปาเขตหามลาสัตวปา
(Non-hunting area) 

• หมายถึงอาณาบริเวณพื้นที่ที่ทางราชการได
กําหนดไวใหเปนที่ที่สัตวปา โดยเฉพาะสัตวปาที่
หายาก หรือถูกคุกคามไดอยูอาศัยในพื้นที่นั้น
ไดอยางปลอดภัย สามารถดํารงพันธุตอไปได
ตามธรรมชาต ิ

• บริเวณสถานที่ที่ใชในราชการ หรือใชเพื่อ
สาธารณะประโยชน หรือประชาชนใช
ประโยชนรวมกันและควรเปนพื้นที่ที่มีสัตวปามา
อยูอาศัยชุกชุม หรือมีสัตวปาที่หายาก หรือสัตว
ปาที่อยูในภาวะที่ถูกคุกคาม ซึ่งควรมีมาตรการ
คุมครองอยางใกลชิด 

http://www.dnp.go.th/wildlifenew/department2.aspx



อทุยานแหงชาติอทุยานแหงชาติ
(National Park)

• หมายถึง “ที่ดินซึ่งรวมทั้งพื้นที่ดินทั่วไป ภูเขา 
หวย หนอง คลอง บึง บาง ลําน้ํา ทะเลสาบ เกาะ 
และชายฝงที่ไดรบัการกําหนดใหเปน อุทยาน
แหงชาติ ลักษณะที่ดินดังกลาวเปนที่ที่มีสภาพ
ธรรมชาติที่นาสนใจ ...เพื่อสงวนไวใหเปน
ประโยชนแกการศึกษาและ ความรื่นรมยของ
ประชาชนสืบไป”

• (พระราชบัญญัตอิุทยานแหงชาติ พ.ศ. 2504)

http://www.dnp.go.th/npo/html/law_rule/Law/Law_NationPark_2504.html



• เขตรกัษาพนัธุสัตวปาจํานวน 57 
แหง มีเนื้อที่ประมาณ 
22,627,004.50ไร (รอประกาศอีก 3 
แหง)

• เขตหามลาสัตวปา 56 แหง ทั่ว
ประเทศ มีเนื้อที่รวม 2,671,050 ไร 
(รอประกาศ อีก 7 แหง )

• อุทยานแหงชาติรวมทั้งสิ้น 148 แหง

• UNESCOประกาศเขตรักษาพนัธุ
สัตวปาทุงใหญนเรศวร, เขตรกัษา
พันธุสตัวปาหวยขาแขง ,เขตรกัษา
พันธุสตัวปาดงใหญ, อุทยาน
แหงชาติเขาใหญ, อุทยานแหงชาติ
ทับลาน, อุทยานแหงชาติปางสีดา
และอุทยานแหงชาติตาพระยา เปน
มรดกโลก

http://www.dnp.go.th/wildlifenew/department.aspx

http://www.dnp.go.th/parkreserve/nationalpark.asp?lg=1



หลกัและวธิกีารอนรุกัษสัตวปาหลกัและวธิกีารอนรุกัษสัตวปา

• 1. อนุรักษแหลงอาศัย

•• 2. 2. ดาํรงและเพิ่มปริมาณสัตวดาํรงและเพิ่มปริมาณสัตว

• 3. สรางจิตสํานึกในการอนุรักษสัตวปา



ดํารงและเพิ่มปริมาณสัตว

1. การออกกฎหมายควบคุม
2. จัดตั้งสวนสัตว
3. กวดขันมิใหมีการลา ทําลาย และจําหนายสัตวปา
4. การอนุรักษทางวิชาการ



• กฎหมายการคุมครองสัตวปายุคแรกๆ มีเพียง
ฉบับเดียวคือ พระราชบัญญตัิการรักษาชางปาพระราชบัญญตัิการรักษาชางปา  
รร..ศศ.. 119 119 ((พพ..ศศ.. 24432443)) ถือเปนกฎหมายฉบับแรก
ที่ใหการคุมครองสัตวปา

• พ.ศ. 2503 ““พระราชบัญญัติสงวนและคุมครองพระราชบัญญัติสงวนและคุมครอง
สัตวปาสัตวปา  พุทธศักราชพุทธศักราช  2503"2503"

•• วันที่วันที่  26 26 ธันวาคมธันวาคม  วันคุมครองสัตวปาแหงชาติวันคุมครองสัตวปาแหงชาติ
• พ.ศ. 2503 กฎหมายอุทยานแหงชาติ และเขต

รักษาพันธุ

การออกกฎหมายควบคุม



• มกีารปรบัปรุงกฎหมายวาดวยการสงวน
และคุมครองสัตวปาใหมโดยตรา

””พระราชบญัญัตสิงวนและคุมครองสตัวปาพระราชบญัญัตสิงวนและคุมครองสตัวปา  
พทุธศกัราชพทุธศกัราช  2535 2535 ““

• มุงเนนใหเกิดการคุมครองปองกันรักษา
สตัวปา และแหลงที่อยูอาศยัของสตัวปา



จัดตั้งสวนสตัว

• อาจเปนสวนสัตวเปดหรือสวนสัตวปด เพื่อให
ประชาชนไดมีโอกาสศึกษา พักผอนหยอนใจ 
และเปนการอนุรักษสัตวปาไปพรอมกันดวย



กวดขนัมใิหมกีารลา ทาํลาย และจาํหนายสตัวปา

• โดยเฉพาะการสงออกไปจําหนายตางประเทศ 
เพราะประเทศไทยเปนแหลงคาสัตวปาแหลง
ใหญแหลงหนึ่งของโลก



CITESCITES

• อนุสัญญาวาดวยการคาระหวางประเทศซึ่งชนิด
สัตวปาและพืชปาที่กําลังจะ สูญพันธุ 

• THE CONVENTION ON INTERNATIONAL
TRADE IN ENDANGER SPECIES OF WILD
FAUNA AND FLORA



สาระสําคัญของอนุสญัญา CITES
• เพื่อควบคมุการสงออกนําเขา หรือการนําสงตอไปเพื่อ

การคาซึง่ชนิดพันธุของพืช และสตัวที่ระบไุวในบญัชี
หมายเลข 1 , 2 และ 3 ของอนุสัญญา

• 1. ชนดิพนัธุแนบทายบญัชีหมายเลข 1
• เปนชนิดพันธุที่หามทาํการคาโดยเดด็ขาด ยกเวนกรณี

พิเศษเพราะเปนสตัวชนดิที่ใกลจะสญูพนัธุ การนาํเขา
หรือสงออกตองไดรบัการยินยอมจากประเทศที่จะ
นําเขากอน ประเทศที่สงออกจึงจะออกใบอนุญาต
สงออกให

• ตัวอยางชนิดพันธุที่แนบทายบญัชีนี้ ไดแก จระเขน้ําจืด 
จระเขน้ําเค็ม ชางเอเชีย กระทิง กลวยไมหายากบาง
ชนิด ฯลฯ



• 2. ชนดิพนัธุแนบทายบญัชีหมายเลข 2
• เปนชนิดพันธุที่ที่ยังไมถงึกับใกลจะสูญพันธุ อนญุาต

ใหทาํการคาได แตตองมกีารควบคมุไมใหเกดิความ
เสยีหาย หรอืลดจาํนวนของชนดิพันธุนัน้อยางรวดเรว็

• โดยประเทศที่สงออกตองออกหนงัสืออนุญาตเพื่อการ
สงออก และรบัรองวาการสงออกแตละครัง้นั้นจะไม
กอใหเกิดความเสียหายตอการดาํรงชีวิตของชนิดพันธุ
นั้นในธรรมชาติ 

• ตัวอยางชนิดพันธุไดแก นกแกว นิ่ม ชะมด โลมา นาก 
งู พืชประเภท หมอขาวหมอแกงลิง (Nepenthes spp.) 
เปนตน

สาระสําคัญของอนุสญัญา CITES



• 3. ชนดิพนัธุแนบทายบญัชีหมายเลข 3
• เปนชนดิพันธุที่ไดรบัความคุมครองตามกฎหมายของ

ประเทศใดประเทศหนึ่งแลวขอความรวมมอืกบัประเทศ
ภาคดีวยกนัใหชวยดแูล การสงออกตองไดรับการ
อนุญาตและมหีนังสือรับรองเพื่อการสงออกจากประเทศ
ถิ่นกาํเนิดวาจะไมกอใหเกิดความเสียหายตอความอยู
รอดตามธรรมชาติของชนิดพันธุนั้นๆ เชน กวาง Black
Buck (เนปาล) นกขนุทอง (ไทย) นกกระทาดง 
(มาเลเซีย) เปนตน

สาระสําคัญของอนุสญัญา CITES



สัตวปาชนิดที่หายากและใกลจะสูญพันธุของ
ประเทศไทย ซึ่งจัดอยูในบญัชหีมายเลข 1

(CITES Appendix 1)

• สัตวเลี้ยงลูกดวยนม 28 ชนิดสัตว
• สัตวจําพวกนก 10 ชนิดสัตว
• สัตวเลื้อยคลาน 7 ชนิดสัตว

httphttp://://wwwwww..dnpdnp..gogo..thth//wildlifenewwildlifenew//downloadsdownloads//CITESCITES..pdfpdf



การอนุรักษทางวิชาการ

• โดยการจัดตั้งหนวยงานตางๆ เชน
• สถานีวิจัยสัตวปา
• สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา
• สถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรักษสัตวปา



สถานีวิจัยสัตวปาสถานีวิจัยสัตวปา
• เปนหนวยงานที่ปฏิบัติงานศึกษาวิจยัเกีย่วกับสัตว

ปาในดานตางๆ ทัง้ในดานการศึกษาความ
หลากหลายทางชวีภาพ นิเวศวิทยา ชีววิทยาและ
ประชากรของสัตวปาในทกุๆ กลุมสัตวปา มีการ
พัฒนาเทคนคิในการวิจัย การสํารวจและการ
ติดตามสถานภาพของสัตวปา ทั้งในและนอกพื้นที่
ปาอนุรักษ

• ปจจุบันสถานีวิจัยสัตวปาในประเทศไทย มีจํานวนทั้งหมด 7 
สถานี ประกอบดวย สถานีวิจัยสตัวปาดอยเชียงดาว จ. 
เชียงใหม, สถานีวิจัยสตัวปาบึงบอระเพ็ด จ.นครสวรรค, 
สถานีวิจัยสตัวปาภูหลวง จ.เลย, สถานีวิจัยสัตวปา
ฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา, สถานีวิจัยสตัวปาเขานางรํา จ.
อุทัยธานี, สถานีวิจัยสัตวปาคลองแสง จ.สุราษฎรธานี และ
สถานีวิจัยสตัวปาฮาลา-บาลา จ.นราธิวาส 



สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา
• เปนหนวยงานที่ศกึษาวิจัยเกี่ยวกับสัตวปาในดาน

การเพาะเลี้ยงสัตวในกรงเลี้ยง มหีนาที่รับผิดชอบ
ในดานตางๆ ไดแก การศึกษาคนควาทดลอง การ
พัฒนาการเพาะเลี้ยงสัตวปา การวิจัยอาหารและ
โภชนาการ สายพันธุ และการสืบพันธุ รวมทัง้
สุขภาพของสัตวปา ตลอดจนการดําเนนิการกับสัตว
ปาของกลางและสัตวปาที่ประชาชนมอบให 

• หนวยงานของสถานีเพาะเลี้ยงสัตวปามีทั้งหมด จํานวน 
22 หนวยงาน ซึ่งจะกระจายอยูทั่วทุกภาคของประเทศ
ไทย เชน สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาอมกอย จังหวัด
เชียงใหม, สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาชองกล่าํบน จังหวัด
สระแกว, สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปาบางพระ จังหวัดชลบรุี
, สถานีเพาะเลีย้งสัตวปาเขาประทับชาง จังหวัดราชบุร ี
เปนตน 



สถานีพัฒนาและสงเสรมิการอนุรักษสตัวปาสถานีพัฒนาและสงเสรมิการอนุรักษสตัวปา

• เดิมใชชื่อวาศูนยศึกษาธรรมชาติและสัตวปา
• ทําหนาทีส่งเสริม เผยแพร ประชาสัมพันธ ใหแก

เยาวชนและประชาชนทั่วไป เพื่อใหมีความรู 
ความเขาใจและเกิดความสํานึกรูและสนองตอบ
โดยการใหความรวมมือกับหนวยงาน สถาบัน
ตาง ๆ และประชาชนทั่วไปในการอนุรักษสัตว
ปา

• ปจจุบันสถานีพัฒนาและสงเสริมการอนุรกัษสัตวปา ที่
ไดรบัจัดตั้งแลวและทีอ่ยูระหวางการดาํเนินการจดัตั้ง 
รวมทั้งสิ้น 21 แหง สถานีพัฒนาและสงเสริมการ
อนุรักษสัตวปาที่จัดตั้ง และดาํเนินการใหบรกิาร
ประชาชนแลว 19 แหง 



การเพิ่มปริมาณสัตว

• สถานีเพาะเลี้ยงสัตวปา
• การทําฟารมสัตวปา
• การขยายพันธุโดยวิธีพิเศษตางๆ
• การปลอยสัตวกลับคืนสูธรรมชาติ 

(Reintroduction)



บญัชรีายชื่อสัตวปาคุมครองที่เพาะพันธุได 



บญัชรีายชื่อสัตวปาคุมครองที่เพาะพันธุได 



บญัชรีายชื่อสัตวปาคุมครองที่เพาะพันธุได 



บญัชรีายชื่อสัตวปาคุมครองที่เพาะพันธุได 



บญัชรีายชื่อสัตวปาคุมครองที่เพาะพันธุได 



การเพาะขยายพันธุโดยวิธีพิเศษการเพาะขยายพันธุโดยวิธีพิเศษ
• Genome Resource Banking (GRB) (น้าํเชื้อ ไข ตวัออน เซลล อื่นๆ)
• การศึกษาวงรอบการเปนสัด (Estrus Cycle) โดยการตรวจฮอรโมนเพศ

จากปสสาวะและอุจจาระ
• การกระตุนการตกไขจํานวนมาก (Superovulation) 
• การผสมเทียมโดยใชน้ําเชื้อสดและน้ําเชื้อแชแข็ง
• การผสมในหลอดแกว (In vitro fertilization, IVF)
• การเกบ็ตัวออน (Embryo) การเก็บรักษาดวยการแชแข็ง (Embryo 

Cryopreservation) 
• การฝากถายตัวออน (Embryo Transfer-ET) 
• การเพาะเลีย้งและเก็บเซลล (Somatic Cell Culture and 

Cryopreservation)
• Cloning 



• การรดีน้าํเชือ้และแชแข็งน้ําเชือ้ในสัตวปาใน
ประเทศไทย

• ชาง เลียงผา ละมั่ง เกง กวางรูซา กระทิง 
นกกระเรียนพันธุไทย เตาทะเล เสือโครง เสือไฟ 
เสือดาว เสือปลา เสือลายเมฆ แมวดาว แมวปาหัว
แบน หมีควาย



• เปนการนาํไขและอสุจิมาผสมกันในหลอดแกว 
• ในบางครั้งการไดมาของไขอาจมาจากการเกบ็ไขจาก

สัตวที่ยังมีชีวิตอยู หรือตายกะทันหันแลวเก็บไขมาเลี้ยง
ใหเจริญจนพรอมที่จะผสมอีกที (In vitro oocyte
maturation, IVM) และนําตัวออนที่ผสมไดในหลอดแกว
ยายไปฝากในมดลูกของสตัวชนิดเดียวกันหรือตางชนิด
(Embryo transfer, ET) 

• มีรายงานการทดลองทําในสตัวปาจํานวนมาก แตมีเพียง
ไมกี่ชนิดที่สามารถเกิดเปนตัวได เชน  แกะแดงอารมา
เนีย ควายปาอัฟริกัน กระทิง กวางแดง แกะมูฟลอน จาก
การทํา IVM, IVF และ ET

•  การใชเทคโนโลยีนี้ยังไมเปนที่แพรหลายมาก จากการที่
มีความรูไมเพียงพอในการจัดการ ไขและอสุจิ รวมทั้งการ
เหนี่ยวนําใหเกิดการเปนสัดที่จะสามารถยายตัวออนไป
ฝากในมดลูกในชวงเวลาที่เหมาะสม

การผสมพันธุในหลอดแกวการผสมพันธุในหลอดแกว ( (In vitro fertilization, IVFIn vitro fertilization, IVF) ) และและ
การยายฝากตวัออนการยายฝากตวัออน ( (Embryo transfer, ETEmbryo transfer, ET))



CloningCloning
• การทําโคลนนิง่หรือ somatic cell nuclear transfer (SCNT) 

โดยการนํานิวเคลียสทีม่ีสารพันธุกรรม หรือ ดีเอ็นเอ จากเซลล
ของสตัวที่ตองการเพิ่มจํานวน (มีโครโมโซม 2 อัน หรือ 1 คู) 
ยายไปใสในไขทีน่ําเอานิวเคลียสออก (ในไขและอสุจิจะมี
โครโมโซมเพียง 1 อันเทานั้น)

• การยายและฝากนิวเคลียสนีค้วรจะเปนสัตวชนิดเดียวกันหรือมี
ความใกลเคียงกันซึ่งสามารถทําใหเกิดการแบงเซลลและ
เจริญเติบโตตอไปได 

• จากนั้นก็ทําการเลีย้งไขนั้นใหเจริญเติบโตจนเปนตัวออนและ
นําไปฝากในทองของสตัวเพศเมียที่จะใหเจริญเติบโตจนคลอด
ตอไป 

• ลูกที่ออกมาจะมีลักษณะทางพันธุกรรมคลายสตัวที่ใหเซลลทุก
ประการและสามารถทําไดจํานวนมาก



• ในสัตวปามีรายงานการสําเร็จแลวใน แกะมูฟลอน แมวปาอัฟ
ริกา และเกิดการตัง้ทองในวัวแดง

• จากรายงานการทําโคลนนิง่ในแมวปาอัฟริกามีลูกแมวที่เกิดมามี
ชีวิตรอดในสภาพปกติเพียง 2 ตัว จากการทําโคลนนิ่งประมาณ 
2,500 โคลน ซึ่งใชงบประมาณและความพยายามอยางมาก 
รวมทั้งความผิดปกติของลกูสตัวที่ตายในระหวางตั้งทองและ
คลอดดวย

• การยายฝากนิวเคลียสมีผลไปรบกวนการทํางานของสาร
พันธุกรรมในนิวเคลียสซึ่งอาจสงผลใหการถายทอดสัญญาณ
การเจริญเตบิโตผิดปกติไปจากเดิม

• การทําโคลนนิง่ไมมีประโยชนเทาที่ควรในสตัวปา เนื่องมาจาก
การผสมพันธุสัตวปาเพื่อเพิ่มจํานวนตองการความหลากหลาย
ทางพนัธุกรรม แตการโคลนนิง่ทําใหเกิดสัตวปาที่มีลักษณะทาง
พันธุกรรมเหมือนกันจึงไมไดชวยใหเกิดความหลากหลายแต
อยางใด 

•



การปลอยสัตวกลบัคืนสูธรรมชาติการปลอยสัตวกลบัคืนสูธรรมชาติ  
(Reintroduction)(Reintroduction)

• Reintroduction = release animals into 
original habitat where population 
significantly declined or extinct by natural 
or human causes.



DEFINITION OF TERMSDEFINITION OF TERMS

• "Re-introduction": an attempt to establish a 
species in an area which was once part of its
historical range, but from which it has been
extirpated or become extinct

• "Re-establishment" is a synonym, but implies
that the re-introduction has been successful

• "Translocation": deliberate and mediated 
movement of wild individuals or populations from 
one part of their range to another. 



• "Re-inforcement/Supplementation": addition
of individuals to an existing population of
conspecifics.

• "Conservation/Benign Introductions": an 
attempt to establish a species, for the purpose of 
conservation, outside its recorded distribution
but within an appropriate habitat and eco-
geographical area. This is a feasible 
conservation tool only when there is no 
remaining area left within a species' historic 
range. 

DEFINITION OF TERMSDEFINITION OF TERMS




