8. ละองหรือละมั่ง คาดว่ายังมีอยูบ่ ริเวณเทือกเขาพนมดงรัก
ชายแดนไทย-กัมพูชา
9. นกกระเรียน เป็ นนกขนาดใหญ่ เมื่อยืนมีความสูงราว 150 ซม.
พบตามท้องทุ่งที่ชื้นแฉะและจะจับคูอ่ ยูด่ ว้ ยกันตลอดชีวติ
10. เก้งหม้อ มีลกั ษณะคล้ายเก้ง แต่สีลาตัวคล้ากว่า
หาง
สั้น ด้านบนสีดาตัดกับสีขาวด้านล่างชัดเจน จะอยูเ่ ป็ นคูเ่ ฉพาะในฤดูผสม
พันธุเ์ ท่านั้น
11. นกเจ้าฟ้ าหญิงสิรินธร เคยพบเพียงแห่งเดียวที่บึงบอระเพ็ด
จังหวัดนครสวรรค์ คาดว่าจะสูญพันธุแ์ ล้ว
12. สมเสร็จ ยังพบบนเทือกเขาถนนธงชัย เทือกเขาตะนาวศรี
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้ว ยขาแข้ง และป่ าดิบชื้ นทางภาคใต้
13. เลี ยงผา ยังพบตามภูเขาหินปูนในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าและ
อุทยานแห่งชาติบางแห่งเท่านั้น เป็ นสัตว์กีบคูม่ ีเขาจาพวกแพะ อาศัยอยู่
ตามภูเขา สามารถว่ายน้ าข้ามระหว่างเกาะ และแผ่นดินได้
14. สมัน สมันได้ชื่อว่ามีเขาสวยงามที่สุด คล้าย สุ่ม ชาวบ้านจึง
เรียกว่า "กวางเขาสุ่ม" สูญพันธุุไปแล้ว
15. พะยูน ไม่ใช่ปลาแต่เป็ นสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนมชนิ ดหนึ่ ง อาศัย
อยูท่ อ้ งทะเลชายฝั ่ง กินหญ้าทะเล ยังพบที่หาดเจ้าไหม และเกาะลิบง
จังหวัดตรัง

1. เป็ นแหล่งอาหารหรือสมุนไพร
2. ช่วยทาลายศัตรูป่าไม้
3. ช่วยผสมเกสรดอกไม้ กระจายพันธุไ์ ม้ต่าง ๆ
มูลสัตว์ช่วยทาให้ดิน อุดมสมบูรณ์
4. เป็ นแหล่งท่องเที่ยวดูสตั ว์ป่า
5. ประโยชน์ในด้านการแพทย์ มักจะใช้สตั ว์ป่ามาเป็ น
สัตว์ทดลองก่อนโดยเฉพาะยาที่ตอ้ งใช้กบั มนุ ษย์

1. ภัยทางธรรมชาติ น้ าท่วม ไฟป่ า ดินถล่ม
2. การจาหน่ าย หรือการล่าเพื่อนาไปเป็ นสัตว์เลี้ ยง
3. การทาลายแหล่งที่อยูอ่ าศัย แหล่งอาหาร แหล่งน้ า
4. การนาสัตว์อื่นมาทดแทน เกิดปั ญหาการแย่งอาหาร
หรือการถ่ายทอดโรคสู่กนั ได้
5. การใช้สารเคมีและปนเปื้ อนลงแหล่งน้ า

สัตว์ป่าคุม้ ครอง หมายถึง สัตว์ป่าตามกฎกระทรวงที่ถูก
กาหนดให้เป็ นสัตว์ป่าคุม้ ครอง แบ่งออกเป็ น 7 จาพวก คือ
1. สัตว์น้ าเลี้ ยงลูกด้วยนม
2. สัตว์ป่าจาพวกนก
3. สัตว์ป่าจาพวกสัตว์เลื้ อยคลาน
4. สัตว์ป่าจาพวกสะเทิ้ นน้ าสะเทิ้ นบก
5. สัตว์ป่าจาพวกปลา
6. สัตว์ป่าจาพวกแมลง
7. สัตว์ป่าจาพวกไม่มีกระดูกสันหลัง
ทัง้ สัตว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุม้ ครอง ห้ามมิให้ผูใ้ ดล่า
หรือพยายามล่าหรือมีไว้ในครอบครองหรือค้าหรือนาเข้า – ส่งออก เว้นแต่
เป็ นสัตว์ป่าที่ได้รบั การยกเว้นตามระเบียบของราชการ เช่น สัตว์ป่าบาง
ชนิ ดที่ได้จากการเพาะพันธุ์ หรือกิจการสาธารณะ

1. การอนุ รกั ษ์พื้นที่ เพื่อเป็ นที่อยูแ่ ละเป็ นแหล่งอาหารของ"
เขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่า" และ "เขตห้ามล่าสัตว์ป่า" จัดตั้ง
"เขตอุทยานแห่งชาติ " และ"เขตวนอุทยาน"
2. การจากัดการล่า ออกกฎหมายห้ามล่าสัตว์ที่มีปริมาณ
เหลือน้อย ห้ามล่าในฤดูผสมพันธุ์
3. การป้ องกันการคุกคาม สิ่งมีชีวติ อื่น ๆ ที่เข้าไปทาลาย
สัตว์ป่าหรือแย่งอาหาร
4. การปล่อยให้สตั ว์เพิ่มจานวนขึ้ นเองตามธรรมชาติ หรือ
การผสมเทียม
5. การให้ความรูแ้ ละสร้างจิตสานึ ก ควรมีการเผยแพร่
ความรูแ้ ละร่วมสร้างจิตสานึ กในการอนุ รกั ษ์สตั ว์ป่า

หมายถึง ถิ่นที่อยูอ่ าศัยร่วมกันของสิ่งมีชีวติ
นานาชนิ ด
ประกอบด้วยต้นไม้ที่ขนอยู
ึ้ บ่ นพื้ นดินมีรากยึดเหนี่ ยวอยูใ่ ต้ดิน
ป่ า
ไม้เป็ นทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถปลูกทดแทนใหม่ได้
ป่ าในประเทศไทยแบ่งออกเป็ น 2 กลุ่มใหญ่ๆ คือ
1. ป่ าไม้ไม่ผลัดใบ ได้แก่
1.1 ป่ าดงดิบชื้น สภาพรกทึบ ไม่ผลัดใบจึงเขียวชอุ่มทั้งปี
1.2 ป่ าดงดิบแล้ง เป็ นสังคมป่ าไม่ผลัดใบและ
ป่ าผลัดใบขึ้ นผสมกันอยู่
1.3 ป่ าดงดิบเขา ลักษณะเป็ นยอดเขาสูง อากาศ
เย็นชุ่มชื้ น มีหมอกปกคลุม
1.4 ป่ าสนเขา พบบนยอดเขาที่มีอากาศหนาวเย็น มีป่า
สนเขาขึ้ นเป็ นย่อม ๆ สลับกับป่ าดงดิบเขาและป่ าดงดิบแล้ง
1.5 ป่ าพรุ เป็ นสังคมป่ าที่อยูถ่ ดั จากบริเวณสังคมป่ าชายเลน
เป็ นที่ทบั ถมของซากพืชและอินทรียว์ ตั ถุที่ไม่สลาย
มีลกั ษณะเป็ นแอ่ง
กะทะมีน้ าท่วมขังตลอดปี ดินเป็ นกรด
1.6 ป่ าชายเลน เป็ นสังคมป่ าไม้บริเวณปากอ่าวชายฝั ่ง
ทะเล มีดินที่เกิดจากการทับถมของตะกอนแม่น้ า ป่ าชนิ ดนี้ เติบโตได้ดีใน
บริเวณชายฝั ่งที่มีฝนตกชุก
1.7 ป่ าชายหาด เป็ นสังคมพืชที่พบบริเวณชายฝั ่งทะเล มี
ดินเป็ นดินทรายจัด อากาศมีไอเค็มสูง แต่น้ าท่วมไม่ถึง
2. ป่ าไม้ผลัดใบ ได้แก่
2.1 ป่ าเบญจพรรณ เป็ นป่ าที่มีพนั ธุไ์ ม้เด่น 5 ชนิ ด ได้แก่ ไม้สกั
มะค่า แดง ประตู่ และชิงชันแห้งแล้งนานต้นไม้จะผลัดใบในฤดูแล้ง ลักษณะ
ทัว่ ไปเป็ นป่ าโปร่ง
2.2ป่ าเต็งรัง มีไม้วงศ์ยางบางชนิ ดเป็ นไม้เด่น เช่น เต็ง รัง
เหียง พลวง ยางกราด สลับกับป่ าเบญจพรรณ ดินตื้ น มีหินมาก แห้งแล้ง
ลักษณะเป็ นป่ าโปร่ง ฤดูแล้งจะผลัดใบ และมีไฟป่ าเป็ นประจา
2.3 ป่ าหญ้า ป่ าทุ่งหญ้ามีสงั คมพืชค่อนข้างน้อย ส่วน
ใหญ่เป็ น หญ้าคา หญ้าพง หญ้าแฝก ค่อนข้างแห้งแล้ง

ช่วยดูดซับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์
ลดการกัดเซาะและพังทลายของหน้าดิน
เป็ นแนวป้ องกันลมพายุและอุทกภัย
ให้รม่ เงาและช่วยให้อากาศเย็น
เป็ นแหล่งต้นน้ าลาธาร
ทากระดาษเครื่องจักรสาน
ใช้ก่อสร้าง ทาเฟอร์นิเจอร์
ใช้เป็ นชื้ อเพลิง
กิ่งไม้/ใบไม้เป็ นปุ๋ยให้กบั ดิน
การหาของป่ าเป็ นรายได้
เป็ นแหล่งศึกษาธรรมชาติ
เป็ นทีท่ ่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

1. ความต้องการไม้ เช่น โรงเลื่อย โรงงานกระดาษ ที่อยูอ่ าศัย
2. การลักลอบตัดไม้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
3. การเพิ่มจานวนประชากร ทาให้ความต้องการมากขึ้น
4. การขยายพื้นที่เพาะปลูก บนภูเขาทาให้ตอ้ งตัดไม้ขยายพื้นที่
5. การกาหนดแนวเขตพื้นที่ป่าไม่ชดั เจน เกิดความสับสนในการ
ครอบครองสิ ทธิ์
6. ต้นไม้ถูกตัด จากการสร้างเขื่อน อ่างเก็บน้ า เส้นทางคมนาคม
7. ภัยทางธรรมชาติ เช่น ไฟป่ า
8. การทาเหมืองแร่ ต้องตัดต้นไม้ เพื่อเปิ ดหน้าดินก่อน
9. การทาลายของสัตว์ป่า เช่น สัตว์เหยียบย้าเมล็ดพันธุ์ ซึ่งเป็ น
อุปสรรคในการขยายพันธุ์
10. เชื้อโรคและแมลงทาลาย ต้นไม้ บางชนิดต้องสูญพันธุ์
10. ความตระหนักและความร่วมมือในการอนุ รกั ษ์ยงั มีนอ้ ย

1.
2.
3.
4.
5.

ออกกฎหมายคุม้ ครองป่ าไม้
ควบคุมดูแลการตัดไม้ เพื่อป้ องกันการสูญเสียป่ า
การปลูกป่ าเพื่อทดแทนป่ าไม้ธรรมชาติ
ป้ องกันไฟไหม้ป่า และแมลงทาลายต้นไม้
ใช้ไม้อย่างประหยัดให้เกิดประโยชน์สูงสุด หรือการใช้วสั ดุอื่น
มาใช้ทดแทนไม้

สัตว์ป่า หมายถึง สัตว์ที่เกิด อาศัย
และสืบพันธุใ์ นป่ าตามธรรมชาติ ได้แก่
สัตว์บก สัตว์ปีก สัตว์น้ า แมงหรือแมลง รวมถึงไข่ของสัตว์ป่าเหล่านี้ ด้วย
ยกเว้นสัตว์ที่จดทะเบียนทาตัว๋ รูปพรรณ เช่น ช้าง ม้า วัว ฯลฯ
ตามพระราชบัญญัติสงวนและคุม้ ครองสัตว์ป่าพ.ศ. 2535 ได้แบ่ง
สัตว์ป่าออกเป็ น 2 ประเภท ได้แก่ สัตว์ป่าสงวน และสัตว์ป่าคุม้ ครอง
สัตว์ป่าสงวน คือสัตว์ป่าที่หายาก หรือใกล้จะสูญพันธุ์ ปั จจุบนั
กาหนดไว้ 15 ชนิ ด ได้แก่
1. แรดหรือแรดชวา เป็ นสัตว์เลี้ ยงลูกด้วยนม ชอบอยูต่ ามป่ า
ดิบชื้ น แต่เชื่อว่าสูญพันธุไ์ ปแล้ว
2. กระซู่ พบตามป่ ารอยต่อระหว่างประเทศไทยกับมาเลเซีย แต่
เหลืออยูน่ อ้ ย จัดเป็ นแรดที่พนั ธุเ์ ล็กที่สุด มี 2 นอ
3. กูปรีหรือโคไพร เป็ นสัตว์ป่าตระกูลเดียวกับกระทิงและวัวแดง
อพยพกลับไปในเขตแดนกัมพูชา
4. ควายป่ าหรือมหิ งสา พบในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง
รูปร่างปราดเปรียวและขนาดลาตัวใหญ่กว่าคว ายบ้าน
5. แมวลายหิ นอ่อน เป็ นแมวป่ าขนาดกลางเหลือจานวนน้อยมาก
ในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ป่าห้วยขาแข้ง จังหวัดอุทยั ธานี
6. นกแต้วแร้วท้องดา ขนาดลาตัวยาว 21 ซ.ม. เมื่อตกใจหรือมี
อันตรายจะร้อง "แต้ว...แต้ว..." พบที่จงั หวัดกระบี่และตรัง
7. กวางผา มีลกั ษณะคล้ายแพะ กระโดดตามชะง่อนผาได้อย่าง
ว่องไว ยังมีพบในเขตรักษาพันธุส์ ตั ว์ ในจังหวัดเชียงใหม่

