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การจดัการสตัวป่์า 

 
 

ความสมัพนัธข์องมนุษยก์บัสตัวป์่าเริม่ตน้อย่างไร ไมม่หีลกัฐานทีย่นืยนัแน่นอน แต่ก็
มคีวามเชื่อว่า มนุษยแ์ละสตัวป์่ามคีวามเกี่ยวพนัต่อกนัมาชา้นานตัง้แต่มนุษยเ์ริม่อุบตัขิึน้ใน
โลก เป็นความจรงิทีว่่าความสมัพนัธข์องมนุษยแ์ละสตัวป์่าในบางครัง้จะบงัเกดิผลตอบสนอง
ทัง้ในทางบวกและทางลบ ดงัเช่นการฆ่าสตัวป์า่เพื่อนําเน้ือมาเป็นอาหาร ตลอดจนผลติผลอื่น 
ๆ ของสตัวป์า่มาเพือ่เศรษฐกจิของมนุษย ์ในทางตรงกนัขา้ม สตัวป์า่อาจทาํอนัตรายมนุษยท์ัง้
ทางตรงและทางออ้ม โดยทางตรงกค็อืสตัวป์า่ทาํอนัตรายต่อชวีติตลอดจนทรพัยส์นิของมนุษย ์
ในทางอ้อมก็โดยที่สตัว์ป่าหลายชนิดเป็นตัวพาหะ ได้แก่โรคหลายอย่าง ซึ่งในที่สุดโรค
เหล่านัน้กจ็ะทําลายชวีติมนุษยใ์นทีสุ่ด อย่างไรกต็าม เมื่อมาคํานึงถงึประโยชน์และโทษของ
สตัวป์า่แลว้ จะเหน็ไดว้่าสตัวป์่ามปีระโยชน์มากกว่ามโีทษมากมายทเีดยีว โดยเฉพาะอยา่งยิง่
ความรนุแรงหรอืโทษของสตัวป์า่ต่อมนุษยจ์ะมมีากน้อยแคไ่หนนัน้ยอ่มมคีวามสมัพนัธโ์ดยตรง
กบัสภาวะแวดลอ้มและสถานการณ์ของมนุษยแ์ละสตัวป์า่เป็นทอ้งที ่ๆ ไป ประเทศไทยในอดตี
เคยมสีตัวป์่าอุดมสมบูรณ์มากประเทศหน่ึงในคาบสมุทรอนิโดจนี แต่ในระยะเวลาทีผ่่านมาน้ี 
ความชุกชุมของสตัวป์า่แทบจะหมดไป สตัวป์า่ทีเ่มือ่สมยั 50-60 ปีมาแลว้มชีุกชุมในแถบทีร่าบ
ภาคกลาง เช่น สมนั (Cervus schomburgki) ในปจัจุบนักไ็ดสู้ญพนัธุ์ไปแลว้โดยสมบูรณ์ 
นอกจากน้ีละองและละมัง่ (Cervus eldi) ในปจัจุบนัเป็นสตัวท์ีห่ายากมากและมน้ีอย สตัวป์่า
แทบทุกชนิดกเ็ริม่ลดลงทุก ๆ ปีทัง้ในดา้นชนิดและปรมิาณ 

สตัวป์่ากเ็ป็นทรพัยากรธรรมชาตอิย่างหน่ึงที่สามารถทดแทนได ้ถ้ามกีารจดัการที่ดี
และเหมาะสม หลายต่อหลายประเทศสามารถส่งผลติผลสตัวป์่าและเน้ือสตัวป์่าออกจําหน่าย
เป็นสนิค้าออก และได้เงนิเข้าประเทศปีละมาก ๆ โดยไม่มผีลกระทบกระเทือนต่อสภาวะ
แวดล้อมโดยเฉพาะปรมิาณและชนิดของสตัว์ป่าในธรรมชาตแิละระบบนิเวศของพืน้ที่นัน้ ๆ 
ประเทศไทยเคยอุดมสมบูรณ์ไปดว้ยสตัวป์า่นานาชนิด ดงัไดก้ล่าวมาแลว้ แต่หลงัสงครามโลก
ครัง้ที่สอง ความเจรญิทางด้านวตัถุอนัเป็นปจัจยัสําคญัในการทําลายทรพัยากรสตัว์ป่า คอื
อาวุธและเครื่องมอืในการจบัและล่าสตัวม์ปีระสทิธภิาพมากขึน้ การพฒันาเกี่ยวกบัถนนและ
การคมนาคมทาํใหก้ารเดนิทางสะดวกและเขา้ถงึแทบจะทุกพืน้ทีแ่มจ้ะอยูห่า่งไกล การเพิม่ขึน้
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อย่างรวดเรว็ของประชากรของประเทศ มผีลใหม้กีารทําลายป่าเพื่อเป็นทีท่ํากนิและเป็นทีอ่ยู่
อาศยัมากขึน้ เน้ือทีป่่าอนัเป็นทีอ่ยู่อาศยัของเหล่าสตัวล์ดน้อยลง การใชส้ารเคม ียาฆ่าแมลง
และวชัพชื รวมตลอดจนการล่าทีไ่มส่ามารถควบคุมไดเ้ป็นเวลายาวนาน มผีลทาํใหส้ตัวป์า่ของ
ชาตหิลายต่อหลายอยา่งมปีรมิาณลดลงอยา่งมาก โดยเฉพาะพวกทีอ่าศยัอยูใ่นปา่ชฏั (climax 
species) จะหมดไป เชน่ พวกชา้ง เสอื เป็นตน้ โดยเฉพาะพวกทีจ่ะเกดิมาแทนกค็อื พวกสตัว์
ขนาดเลก็ เชน่ หนูต่าง ๆ ซึง่จะกลายเป็นสตัวท์ีส่รา้งปญัหาใหก้บัสงัคมในทีส่ดุ (ในแงพ่าหะนํา
โรคและทาํลายสิง่ของ) 

ในฐานะทีเ่ราเป็นหน่วยของสงัคมและมสีว่นไดส้ว่นเสยีอยูก่บัทรพัยากรสตัวป์า่จงึควร
ทีจ่ะมาสนใจและร่วมมอืกนัเพื่อใหส้ตัวป์่าสามารถอํานวยประโยชน์ใหแ้ก่สงัคมอย่างมากทีสุ่ด
และตลอดไป 

 
1.  ประโยชน์และความสาํคญัของสตัวป่์า 

เป็นทีย่อมรบัแลว้ว่า สตัวป์่ามคีุณประโยชน์และความสําคญัต่อมนุษยท์ัง้ทางตรงและ

ทางออ้ม ซึง่อาจแบ่งออกไดเ้ป็น 2 ประการทีส่าํคญั คอื 

1. ประโยชน์ทางอ้อม สตัว์ป่าช่วยควบคุมให้ระบบนิเวศดําเนินไปอย่างมี

ประสิทธิภาพและเหมาะสมโดยเฉพาะอย่างยิง่การถ่ายเทพลงังานและการหมุนเวียนธาตุ

อาหารในระบบ จะเหน็ไดว้า่พชืสเีขยีว พลงังานและธาตุอาหารจะถูกถ่ายทอดมายงัพวกกนิพชื 

(herbivores) คอืสตัวป์า่หรอืสตัวบ์า้นและต่อไปยงัพวกกนิเน้ือ (carnivores) และในทีสุ่ดเมื่อ

พวกน้ีตายไป พวกจุลนิทรยี์ซึ่งเป็นสตัว์ตวัเล็ก ๆ ก็จะย่อยสลายใหธ้าตุอาหารกลบัคนืไปสู่

ระบบ วนเวียนกนัอยู่เช่นน้ีตลอดไป สตัว์ป่าจึงมบีทบาทมากในการควบคุมระบบนิเวศให้

ดาํเนินไปอยา่งมปีระสทิธภิาพ 

2. ประโยชน์ทางตรง คือสตัว์ป่าให้ประโยชน์ที่เห็นเด่นชดั ซึ่งมีอยู่ 5 ประการ

ดว้ยกนั คอื  

2.1 ประโยชน์ทางเศรษฐกจิ (commercial values) คอืสตัวป์า่จะใหป้ระโยชน์ต่อ

มนุษยโ์ดยตรง ไดเ้น้ือเป็นอาหารและผลติผลต่าง ๆ ของสตัว ์อนัม ีเขา หนัง กส็ามารถนําไป

ขายเป็นเงนิมาโดยตรง 
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2.2 ประโยชน์ทางการพกัผอ่นและทางกฬีา (recreational value and game) 

สตัว์ป่ามคีุณค่าทางการพกัผ่อนแก่มนุษย์ โดยเฉพาะในสภาวะแวดล้อมที่แออดั การได้เหน็

สตัว์ป่า ทําใหจ้ติใจสุขสบายขึน้ ดงันัน้จงึเหน็ได้ว่าในอุทยานแห่งชาตบิางแห่ง เช่น อุทยาน

แห่งชาติเขาใหญ่ จะมีประชาชนไปเที่ยวพกัผ่อนเพิ่มขึ้นทุก ๆ ปี วตัถุประสงค์เพื่อให้ชม

ธรรมชาต ิโดยเฉพาะอยา่งยิง่อยากดูสตัวป์า่ทีม่ชีวีติอยู่ในธรรมชาตจิรงิ นอกจากน้ีพวกนกัล่า

สตัวท์ัง้หลายทีล่่าดว้ยอาวุธและกลอ้งถ่ายรปูจะมคีวามสุขทางดา้นจติใจแลว้ ยงันํามาซึง่ความ

มัน่คงในทางเศรษฐกจิดว้ยในทีส่ดุ โดยเฉพาะอยา่งยิง่ต่อสงัคมทีเ่กีย่วขอ้ง 

2.3 ความสวยงามและความเพลดิเพลนิ (aesthetic and ethical value) สตัวป์า่

ใหคุ้ณคา่ทางความสวยงามใหแ้ก่ปา่ ทีใ่ดปราศจากสตัวป์า่ แมภู้มปิระเทศจะสวยงามอยา่งไรก็

ตาม ก็จะขาดคุณค่าหรอืความสวยงามไปอย่างมาก การเหน็สตัว์ป่าตามสภาพธรรมชาติที่

แท้จรงิ จะทําให้เกิดความสนุกเพลิดเพลินอย่างมาก ในบางประเทศในทวีปแอฟริกาซึ่งม ี  

สตัวป์า่อยูอ่ยา่งอุดมสมบูรณ์ จะมนีกัท่องเทีย่วใหค้วามสนใจอย่างมาก และนําเงนิเขา้ประเทศ

เหล่านัน้ปีละมาก ๆ ดว้ย เป็นการสง่เสรมิเศรษฐกจิของประเทศและประชาชนไปพรอ้ม ๆ กนั 

ปรากฏวา่ประเทศเคนยา (Kenya) รายไดห้ลกัของประเทศมาจากนกัทอ่งเทีย่ว 

2.4 คุณค่าทางการศกึษาคน้ควา้ (scientific value) สตัวป์่าบางชนิดเป็น

ประโยชน์ต่อการศกึษาทางวทิยาศาสตร ์โดยเฉพาะสตัวไ์พรเมท (primates) ซึง่เป็นสตัวป์า่ทีม่ ี

ความสมัพนัธ์ทางสายเลอืดใกลช้ดิกบัมนุษยม์ากที่สุด สตัว์ไพรเมทถูกใชเ้ป็นอุปกรณ์ในการ

คน้ควา้วจิยัทางดา้นชวีแพทย ์เช่น การผลติและการทดลองวคัซนี การทดลองยาที่ใชบ้ําบดั

โรคภยัไขเ้จบ็ของมนุษย ์และใชเ้พือ่การทดลองทางดา้นวทิยาศาสตรอ์ื่น ๆ  

2.5 คุณคา่ทางดา้นการเมอืงระหว่างประเทศ (political value) สตัวป์า่มบีทบาท

ทางดา้นการเมอืงระหว่างประเทศในปจัจุบนัน้ีมาก จะเหน็ไดจ้ากหลายประเทศใหข้องขวญัแก่

กนัโดยใชส้ตัวป์่า ดงัเช่น หมแีพนดา้ของจนี ซึง่เป็นสตัวเ์ลี้ยงลูกดว้ยนมทีห่ายากและมอียู่ใน

เฉพาะจนีแผน่ดนิใหญ่เท่านัน้ ถูกสง่ไปเป็นของขวญัแก่อเมรกิาและองักฤษ เพื่อผลทีด่ใีนเรื่อง

การเมอืงของประเทศนัน้ ๆ 

สาํหรบัโทษของสตัวป์่านัน้ ดเูหมอืนจะมน้ีอยมากเมื่อเทยีบกบัประโยชน์ทีไ่ดจ้าก

สตัวป์า่ อยา่งไรกต็าม โทษอนัพงึจะเกดิขึน้เกีย่วกบัสตัวป์า่ทีพ่อจะเหน็เดน่ชดักค็อื 
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- การทาํอนัตรายต่อมนุษย ์

- ทาํลายทรพัยส์นิ เชน่ กนิหรอืเหยยีบยํ่าพชืผลทางดา้นเกษตรและบา้นเรอืน 

การเป็นตวันําเชือ้โรคมาสูม่นุษย ์เพราะสตัวป์า่มกัจะเป็น primary host ของ

โรคหลายอยา่ง 

- 

แมว้า่สตัวป์า่จะมโีทษต่อมนุษยด์งักล่าวแลว้ ถา้หากมกีารควบคุมหรอืมแีผนจดัการทีด่ี

แลว้ สตัวป์่าดงักล่าวจะใหโ้ทษหรอืเป็นอนัตรายต่อมนุษยน้์อยทีสุ่ด ดงันัน้โทษของสตัวป์่าจะ

รนุแรงมากน้อยแคไ่หน ยอ่มขึน้อยูก่บัความสามารถในการจดัการมากทีส่ดุ 
 

   
 

2.  ความหมายของสตัวป่์า 
 

สตัว์ป่าในความหมายทัว่ไปก็คอื สตัว์ที่เกิดขึน้เองตามธรรมชาติ และอาศยัอยู่ตาม

ธรรมชาตโิดยเสร ีปราศจากการควบคุมและการเลีย้งดูจากมนุษย ์ดงันัน้สตัวต่์าง ๆ ทีม่แีหล่ง

ทีอ่ยู่ กําเนิดและดาํรงชพีอยู่อยา่งอสิระในปา่มาตัง้แต่อดตี หรอืสตัวท์ีโ่ยกยา้ยถิน่เขา้มาทํากนิ

อยา่งอสิระในธรรมชาต ิถอืวา่เป็นสตัวป์า่ทัง้สิน้ 

สตัว์ป่าเป็นทรพัยากรธรรมชาติประเภทหน่ึง โดยจดัไว้เป็นทรพัยากรธรรมชาติที่

สามารถทดแทนได้เหมอืนป่าไม้ ทุ่งหญ้า ดิน และน้ํา ปจัจุบนัการใช้ทรพัยากรสตัว์ป่าใน

ประเทศไทยเป็นไปอย่างไม่ถูกวิธี เป็นการใช้อย่างสิ้นเปลืองโดยเปล่าประโยชน์ และไม่

พยายามหาวธิกีารทดแทนใหพ้อเพยีงและเหมาะสม ทําใหส้ตัวป์่าเมอืงไทยบางชนิดต้องสูญ

พนัธุไ์ป เชน่ สมนั และหลายชนิดทีก่าํลงัลดน้อยลงอยา่งน่าใจหาย 
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ดงันัน้เพื่อป้องกนัมใิหส้ตัวป์่าทีม่คีุณค่าและจํานวนน้อยต้องสูญพนัธุ์ไป รฐับาลจงึได้

ออกพระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. 2503 ขึน้ โดยพระราชบญัญตัน้ีิไดม้ผีล

บงัคบัใชต้ัง้แต่วนัที ่1 มกราคม พ.ศ. 2504 เป็นตน้มา และไดม้กีารแกไ้ขเพิม่เตมิโดยประกาศ

ของคณะปฏวิตัฉิบบัที ่228 (พ.ศ. 2515) อกีครัง้หน่ึง เพื่อใหร้ดักุมและทนัสมยัยิง่ขึน้ ไดแ้บ่ง

สตัวป์า่ออกเป็น 2 ประเภทใหญ่ ๆ คอื สตัวป์า่สงวนและสตัวป์า่คุม้ครอง 

1. สตัว์ป่าสงวน หมายถึง สตัว์ป่าที่หายากและกําลงัจะสูญพนัธุ์ ตามบญัชีท้าย

พระราชบญัญตัมิอียู ่9 ชนิด ไดแ้ก่ แรด กระซู่ กูปรหีรอืโคไพร ควายป่า ละองหรอืละมัง่ สมนั

หรอืเน้ือสมนัทรายหรอืเน้ือทราย หรอืตามะแน เลยีงผาหรอืเยอืงหรอืโครํา และกวางผา ใน

จํานวนสตัว์ป่าทัง้ 9 ชนิดน้ี เน้ือสมนัเป็นสตัว์ป่าสงวนที่สูญพนัธุ์ไปจากโลกแล้วและสตัว์ป่า

สงวนเหล่าน้ีหา้มล่าโดยเดด็ขาด ยกเว้นการล่าเพื่อการศกึษาหรอืวจิยัทางวชิาการหรอืเพื่อ

กจิกรรมการสวนสตัว์สาธารณะ โดยต้องได้รบัหนังสอือนุญาตจากอธบิดกีรมป่าไมเ้ป็นกรณี

พเิศษเทา่นัน้ 

2. สตัวป่์าคุ้มครอง แบ่งออกเป็น 2 ประเภท คอื  

2.1 สตัวป์่าคุม้ครองประเภทที ่1 หมายถงึสตัวป์่าซึ่งตามปกตคินไม่ใชเ้น้ือเป็น

อาหาร หรอืล่าเพื่อเป็นการกฬีา หรอืสตัวป์่าทําลายศตัรูหรอืขจดัสิง่ปฏกิูล หรอืสตัวป์่าทีค่วร

สงวนไวป้ระดบัความงามตามธรรมชาต ิหรอืสงวนไวม้ใิหล้ดจาํนวนลงตามระบุในกฎกระทรวง 

ปจัจุบนัได้ประกาศไว้เป็น 225 ชนิด เป็นสตัว์ป่าเลี้ยงลูกด้วยนม 40 ชนิด นก 149 ชนิด 

สตัวเ์ลื้อยคลาน 29 ชนิด และสตัว์ครึง่บกครึง่น้ํา 7 ชนิด เช่น ลงิค่าง ชะนี เม่น นกกนิแมลง

ชนิดต่าง ๆ ไก่ฟ้า นกยงู เหยีย่ว สตัวค์รึง่บกครึง่น้ํา และสตัวเ์ลือ้ยคลานบางชนิด เป็นตน้ 

2.2 สตัว์ป่าคุ้มครองประเภทที่ 2 หมายถึง สตัว์ป่าที่ตามปกติคนใช้เน้ือเป็น

อาหารหรอืล่าเพื่อการกฬีาตามระบุในกฎกระทรวง ปจัจุบนัไดป้ระกาศไวเ้ป็นจาํนวน 45 ชนิด 

เป็นสตัวเ์ลีย้งลูกดว้ยนม 12 ชนิด นก 22 ชนิด สตัวเ์ลือ้ยคลาน 10 ชนิด สตัวค์รึง่บกครึง่น้ํา 1 

ชนิด เช่น เก้ง กวาง กระทงิ ววัแดง เสอื หม ีนกอโีก้ง นกอลุีม้ งูสงิ งูเหลอืม งหูลาม กบทูด 

เป็นตน้ 
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การล่าสตัวป์า่คุม้ครองจะกระทาํไดเ้มือ่ไดร้บัอนุญาตจากพนกังานเจา้หน้าที ่และล่าได้

เฉพาะสตัวป์า่ทีไ่ดร้บัอนุญาตเทา่นัน้ 
 

 
 

การจาํแนกประเภทของสตัวป่์าตามถ่ินท่ีอยู่อาศยั 3.  
 

แดสแมน (Dasmann, 1964 pp. 84-86) จาํแนกประเภทของสตัวป์า่ตามถิน่ทีอ่ยู ่เพื่อ

ประโยชน์ต่อการอนุรกัษ์ดงัน้ี 

1. Climax หรอื Wilderness Species ชนิดของสตัวป์า่ทีต่อ้งการถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัสงัคม

ป่าดัง้เดมิ เช่น ชา้ง เสอื สมเสรจ็ หม ีกระทงิ นกเงอืก ชะนีมอืขาว เป็นต้น ดว้ยอทิธพิลของ

มนุษย์ในการบุกรุกทําลายสงัคมป่าดัง้เดมิ เพื่อเป็นพื้นที่เกษตรกรรมและที่อยู่อาศยั ทําให้

พืน้ที่สงัคมป่าดัง้เดมิซึ่งมสีตัว์ป่าอยู่อย่างอุดมสมบูรณ์ลดน้อย ดงันัน้ พื้นฐานในการอนุรกัษ์

สตัวป์า่ประเภทน้ีใหไ้ดม้ากทีสุ่ด คอืการรกัษาสภาพสงัคมปา่ดัง้เดมิทีย่งัไมถู่กทาํลายจากฝีมอื

มนุษยใ์หเ้หลอือยูม่ากทีส่ดุ 

2. Mid Successional Species สตัวป์่าประเภทน้ีชอบอาศยัอยู่บรเิวณสงัคมป่า

ดัง้เดมิ แต่อย่างไรกต็ามสตัว์ป่าประเภทน้ีสามารถมชีวีติอยู่ไดอ้ย่างดใีนสงัคมป่าดัง้เดมิซึ่งมี

บางส่วนถูกเปลี่ยนแปลงโดยฝีมอืมนุษยแ์ลว้ เช่น พืน้ทีเ่ปิดโล่ง เป็นต้น สตัวป์ระเภทน้ีไดแ้ก่ 

สตัวก์นิพชื เชน่ เกง้ กวาง เป็นตน้ 
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3. Low Successional Species สตัวป์่าบางประเภท เช่น กระต่าย แย ้นกกระทา 

นกเขา นกคุ่ม นกเขาใหญ่ เป็นต้น มถีิน่อาศยัอยู่บรเิวณสงัคมพชืขัน้ทดแทน เช่น พืน้ทีเ่ปิด

โล่ง ทุง่หญา้ปา่ไมท้ดแทน พืน้ทีเ่กษตรกรรม เป็นตน้ 

   

ถ่ินท่ีอยู่อาศยัของสตัวป่์า 4.  
 

สตัวป์่ากบัถิน่ทีอ่ยู่อาศยัของสตัวป์่ามคีวามสมัพนัธก์นัอย่างใกลช้ดิ หากขาดถิน่ทีอ่ยู่

อาศยัสตัว์ป่ากม็ชีวีติอยู่ไม่ได ้การจดัการถิน่ที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่าจงึมคีวามจําเป็นอย่างยิง่ 

เพื่อใหส้ตัวป์า่ไดอ้าศยัอยูอ่ยา่งปลอดภยัและมปีจัจยัสี ่สาํหรบัการดาํรงชวีติของสตัวป์า่ ปจัจยั

การดาํรงชวีติของสตัวป์า่ประกอบดว้ย (ทว ี หนูทอง, 2525 หน้า 85-89) 

1.  อาหาร (Food) 

2.  ทีห่ลบภยั (Cover) 

3.  น้ํา (Water) 

4.  พืน้ทีเ่พือ่กจิกรรม (Living Space) 

 

4.1 อาหาร (Food) 

อาหารเป็นปจัจยัแรกทีส่ตัวป์า่ตอ้งการ ถา้หากสตัวป์า่ไดร้บัอาหารทีส่มบรูณ์ สตัว์

ปา่กจ็ะแขง็แรง ปราศจากโรคภยั อตัราการขยายพนัธุก์จ็ะเพิม่ขึน้ สิง่ทีเ่ราตอ้งพจิารณาในสว่น

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัอาหารมดีงัน้ี 

4.1.1 แร่ธาตุ สตัว์ป่าทุกชนิดต้องการอาหารที่มีแร่ธาตุเพื่อนําไปสร้างความ

แขง็แรงของรา่งกาย โดยทัว่ ๆ ไปสตัวป์า่ตอ้งการสรา้งพลงังานใหแ้ก่รา่งกาย อนัประกอบดว้ย

อาหารจําพวกคารโ์บไฮเดรต จะเปลีย่นไปเป็นน้ําตาล จากน้ําตาลกจ็ะเปลีย่นไปเป็นพลงังาน

ความรอ้น มกีารศกึษาพบวา่ กวางปา่ ตอ้งการใชพ้ลงังานความรอ้น 6,000-10,000 แคลอรีต่่อ

วนั ความตอ้งการจะมากหรอืน้อยขึน้อยูก่บัขนาดของสตัวป์า่นัน้ 
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สตัวป์่าทีก่นิเน้ือเป็นอาหารมกัจะไดร้บัอาหารทีม่แีร่ธาตุจากสตัวอ์ื่น ๆ ที่

กนิพชืเป็นอาหาร ในบางครัง้ถา้หาวา่สตัวก์นิพชืไมม่อีาศยัอยู ่พวกสตัวก์นิเน้ือจะหาพวกพชืที่

มอีาหารจาํพวกคารโ์บไฮเดรตสะสมอยูม่ากกนิเป็นอาหาร 

สตัวก์นิพชืเป็นอาหาร คอืพวกทีก่นิเมลด็ผลนัน้ จะไดอ้าหารทีพ่ชืสะสมไว้

ในเมลด็เพื่อการขยายพนัธุข์องพชื ซึง่ประกอบดว้ยอาหารทีม่คีุณค่ามาก ซึง่มกีารกล่าวกนัว่า

สตัวป์่าทีก่นิเมลด็พชืเป็นอาหารมกีารทําลายทีอ่ยู่อาศยัน้อยกว่าพวกทีก่นิใบ กิง่ กา้นของพชื

เป็นอาหาร ทัง้น้ีเพราะพันธุ์ไม้ส่วนมากจะมีการออกดอกออกผลซึ่งใช้เมล็ดพืชในการ

ขยายพนัธุ์ สตัว์ป่าที่กนิเมลด็พชืกจ็ะกนิเพยีงส่วนหน่ึง ที่เหลอืจะตกลงสู่พืน้ดนิและงอกเพื่อ

การขยายพนัธุต่์อไป 

สตัว์ป่าที่กนิพวกหญ้าหรอืใบไมเ้ป็นสตัว์ที่มมีากกว่าพวกอื่น ซึ่งมคีวาม

ต้องการกินหญ้าหรอืใบไม้เป็นอาหาร ถ้าหากว่าอาหารของมนัมไีม่เพยีงพอ สตัว์ก็จะขาด

อาหาร สตัวไ์ดร้บัความอดอยาก บางครัง้กไ็ดร้บัอาหารทีม่คีุณภาพไม่ดนีัก สตัวป์่าทีก่นิยอด

ออ่นใบไมข้องพนัธุไ์มส้ามารถทีจ่ะไดร้บัโปรตนีและแรธ่าตุอาหารมากพอสมควร ซึง่พชืยอ่มจะ

สะสมอาหารไวใ้นสว่นออ่นของพชืเพือ่การเจรญิเตบิโต 

4.1.2 การเปล่ียนแปลงอาหารตามฤดูกาล แร่ธาตุที่มีอยู่ในพืชมีความ

แตกต่างกนัขึน้อยู่กบัฤดูกาล ในฤดูฝนเป็นฤดูของการเจรญิเตบิโตของพชื จะมอีาหารพวกแร่

ธาตุสูง หลังจากที่พืชออกดอกออกผลแล้วอาหารแร่ธาตุที่สะสมในใบและกิ่งจะลดลง ซึ่ง

สว่นมากจะเกบ็ไวใ้นเมลด็ทีผ่ลติได ้

4.1.3 ความอุดมสมบูรณ์ของดิน สัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในท้องที่ป่าที่มีความ   

อุดมสมบูรณ์ไปดว้ยอาหาร ในทอ้งทีน่ัน้จะมดีนิด ีสตัวป์่ามกีารเจรญิเตบิโตและขยายพนัธุ์ได้

เรว็ ความอุดมสมบูรณ์ของดนิ คุณภาพของอาหารและจํานวนของสตัว์ป่า ตลอดจนความ

แขง็แรงของสตัว์ป่า มคีวามสมัพนัธ์กนัอย่างใกล้ชดิ ในทอ้งที่ป่าใดที่มคีวามอุดมสมบูรณ์ มี

อาหารแร่ธาตุของพชืมาก ย่อมมสีตัว์ป่าอาศยัอยู่มาก ทัง้น้ีพชืจะไดแ้ร่ธาตุอาหารในดนิเพื่อ

การเจรญิเตบิโน 

4.1.4 การทาํลายพืชและอาหารของสตัวป่์า ไฟป่า การแผว้ถางป่า และการ

ทําลายป่าไม้ จะมผีลกระทบต่อการเพิม่ผลผลิตของพชือาหารสตัว์ป่า สตัว์ป่าแต่ละชนิดมี
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ความตอ้งการทีอ่ยูอ่าศยัในแต่ละชนิดของปา่ทีไ่มเ่หมอืนกนั ถา้หากวา่เราทาํลายชนิดปา่นัน้ให้

หมดไป สตัวป์่าทีเ่คยอาศยัอยูใ่นสภาพป่านัน้กจ็ะอดอาหาร ไมม่ทีีอ่าศยั จาํนวนของสตัวป์่าก็

จะลดน้อยลงหรอืตายไปในทีสุ่ด การทําลายป่านัน้ อาหารแร่ธาตุ ตน้ไม ้หญา้หรอือาหารสตัว์

ปา่กจ็ะหมดไป เพราะแร่ธาตุในดนิไมม่กีารหมุนเวยีน ในฤดูฝน ฝนจะตกชะลา้งผวิหน้าดนิให้

ไหลลงสู่ที่ตํ่ากว่าในฤดูแล้งดนิไม่สามารถจะเก็บความชื้นไว้ได้ พชืก็จะไม่เจรญิเติบโต ซึ่ง

อาจจะเหีย่วแหง้ตายไปในทีส่ดุ 

4.1.5 การปรบัปรงุแหล่งอาหารของสตัวป่์า ในการจดัการสตัวป์่าพยายามที่

จะเพิม่ขึน้หรอืคงไวซ้ึง่จาํนวนสตัวป์า่แต่ละชนิดใหม้คีวามสมดุลกบัแหล่งน้ําแหล่งอาหารและที่

อยูอ่าศยั ในการปรบัปรงุแหล่งอาหารสตัวป์า่นัน้สามารถทีจ่ะกระทาํได ้คอื การรกัษาสภาพปา่

ใหค้งเดมิมใิหถู้กทําลายไป และการปลูกต้นไมอ้าหารสตัว์ป่าเพิม่เตมิ ซึ่งวธิกีารทัง้สองวธิมีี

ความจาํเป็นต่องานอนุรกัษ์สตัวป์า่เป็นอยา่งมาก 
 

 
 

4.2 ท่ีหลบภยั (Cover) 

ที่หลบภยั หมายถึง พื้นที่ที่สตัว์ป่าใช้อาศยัและหลบภยั เช่น อาศยัเพื่อวางไข ่

ออกลูก เลี้ยงลูก หรอืหลบภยัจากศตัรูทัง้หลาย โดยปกตธิรรมชาตขิองสตัว์ป่าทีอ่าศยัหากนิ

และทีห่ลบภยั ประกอบดว้ยสภาพป่าหลายชนิด หรอืมพีนัธุไ์มห้ลายชนิด เช่น กวางป่าในเขต

อุทยานแหง่ชาตเิขาใหญ่กจ็ะอาศยักนิอยูใ่นทุง่หญา้ และจะไปอาศยัหลบภยัอยูใ่นบรเิวณทีเ่ป็น

ปา่ ซึง่เป็นเขตตดิต่อระหวา่งทุง่หญา้กบัปา่ไมน้ี้เรยีกวา่ Ecotone หรอื Edge effect 

GE 317 223 



จํานวนอาหารของสตัว์ป่าที่มสี่วนเกี่ยวขอ้งกบัที่หลบภยัของสตัวป์่าทุกฤดูกาล 

ในบางฤดูกาลทีห่ลบัภยักจ็ะอํานวยผลประโยชน์ ใหแ้ก่สตัวป์่าทางอาหาร เช่น ดอกไม ้ผลไม ้

ซึง่สตัวป์่ากใ็ชอ้าหารเหล่าน้ีไดโ้ดยไม่ต้องออกไปหากนิไกล ๆ ความเปลี่ยนแปลงของทีห่ลบ

ภยัขึน้อยู่กบัลกัษณะของดนิฟ้าอากาศเช่นกนั เช่น บรเิวณทีเ่คยอยูเ่กดิสภาวะแหง้แลง้ ตน้ไม้

ผลดัใบหมด สตัวก์จ็ะอยูไ่มไ่ด ้ไมเ่ป็นการปลอดภยัจากศตัรซูึง่สามารถทีจ่ะมองเหน็ได ้สตัวป์า่

กจ็ะหนีไปอยูใ่นทอ้งทีอ่ื่น 

ในการปรบัปรุงทีห่ลบภยัของสตัวป์่า ในบางครัง้กจ็ะดาํเนินการก่อสรา้งขึน้ เช่น 

การจดัทําซุม้ ทํารงั ทําโพรง ฯลฯ เป็นต้น แต่วธิกีารเหล่าน้ีจะสามารถดําเนินการไดเ้พยีงใด

ขึ้นอยู่กับธรรมชาติว่าจะต้องพิจารณาช่วยเหลืออย่างไร นอกจากน้ีต้องคํานึงถึงเวลา 

งบประมาณและอตัรากาํลงั ตลอดจนผลประโยชน์ทีไ่ดร้บั 

4.3 น้ํา (Water) 

สตัว์ทุกชนิดมคีวามต้องการน้ําเพื่อการหล่อเลี้ยงร่างกาย ในบรเิวณที่อยู่อาศยั

ของสตัวป์า่มกัจะมแีหล่งน้ําทีถ่าวร มน้ํีาตลอดปี สตัวป์า่บางชนิดพอถงึฤดแูลง้กอ็พยพไปอยูใ่น

พื้นที่ที่มีน้ํา พื้นที่นัน้จะมีสตัว์เป็นจํานวนมากและเป็นการแก่งแย่งพื้นที่อยู่อาศัย ในการ

ปรบัปรุงแหล่งน้ํามคีวามจําเป็นต้องจดัแหล่งน้ําใหเ้พยีงพอกบัจํานวนสตัว์ซึ่งกระจายอยู่ทัว่

พืน้ทีข่องทอ้งที ่ทัง้น้ีเพื่อใหส้ตัวป์่ามจีํานวนกระจดักระจายเท่า ๆ กนั ไม่มจีํานวนของสตัวท์ี่

หนาแน่นเพยีงแหง่ในแหง่หน่ึง 

พืน้ท่ีเพ่ือกิจกรรม (Living Space) 4.4 

จํานวนของพื้นที่ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า มีความเกี่ยวพันกับจํานวน

ประชากรของสตัวป์่า สภาพของทอ้งทีใ่ดมปี่าหลายชนิดรวมอยู่ดว้ย มกัจะมสีตัวป์่าอาศยัอยู่

มากกว่าทอ้งที่ป่าที่มปี่าเพยีงชนิดเดยีว ในท้องที่ป่าที่มปี่าหลายชนิดเป็นบรเิวณที่มสีตัว์ป่า

อาศยัอยู่มากกว่าบริเวณส่วนอื่น เพราะสตัว์ป่าได้อาศยัหากินในบริเวณพื้นที่ทัง้สองชนิด   

ของปา่ 

ในการทีม่ปีา่แต่ละชนิดขึน้อยู่กระจดักระจายขึน้อยู่กบัปจัจยัการควบคุม คอื ดนิ 

ภมูอิากาศ ระดบัความสงู แสดงแดด ฯลฯ เป็นตน้ 
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จาํนวนประชากรของสตัวป์า่ขึน้อยูก่บัสภาพปา่ไมท้ีม่อียู ่มแีหล่งน้ําแหล่งอาหาร

มากพอในการอนุรกัษ์นัน้ พยายามคุ้มครองสภาพป่าไม้ให้คงไว้ตามธรรมชาติ ไม่เข้าไป

รบกวนโดยการแผว้ถางป่า เผาป่า ไม่ทําลายพชืธรรมชาต ิป้องกนัไฟป่า และการล่าสตัว์ป่า 

นอกจากนัน้พยายามทีจ่ะปลกูพชือาหารสตัวป์า่เพิม่เตมิ ทาํดนิโปง่ จดัแหล่งน้ําใหม้พีอสมควร 

เช่นน้ีย่อมรกัษาจํานวนประชากรของสตัวป์่าใหอ้ยู่ไดอ้ย่างปลอดภยั สตัวป์่าไดม้อีาหารกนิ ที่

หลบภยั สามารถทีจ่ะขยายพนัธุเ์พิม่ขึน้ไปไดเ้รือ่ย ๆ 

 

 
 

 

5.  การจดัการสตัวป่์า 
 

การจดัการสตัว์ป่าเป็นทัง้ศาสตรแ์ละศลิป์ของความสมัพนัธ์ระหว่างสตัวป์่า ถิน่ที่อยู่

อาศยัของสตัวป์า่ และมนุษย ์กล่าวคอื มนุษยต์อ้งจดัการทัง้ประชากรสตัวป์า่และถิน่ทีอ่ยูอ่าศยั

ของสตัวป์่าควบคู่กนัไป การจดัการสตัว์ป่าจําแนกตามวตัถุประสงค์เป็น 2 ประเภท คอื (ทว ี 

หนูทอง, 2525, หน้า 98-99) 
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1. Macro-Management การจดัการสตัวป์า่ทีเ่น้นหนกัไปในทางการจดัการถิน่ทีอ่ยู่

อาศยัเป็นสาํคญั เพือ่ใหส้ตัวป์า่ไดม้ทีีอ่ยูคุ่ม้กนัภยั แหล่งอาหาร และแหล่งน้ํา สาํหรบัสตัวป์า่ที่

ใชใ้นการดาํรงชวีติอยูอ่ยา่งปลอดภยั 

2. Micro-Management การจดัการสตัวป์า่ทีเ่น้นหนกัไปในทางการจดัการประชากร

สตัว์ป่าเป็นสําคญั ซึ่งประกอบด้วยการจดัการใหจ้ํานวนประชากรสตัว์ป่าใหม้เีหลอือยู่พอด ี

เหมาะสมกบัถิน่ทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป์า่เพือ่ใหส้ตัวป์า่ไดอ้าศยัอยูต่ลอดไป 

การจดัการสตัวป์า่ทัง้สองประเภทมคีวามสาํคญัเท่า ๆ กนั ตอ้งมกีารจดัการสตัวป์า่ทัง้

สองประเภทควบคูก่นัไป เพือ่ใหไ้ดต้ามวตัถุประสงคท์ีไ่ดก้าํหนดไว ้

 

หลกัการและแนวทางปฏิบติัในการจดัการสตัวป่์า 6. 
 

หลกัการจดัการสตัวป์า่ยอ่มเกีย่วพนักบัสิง่ต่อไปน้ี 

การควบคุมการล่าหรอืการนําสตัวป์า่ออกมาใชป้ระโยชน์ในรปูแบบต่าง ๆ  1. 

2. การควบคุมและกาํจดัสตัวต่์าง ๆ ทีเ่ป็นตวัหํา้ออกไปในปรมิาณทีพ่อเหมาะ 

3. การสงวนหรอืจดัพื้นที่ที่เหมาะสมไว้เพื่อเป็นที่อยู่อาศยัของสตัว์อย่างถาวรและ

ปลอดภยั 

4. พยายามใชห้ลกัการทางวทิยาศาสตรแ์ละศลิปะ เพือ่เพิม่ความสมบูรณ์ของสตัวป์า่

ในพืน้ทีท่ีท่าํการจดัการ โดยการเพิม่พอ่แมพ่นัธุ ์การทาํฟารม์เลีย้งสตัวป์า่ 

5. การควบคุมปจัจยัทางด้านสิง่แวดล้อม เช่น การควบคุมและการจดัหาเกี่ยวกบั

อาหาร ทีอ่ยูอ่าศยั น้ํา ปจัจยัทีจ่าํเป็นอื่น ๆ การควบคุมโรคต่าง ๆ 

จะเห็นได้ว่าหลกัการจดัการสตัว์ป่า เริม่ต้นด้วยการคํานึงถึงปจัจยัต่าง ๆ ที่กล่าว

มาแลว้ แต่ปญัหาทีเ่กดิขึน้กค็อื แนวทางในการปฏบิตัทิีจ่ะใหไ้ดม้าซึง่สิง่นัน้ ๆ แนวทางในการ

ปฏบิตัอิยา่งกวา้ง ๆ แบ่งออกเป็น 2 ทางดว้ยกนั 
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6.1 การจดัการเพ่ือให้ได้มาซ่ึงผลผลิตของสตัวป่์า จุดมุ่งหมายที่สําคญัคอื ทํา

อยา่งไรจงึจะมสีตัวป์า่เพื่อสนองความตอ้งการของสงัคมมนุษย ์ทัง้ในรปูของประโยชน์ทางตรง

และประโยชน์ทางออ้ม ตราบใดทีย่งัไม่มผีลติผลของสตัวเ์พยีงพอ การจดัการและการอนุรกัษ์

ยอ่มจะไมไ่ดผ้ล ในเรือ่งน้ีไดแ้บ่งวธิกีารปฏบิตัอิอกเป็น 5 ทาง คอื 

6.1.1 การจดัหาพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์ การจะมผีลผลิตได้จะต้องมพี่อพนัธุ์แม่พนัธุ์

อยา่งเพยีงพอ อยา่งในปา่กจ็ะตอ้งมชีนิดและปรมิาณของสตัวป์า่ทีจ่ะเป็นพอ่พนัธุแ์มพ่นัธุอ์ยา่ง

เพยีงพอ ถ้าหากว่าพ่อพนัธุ์แม่พนัธุ์มีน้อย ก็จําเป็นที่จะต้องนํามาจากท้องที่อื่น ๆ เข้ามา 

อยา่งไรกต็าม ในการนําสตัวจ์ากทอ้งทีห่น่ึงเขา้มาในทอ้งทีอ่กีแหง่หน่ึงจะตอ้งศกึษาใหท้ราบว่า

สตัวเ์หล่านัน้หรอืชนิดนัน้ ๆ มคีวามตอ้งการในเรื่องทีอ่ยูอ่าศยั (habitat) เหมอืนสตัวใ์นทอ้งที่

ทีนํ่าเขา้ไปหรอืไม่ เพราะถ้าหากต้องการต่าง ๆ กนั การนําเขา้ไปจะไมป่ระสบผลสาํเรจ็ หรอื

ในที่สุดอาจจะเป็นโทษอย่างมากกไ็ด ้อย่างไรกด็ ีถ้าปรากฏว่าสตัว์ชนิดที่นําเขา้ไปเคยมอียู่

แลว้ในอดตีแต่ไดห้ายไปจากทอ้งที ่ถ้าหากปฏบิตัไิดถู้กต้องตามหลกัวชิาการ คอืสามารถหา

ช่วงทีเ่หมาะสมทีสุ่ดระหว่างเวลา สถานทีแ่ละชนิดของสตัว ์ความสาํเรจ็จะเกดิขึน้ คอืสตัวจ์ะ

เจรญิเตบิโตและแพรพ่นัธุอ์ยา่งกวา้งขวาง 

6.1.2 การจดัที่อยู่อาศยัให้เหมาะกบัความต้องการของสตัว์ ในเรื่องน้ีจะต้อง

ศกึษาใหท้ราบว่าสตัวช์นิดใดตอ้งการถิน่ทีอ่ยู่อาศยัในธรรมชาตอิย่างไร แลว้พยายามจดัพืน้ที่

ใหค้ลา้ยหรอืเหมอืนกบัธรรมชาตทิีส่ตัวน์ัน้ ๆ ตอ้งการ เป็นเรื่องจรงิทีพ่บอยู่เสมอ ๆ ว่า สตัว์

ป่าที่นํามาเลี้ยงในสวนสตัว์มกัจะไม่ผสมพนัธุ์กนั ทัง้น้ีกเ็พราะว่าไม่สามารถจดัที่อยู่อาศยัให้

ถูกต้อง อย่างไรก็ตามเกี่ยวกับผสมพนัธุ์หรือไม่นัน้ ชนิดและประเภทของสตัว์ก็นับว่ามี

ความสําคญั บางชนิดไม่แปลกสถานที ่แต่บางชนิดมคีวามแปลกต่อสถานที ่อย่างไรกด็ ีการ

จดัสภาพพืน้ทีต่ามความตอ้งการของสตัวน์ับว่ามคีวามสาํคญัมาก โดยเฉพาะจะต้องคํานึงถงึ

อาหารและที่อยู่อาศยัเป็นสําคญั ในบางครัง้อาจจะต้องตดัต้นไม ้ใชส้ารเคม ีปลูกป่าทดแทน 

หรอืแมแ้ต่การสรา้งแหล่งน้ําใหแ้ก่สตัวจ์าํพวกเป็ดน้ํา และสตัวน้ํ์ากอ็าจจาํเป็นตอ้งกระทาํ 

6.1.3 การใหอ้าหารแก่สตัว์ป่า สําหรบัประเทศไทยการใหอ้าหารแก่สตัว์ป่าใน

รปูของอาหารสาํเรจ็รปูหรอืหาหญา้จากทอ้งทีอ่ื่น ๆ มาบํารุงสตัวใ์นพืน้ทีท่ีเ่ขา้จดัการนับว่ายงั

ไม่จําเป็น เพราะประเทศเราปกติมอีาหารและหญ้าอุดมสมบูรณ์อยู่ในธรรมชาติแล้ว สตัว์ก็
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สามารถที่จะหากินได้อย่างเสร ีแต่ในประเทศแถบหนาวที่มหีมิะในบางช่วงของปี จําเป็นที่

จะต้องจดัหาอาหารใหแ้ก่สตัว ์มฉิะนัน้สตัวอ์าจจะตายไปเพราะในฤดูดงักล่าว อาหารมอียู่ใน

ปรมิาณทีจ่าํกดั อยา่งไรกต็าม ในประเทศไทยการจดัหาเกลอื หรอืการทาํโปง่เทยีม ใหแ้ก่สตัว์

พวกกนิพชืนับว่ามคีวามจําเป็นมาก เพราะการขาดธาตุอาหารที่จําเป็นจะทําใหผ้ดิปกตแิละ

การสบืพนัธุ์ตามธรรมชาติไม่สมบูรณ์ แต่ถ้าขาดอาหารและธาตุจําเป็นมาก ๆ สตัว์อาจไม่

เจรญิเตบิโต และในทีส่ดุกจ็ะตายไป 

6.1.4 การจัดพื้นที่ในธรรมชาติเป็นเขตรักษาพันธุ์ส ัตว์ป่า การจัดพื้นที่ใน

ธรรมชาติที่เป็นสถานที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่า ในรูปของเขตรกัษาพนัธุ์สตัว์ป่า (sanctuaries, 

reserves, refuges and preserves) นบัว่ามคีวามจาํเป็นและสาํคญัมาก เพราะในเขตรกัษา

พนัธุ์สตัว์ป่าบางรูปแบบห้ามการล่าอย่างสิ้นเชิงหรืออาจจะอนุญาตให้ล่าได้บ้าง แต่มีการ

ควบคุม สตัวป์า่จงึมโีอกาสอยูไ่ดอ้ย่างปลอดภยั และแพรพ่นัธุไ์ดอ้ย่างกวา้งขวาง การจดัพืน้ที่

เพื่อเป็นทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวน์อกจากจะช่วยเพิม่ผลผลติแลว้ ยงัเป็นการอนุรกัษ์สตัวป์่าไปดว้ย

คูก่นั 

6.1.5 การใหก้ารศกึษาเผยแพร่ สตัวป์่าเป็นทรพัยากรธรรมชาต ิไม่ไดเ้ป็นของ

บุคคลหน่ึงบุคคลใดโดยเฉพาะ ดงันัน้การจดัการจะไดผ้ลหรอืไม่จะตอ้งไดร้บัความร่วมมอืและ

สนับสนุนจากประชาชน การให้การศึกษาแก่ประชาชนให้ทราบถึงความสําคญัของสตัว์ป่า 

ตลอดจนการกระทาํใด ๆ ทีเ่กีย่วกบัการจดัการสตัวป์า่ในทอ้งทีใ่ด ควรจะไดป้ระชาสมัพนัธใ์ห้

ประชาชนที่เกี่ยวข้องทราบ โดยเฉพาะเกี่ยวกบัประโยชน์และข้อเท็จจริงต่าง ๆ ที่เกิดขึ้น 

เพราะการกระทาํใด ๆ เกีย่วกบัสตัวป์า่มผีลเกีย่วขอ้งกบัประชาชนในบรเิวณนัน้ ๆ ดว้ยการให้

การศกึษาแก่ประชาชนจงึเป็นสิง่จาํเป็น 

 

6.2 การเก็บเก่ียวผลและการควบคุมประชากรสัตว์ เน่ืองจากสัตว์ป่าเป็น

ทรัพยากรธรรมชาติที่สามารถทดแทนได้ ดังนัน้การนําเอาผลิตผลส่วนที่เกินออกมาใช้

ประโยชน์จงึเป็นการอนุรกัษ์ที่ด ีเพราะการที่จะปล่อยใหท้รพัยากรส่วนที่เกนิสูญหายไปตาม

ธรรมชาติเป็นการสูญเปล่าทางเศรษฐกิจอย่างมาก อย่างไรก็ตามการที่จะนําเอาส่วนที่เกิน

ออกมาใชน้ัน้ จะตอ้งยดึถอืหลกัวชิาการ ในเรือ่งน้ีแบ่งการปฏบิตัอิอกไดเ้ป็น 4 ทาง คอื 
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6.2.1 ควบคุมการล่าหรอืการทําอนัตรายต่อสตัว์อย่างรดักุม การล่าดว้ยอาวุธ

ต่าง ๆ และการใชเ้ครื่องมอืในการดกัจบัสตัว ์เป็นการลดปรมิาณสตัว ์เพราะการมสีตัวม์ากต่อ

หน่วยเน้ือทีจ่ะทาํใหเ้กดิผลกระทบต่อสภาพแวดลอ้ม โดยเฉพาะเกีย่วกบัเรื่องอาหารและทีอ่ยู่

อาศยั เกดิการแก่งแย่งระหว่างสตัวช์นิดเดยีวกนัหรอืต่างชนิดกนั ดงันัน้จงึจําเป็นต้องล่าหรอื

จบัสตัวอ์อกจากทอ้งทีเ่พื่อรกัษา habitat เอาไว ้อยา่งไรกด็ ีการล่าหรอืการใชเ้ครื่องมอืดกัจบั

จะต้องวางกฎเกณฑต่์าง ๆ เอาไวอ้ย่างละเอยีด เช่น หา้มล่าสตัวใ์นฤดูผสมพนัธุ์ หา้มล่าสตัว์

ตวัเมยี หรอืถา้หากสตัวบ์างชนิดมปีรมิาณน้อยกห็า้มล่า เป็นตน้ ทัง้น้ีจะตอ้งคาํนึงถงึว่าจะตอ้ง

ม ีbreeding stock เพยีงพอสาํหรบัสตัวช์นิดนัน้ ๆ ดว้ย 

6.2.2 การออกกฎหมายควบคุมและปฏบิตัติามกฎหมายอยา่งเครง่ครดั การวาง

กฎเกณฑใ์นเรื่องการออกใบอนุญาตใหล้่าสตัวห์รอืดกัจบัสตัวต์ลอดจนการมไีวใ้นครอบครอง 

ซึ่งสตัวป์่าคุม้ครองชนิดต่าง ๆ ระยะเวลาและวธิกีารล่าหรอืจดัจะต้องกระทําอย่างดยีิง่ และมี

การดาํเนินการทางกฎหมายอยา่งเครง่ครดัต่อผูก้ระทาํผดิ 

6.2.3 การกําจดัสตัวท์ีเ่ป็นตวัเบยีฬหรอืตวัหํ้า (Predator control) ตวัเบยีฬหรอื

ตวัหํ้า (predator) ในทีน้ี่กค็อืสตัวท์ีช่อบกนิสตัวอ์ื่นเป็นอาหาร เช่น เสอืเป็นตวัเบยีฬของเกง้ 

กวา้ง ฯลฯ เป็นต้น การกําจดัตวัเบยีฬน้ีกเ็พื่อจะส่งเสรมิใหส้ตัว์ทีไ่ม่ใช่ตวัเบยีฬมโีอกาสแพร่

พนัธุ์อย่างอสิระ อย่างไรกต็าม ในการจํากดัตวัเบยีฬในเรื่องของการจดัการสตัว์ป่ายงัเป็นที่

ถกเถยีงกนัอยูว่่าคุม้ค่าหรอืจาํเป็นหรอืไม ่เพราะการลดลงของประชาการสตัวบ์างชนิดเป็นไป

ตามวฏัจกัร (cycle) ของสตัว์นัน่เอง หรอืเน่ืองจากปจัจยัทางสิง่แวดล้อม อย่างไรก็ตาม 

ตวัเบยีฬหรอืตวัหํ้านับว่ามผีลต่อการเพิม่หรอืลดลงของประชากรสตัวห์ลายชนิดเช่นเดยีวกนั 

ถา้หากตวัเบยีฬหรอืตวัหํ้า (predator) เป็นปจัจยัทีส่าํคญัทีสุ่ดในการเพิม่หรอืลดปรมิาณของ

สตัวป์า่ การกาํจดัตวัเบยีฬหรอืตวัหํา้ดงักล่าวจงึเป็นสิง่จาํเป็นและตอ้งกระทาํ 

6.2.4 การควบคุมปรมิาณของสตัวป์า่ การควบคุมปรมิาณของสตัวใ์หพ้อเหมาะ

พอดกีบัความสามารถของพืน้ทีน่ับว่ามคีวามสําคญัมาก ในพืน้ทีใ่ดกต็ามถ้าหากปรมิาณของ

สตัวม์น้ีอยกห็าทางเพิม่โดยการดกัจบัจากทีอ่ื่น ๆ มา แต่ถา้หากมปีรมิาณของสตัวม์ากจนไม่

สามารถจะใชว้ธิกีารล่าหรอืจบัโดยวธิกีารทัว่ ๆ ไปได ้กอ็าจจะตอ้งใชว้ธิกีําจดัแบบพเิศษ เป็น
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ตน้ว่าตอ้งใชส้ารเคม ีหรอืกําจดัแบบ biological control เช่น การนําเอาสตัวบ์างชนิดทีเ่ป็น 

competitor ของสตัวช์นิดนัน้เขา้มาชว่ยในการกาํจดั 

 

แนวคิดในเรือ่งการยงัผลแบบยัง่ยืนตลอดไป 7.  
 

การจดัการทรพัยากรธรรมชาตทิุกอย่างยดึถอืความคดิอย่างเดยีวกนั  คอืการยงัผล

หรอืการใหผ้ลตลอดไป โดยไม่มทีีส่ ิน้สุด แนวความคดิเรื่องน้ีดูประหน่ึงง่าย แต่ปฏบิตัไิดย้าก 

ปจัจยัทีจ่ะตอ้งทราบเพือ่ใหเ้กดิการยงัผลตลอดไป ม ี2 ประการคอื ตน้ทุน (Capital, Stocking) 

และความเพิม่พนู (Yield, Interest) การจดัการทีจ่ะใหไ้ดผ้ลตลอดไปโดยไม่สิน้สุดทีเ่กีย่วกบั

ตน้ทุนกค็อืว่า ผูจ้ดัการจะตอ้งทราบเกีย่วกบัปรมิาณของทรพัยากร ทัง้ในรปูของชนิด ปรมิาณ 

ในเรื่องของสตัวป์า่ ยงัตอ้งทราบเกีย่วกบั วยั เพศ อายุของสตัวต์วัผู ้เพราะเพศและอายุ มผีล

โดยตรงกบัการเพิม่หรอืลดของประชากรของสตัวป์่า การทราบต้นทุนกส็ามารถวางแผนการ

ใชไ้ดถู้กตอ้ง ซึง่เรือ่งการทราบตน้ทุนไดจ้ะตอ้งเกีย่วพนักบัการสาํรวจ (census) 

สาํหรบัความเพิม่พนูหรอืดอกเบีย้นัน้ กค็อืส่วนทีเ่พิม่ขึน้มาจากต้นทุน ซึง่อาจจะเป็น

ความเพิม่พนูรายปีหรอืรายหลาย ๆ ปี และสว่นน้ีแหละทีเ่ราสามารถจะเอาออกไปใชป้ระโยชน์

ได ้ถา้จะเปรยีบเทยีบใหเ้หน็เด่นชดัเกี่ยวกบัการยงัผลยัง่ยนืและตลอดไปในเรื่องของการฝาก

เงนิในธนาคารแลว้  

จะเหน็ไดว้่า การยงัผลตลอดไปจะเกดิขึน้ได้ในกรณีที่เจา้ของนําเงนิมาใชเ้ฉพาะแต่

ดอกเบี้ย หรอืความเพิม่พูนของทุนเท่านัน้ แต่ถ้าเมื่อไรเจ้าของเงนินําเอาต้นทุนออกมาใช้

ประโยชน์ การยงัผลแบบยัง่ยนืและตลอดไปจะไม่มโีอกาสบงัเกดิขึน้ และเมื่อนัน้ทรพัยส์นิกม็ี

แต่ทางที่จะหมดสิน้ไปในที่สุด ดงันัน้ แนวความคดิเรื่องน้ีจงึเป็นพืน้ฐานที่สําคญัในเรื่องการ

จดัการและการอนุรกัษ์ทรพัยากรธรรมชาต ิโดยเฉพาะทรพัยากรสตัวป์า่ทีก่ล่าวถงึ 
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ปัญหาและอปุสรรคท่ีทาํให้การจดัการและการอนุรกัษ์สตัวป่์าดาํเนินไปไม่

ได้ผล 

8.  

 

เมื่อพจิารณาโดยละเอยีดแลว้ปญัหาการอนุรกัษ์และการจดัการสตัวป์่าในเมอืงไทยที่

ไมอ่าจประสบผลสาํเรจ็ได ้อาจจะมาจาก 

1. ปญัหาทางด้านขาดนักวิชาการและงบประมาณ เป็นเรื่องที่ยอมรับกันอย่าง

กวา้งขวาง แลว้ว่างบประมาณและนักวชิาการเป็นปจัจยัสําคญัในการดําเนินการดา้นอนุรกัษ์

และการจดัการ แต่งบประมาณทางดา้นการอนุรกัษ์สตัวป์่ามน้ีอยมาก จงึเป็นการยากทีจ่ะ

ดําเนินการต่าง ๆ ให้ได้ผล นอกจากจะมีการเพิ่มงบประมาณและนักวิชาการสาขาน้ีให้

เพยีงพอ 

2. ปญัหาขดัแยง้กบัหน่วยงานอื่น ๆ ทีใ่ชท้รพัยากรร่วมกนั ทําใหก้ารปฏบิตัใินการ

สงวนและคุม้ครองสตัวป์า่ดาํเนินไปไมไ่ด ้

3. ทศันคตทิี่แตกต่างกนัของบุคคลนอกวงการ บางครัง้ทศันคตต่ิอสตัว์ป่าของกลุ่ม

บุคคลทีแ่ตกต่างกนัทาํใหเ้กดิความลม้เหลวในการวางมาตรการอนุรกัษ์และจดัการสตัวป์า่ 

 

จากเหตุผลต่าง ๆ ดงักล่าวมาแล้ว จงึทําใหก้ารสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่าดําเนินไป

ไม่ได้เต็มที่ และสตัว์ป่าก็ยงัคงตกอยู่ในสภาวะที่จะต้องลดน้อยถอยลงไปเรื่อย ๆ ดงันัน้ใน

ฐานะของประชาชนผูห้น่ึงกน่็าจะไดม้าชว่ยกนัสง่เสรมิการอนุรกัษ์สตัวป์า่ โดยการ 

(1) กระตุน้ใหร้ฐับาลใหค้วามสนใจต่อการอนุรกัษ์สตัวป์า่ใหม้ากกว่าน้ี โดยการเพิม่ทัง้

งบประมาณและนักวชิาการ ใหม้ากขึน้ ทัง้น้ีเพื่อจะไดม้คีวามสามารถในการป้องกนัเขตรกัษา

พนัธุ์สตัวป์่าทีม่อียู่แลว้ใหไ้ดผ้ลดยีิง่ขึน้ นอกจากน้ีจะไดด้ําเนินการเพื่อการประกาศเขตรกัษา

พนัธุส์ตัวป์า่ เพิม่มากขึน้ตามหลกัวชิาการทีเ่หมาะสมต่อไป 

(2) กระตุ้นให้รฐัมมีาตรการควบคุมการทําลายแหล่งที่อยู่อาศยัของสตัว์ป่าอย่างมี

ประสทิธภิาพ และมบีทลงโทษอยา่งรนุแรงและจรงิจงั 

GE 317 231 



(3) กระตุ้นใหร้ฐัทุ่มเทความสนใจไปในเรื่องการให้ความรู้แก่ประชาชน เพราะการ

อนุรกัษ์สตัวป์่าจะประสบผลสาํเรจ็ไม่ได ้ถ้าประชาชนไม่เลง็เหน็ซึง่ความสาํคญัและไม่ร่วมมอื

ด้วย เราจึงต้องช่วยกันเพื่อให้การอนุรกัษ์และการจดัการสตัว์ป่าของบ้านเราดําเนินไปสู่

เป้าหมาย และลกูหลานของเราจะไดม้สีตัวป์า่ต่าง ๆ ไวด้เูล่น โดยไมส่ญูพนัธุไ์ปจากเมอืงไทย 
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