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-  ที่มาภาพ https://wildlifethailand.com/ 

บทน า 

         สัตว์ป่า และ พันธุไ์ม้ คือสิ่งมีชีวิตที่อยู่ร่วมกับมนุษย์มาเป็นเวลาช้านาน โดยการ
พึ่งพาอาศัยกันเป็นห่วงโซ่อาหาร แต่เม่ือการพัฒนาของกลุ่มสังคมมนุษย์ ก็มีความต้องการ
ในการด ารงเผ่าพันธุ์มากขึ้น โดยไม่ค านึงถึงเผ่าพันธุ์ที่อยู่ร่วมโลกกันมาตั้งแต่อดีต  จนท าให้
เกิดการท าลายทรัพยากรต่างๆ เช่น การท าลายป่าซึ่งเป็นที่อยู่ของสัตว์ป่า การล่าเพื่อเป็น
อาหาร เครื่องนุ่งห่ม เครือ่งประดับ เครื่องเรือน และอื่นๆอีกมากมาย ท าให้สัตว์ป่าบางชนิด
ลดลงอย่างรวดเร็ว หรือบางชนิดอาจสูญพันธุ์ไปจากโลกน้ีแล้วในปัจจุบัน 

 

         เมื่อตระหนักถึงปญัหาที่เกิดขึ้นจากฝีมือมนุษย์ ที่ท าให้สัตว์ป่าและทรัพยากรป่าไม้
ลดลงอย่างรวดเร็ว การแก้ปัญหาก็มีขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย การจัดพื้นที่
อนุรักษ์ นอกเหนือจากนี้ยังมีนโยบายต่างๆที่รัฐบาลสนับสนุน ในที่นี้จะเป็นการกล่าวถึงการ
ใช้ bio technology เข้ามาผสมเทียมและใช้ขยายพันธุ์อื่นๆ เพือ่เพิ่มจ านวนสัตว์ป่า อีกทั้ง
ยังสามารถเป็นการด าเนินการควบคู่ไปกับการอนุรักษ์ทรัพยกรป่าไม้อีกด้วย 



-  
ที่มาภาพ https://wildlifethailand.com/001 

 

 1.2 วตัถปุระสงคโ์ครงการ 

 

       เพื่อเป็นพื้นที่สนับสนุนด้านการวิจัยสัตว์ป่าและพันธุ์พืช 

      เพือ่เป็นสถานทีในการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและพันธุพ์ืช 

         เป็นพื้นที่รองรับและรักษาสัตว์ป่าที่ได้รับความบาดเจ็บ 

         เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจด้านสัตว์ป่าและพนัธุ์พืช 

         เป็นสถานที่ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 

 

 1.3 ขอบเขตการศกึษา 
 

          ศึกษาพื้นที่ ที่เป็นโครงการเกี่ยวกับการอนรุักษ์สัตว์ป่าและพันธุ์พืช ที่ขาดการพัฒนา 

        ศึกษาพื้นที่ ที่เกี่ยวกับการวิจัยสัตว์ป่า ที่มีการเข้าไปศึกษาหาความรู้ 

            ศึกษาพื้นที่ป่าที่เป็นอุทยานแห่งชาติหรือเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าและมีแหล่งธรรมชาตทิี่เหมาะสม 



-  
ที่มาภาพ https://wildlifethailand.com/ppol2/002 



-  ที่มาภาพ https://wildlifethailand.com/trvve/0445 

  

1.5 ประโยชนท์ีค่าดวา่จะไดร้บัจากการท าโครงการ 

      เป็นสถานที่ให้ความรูแ้ก่ผู้ที่สนใจศึกษาด้านสัตว์ป่าและพันธุ ์

           เพื่อช่วยเหลือสัตว์ป่าที่ประสบปญัหาต่างๆ 

           ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาต ิ





 

บทที่2 หลกัการออกแบบและทฤษฎีท่ีเกีย่วขอ้ง 

ที่มาภาพ http://wildlifeofthailand.com/blog/wp-content/uploads/2015/06/elephant-in-thailand_2.jpg 
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บทที2่ หลักการออกแบบและทฤษฎทีีเ่กี่ยวขอ้ง 

2.1 ความหมายและค าจ ากดัความ 

      2.1.1 ความหมาย โครงการพฒันาศนูยอ์นรุกัษแ์ละสง่เสรมิการเพาะเลีย้งสตัวป์า่และพชืสมนุไพรดว้ยเทคโนโลยชีวีภาพ 

พัฒนา                 หมายถึง  ท าให้เจรญิขึ้น 

ศูนย์                    หมายถึง  จุดกลาง,จุดศูนย์กลาง,ใจกลาง,ศูนย์กลาง  แหล่งรวม เช่น ศูนย์วัฒนธรรม ศูนย์หนังสือศูนย์รวมข่าว.  
อนุรักษ์                 หมายถึง  ตามรักษา, ระวัง, ป้องกัน, รักษาสิ่งหนึ่งสิ่งใดให้คงอยู่.  
ส่งเสริม                 หมายถึง  สนับสนุน,เกื้อหนุน,ช่วยเหลือ  
เพาะเลี้ยง                หมายถึง  ท าการเพาะพันธุ์และคอยเล้ียงให้โต  
สัตว์ป่า                  หมายถึง  สัตว์ที่ด ารงชีวิตอยู่ในป่า 
พันธุ์พืช                 หมายถึง  เมล็ดพันธุ์ไม้, สิ่งที่จะเป็นพันธุ์ตอ่ไป 

เทคโนโลยีชีวภาพ       หมายถึง  การใช้กระบวนการที่มีพื้นฐานทางชีวภาพในอุตสาหกรรมการผลิต และการให้บริการ  
Wildlife                 หมายถึง   [N] สัตว์ป่า  
Conservation         หมายถึง   [N] การอนรุักษ์ธรรมชาต ิ 
Breeding               หมายถึง   [N] การผสมพันธุ์สัตว์เพื่อขยายพันธุ์  
Agriculture            หมายถึง   [N] เกษตรกรรม  
Biotech                หมายถึง   [N] เทคโนโลยีชีวภาพ  
Center                  หมายถึง   [N] ศูนย์กลาง  
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                   2.1.2 ค าจ ากดัความ 

 

           โครงการพัฒนาศูนย์อนุรักษ์และส่งเสริมการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและพืชสมุนไพรด้วยเทคโนโลยีชีวภาพ   หมายถึง  เป็นสถานทีท่ี่เป็นแหล่งวิจยัในด้านของทรัพยากร 
สัตว์ป่า และ พันธุ์พืช เพื่อเป็นการช่วยเหลือสัตว์ป่าจะมีสภาวะใกล้สูญพันธุ ์โดยมีการน าเทคโนโลยีชีวภาพมาใช้ช่วยในการ ผสมเทยีมสัตว ์และการปรับปรุงและพัฒนา 
พันธุ์พืช ทั้งยังเป็นสถานที่ที่คอ่ยให้ความรู้แก่ผู้ที่มีความสนใจในการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ ด้านสัตว์ป่าและพันธุ์พืชสมุนไพรอีกดว้ย 
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2.2 ความเปน็มา ปจัจบุนั และอนาคตของเรือ่งทีศ่กึษา 

 

       2.2.1 ความเปน็มา 
 

           สัตว์ป่าเป็นหน่ึงในองคป์ระกอบที่ส าคญัที่สุดส่วนหนึ่งของระบบนิเวศของป่า สตัว์ป่าเป็นตัวช่วยเร่งให้เกิดการหมุนเวียนของพลังงานในระบบนิเวศของป่า จึงมีความส าคัญอย่างย่ิงต่อการ
รักษาระบบความสมดุลทางธรรมชาติและท าให้ระบบนิเวศมีความม่ันคง บางครั้งสัตว์ป่าจึงถูกใช้เป็นตัวชี้วัดคุณภาพของทรัพยากรปา่ไม้ ในทางกลับกันสถานภาพทรพัยากรป่าไม้ก็ส่งผลโดยตรงต่อ
กาคงอยู่ของสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ในพื้นที่นั้นด้วยเช่นกัน เพราะระบบนิเวศของป่าไม้และสัตว์ป่ามีการเกื้อกูลกันจนไม่สามารถแยกออกจากกนัได้ ทรพัยากรป่าไม้และสตัว์ป่าจึงเป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการ
จัดการควบคู่กันไป 

           การลดลงของพื้นที่ป่าในประเทศไทยเริ่มขึ้นในทันทีเมื่อมีการเปิดประเทศเข้าสูร่ะบบเศรษฐกิจ และสังคมของประชาคมโลก เงินตราที่ใชใ้นการพัฒนาประเทศไปสู่ความน าสมัยในช่วงลายป  
พ.ศ. ที2่440 เป็นเงินภาษีทีร่ัฐได้จากการเปิดสัมปทานท าไม้ ที่มกีารขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยปราศจากการควบคุม จนกระทั่งในป  พ.ศ. 2484 รัฐบาลจึงต้องออกกฎหมายเพื่อควบคุมกิจกรรม
การท าไม้ดังกล่าว ต่อมาแหล่งเงินตราที่ใช้ในการพัฒนาประเทศเปลี่ยนจากไม้ไปเป็นการส่งสินค้าทางการเกษตรที่ส่งไปจ าหน่ายต่างประเทศ หลังจากที่มีการประกาศใช้แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม
แห่งชาติฉบับที่ 1 ในป พ.ศ. 2504 ท าให้เกิดการเปลี่ยนแปลงภาคการเกษตรของไทยอย่างรวดเร็ว จากวิธีท าการเกษตรเพื่อจ าหน่ายภายในประเทศถูกขยายเป็นการท าการเกษตรเพื่อการส่งออก 
ยังผลให้เกิดการขยายตัวของพื้นที่เกษตรกรรม ซึ่งท าให้ในช่วง 4 ทศวรรษที่ผ่านมาพื้นที่ป่าไม้ในประเทศไทยลดลงอย่างรวดเร็ว จากที่เคยมีพื้นที่ป่าของประเทศประมาณ 1 1 ล้านไร่ หรือรอ้ยละ 
53.33 ของพื้นที่ประเทศ ในป  พ.ศ.2504 ลดลงเหลือเพียง 10  ล้านไร่ หรือประมาณร้อยละ 33.40 ของพื้นที่ประเทศ ในป  2543นอกจากนั้นในพื้นที่ 10  ล้านไร่ที่เหลืออยู่ ยังมีสภาพเป็นกลุ่ม
ป่าขนาดต่างๆ กัน ตั้งแต่หลายสิบไรจ่นถึงหลายล้านไร่ ท าให้ไม่ติดต่อกัน ท าให้มีผลต่อการลดลงของจ านวนประชากรสตัว์ป่าในระยะยาว การลดลงอย่างรวดเร็วของพื้นที่ป่าไม้ซึ่งเป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่า ย่อมมีผลกระทบอย่างรุนแรงและเป็นเหตุให้สัตว์ป่าลดจ านวนลงอย่างรวดเร็วเช่นเดียวกัน จนท าให้สัตว์ป่าบางชนิดต้องสูญพันธุ์ไปจากประเทศไทยและบางชนิดที่ปริมาณลดลงจน
ใกล้สูญพันธุ ์
           สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรที่อ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดยสัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนที่ส าคัญของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนรอบป่า สัตว์ป่าจึงกลายเป็นทัง้
แหล่งอาหารและเศรษฐกิจที่ส าคญัของพื้นที่บริเวณแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า นอกจากนี้เม่ือการตดิต่อสื่อสารและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทันสมัยขึ้น การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรสัตว์ป่าจึงมีมากขึน้
ทั้งปริมาณและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากเดิมที่เราใช้สัตว์ป่าเป็นเพียงอาหาร ใช้แรงงาน และใช้เป็นพาหนะ ต่อมาไดพ้ัฒนามาเป็นการน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือขายจนเป็นอาชีพที่ด าเนินการมาตั้งแต่
สมัยสุโขทัย ดังเช่นค าจารึกที่พบในหลักศิลาจารึกว่า “ใครใคร่ค้าช้างค้า ใครใครค่้าม้าค้า” แสดงนัยว่า รัฐให้อิสระแกร่าษฎรในการค้าขายสัตว์ป่าต่อมาจ านวนสัตว์ป่าอาจถูกล่าจนมีจ านวนลดลง ใน
สมัยกรุงศรีอยุธยารัฐจึงต้องออกมาตรการควบคุมการลา่สัตว์ป่าบางชนิดโดยเฉพาะชา้งปา่ ซ่ึงจัดว่าเป็นสัตว์ที่ได้รบัการคุ้มครองเป็นชนิดแรกในประเทศไทย 

           

2-4 



          การอนรุักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทยนั้นได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 
หลังจากที่มีการประกาศใชพ้ระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสตัว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยได้มีการกัน
พื้นที่ไว้เป็นทีอ่ยู่อาศัยของสัตว์ปา่ ทั้งในรูปแบบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 
ปัจจุบันมีพื้นทีท่ี่ได้ประกาศเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามลา่สัตว์ป่าแล้วประมาณ 25 ล้านไร่ 
นอกจากนี้ได้มีการก าหนดพื้นที่เพื่อการอนุรกัษ์ในรูปแบบอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบญัญตัิ
อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. 2504 เปน็การช่วยส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่าได้อีกทางหนึ่ง เนื่องจากพื้นทีท่ี่
ได้รับการประกาศนี้ปัจจุบันเป็นทีอ่ยู่อาศัยที่ส าคัญของสัตว์ป่า โดยมีพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นอุทยาน
แห่งชาติแล้วประมาณ43 ล้านไร่ ในปจัจุบันแนวทางการบริหารจัดการพื้นที่คุ้มครองใช้หลักการ
จัดการเชิงพื้นที ่ หรือการจัดการเชิงระบบนิเวศ(Ecosystem Management) ซึ่งเป็นการท างานเชิง
บูรณาการ โดยการมีส่วนร่วมของประชาชน 

           สัตว์ป่าเป็นทรัพยากรที่อ านวยประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติอย่างต่อเนื่องและยาวนาน โดย
สัตว์ป่าเป็นแหล่งอาหารโปรตีนทีส่ าคัญของชุมชนโดยเฉพาะชุมชนรอบป่า สตัว์ป่าจึงกลายเป็นทั้ง
แหล่งอาหารและเศรษฐกิจที่ส าคญัของพื้นที่บริเวณแหล่งอาศัยของสัตว์ป่า นอกจากนี้เมื่อการ
ติดต่อสื่อสารและเทคโนโลยีด้านต่างๆ ทันสมัยขึ้น การใชป้ระโยชน์จากทรพัยากรสัตว์ป่าจึงมีมากขึน้
ทั้งปริมาณและรูปแบบการใช้ประโยชน์จากเดิมที่เราใช้สัตว์ป่าเป็นเพียงอาหาร ใช้แรงงาน และใช้เป็น
พาหนะ ต่อมาได้พัฒนามาเป็นการน าสัตว์ป่ามาเลี้ยงหรือขายจนเป็นอาชีพที่ด าเนินการมาตั้งแต่สมัย
สุโขทัย ดังเช่นค าจารึกทีพ่บในหลักศิลาจารึกว่า “ใครใคร่ค้าช้างคา้ ใครใครค่้าม้าค้า” แสดงนัยว่า รัฐ
ให้อิสระแกร่าษฎรในการค้าขายสตัว์ป่าต่อมาจ านวนสัตว์ป่าอาจถกูล่าจนมีจ านวนลดลง ในสมัยกรุง
ศรีอยุธยารัฐจึงต้องออกมาตรการควบคุมการล่าสัตว์ป่าบางชนิดโดยเฉพาะช้างป่า ซึ่งจัดว่าเป็นสัตว์
ที่ได้รับการคุ้มครองเป็นชนิดแรกในประเทศไทย  
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             การอนรุักษ์สัตว์ป่าในประเทศไทยนั้นได้ด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม 
ตั้งแต่ พ.ศ. 2503 หลังจากที่มีการประกาศใชพ้ระราชบญัญตัิสงวนและคุ้มครอง
สัตว์ป่า พ.ศ. 2503 โดยได้มีการกันพื้นที่ไว้เป็นที่อยู่อาศัยของสตัว์ป่า ทั้งในรูปแบบ
ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่า ปัจจุบันมีพื้นที่ทีไ่ด้ประกาศเป็นเขต
รักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าแล้วประมาณ 25 ล้านไร ่นอกจากนี้ได้มีการ
ก าหนดพื้นที่เพื่อการอนรุักษ์ในรปูแบบอุทยานแห่งชาติ ตามพระราชบัญญัติอุทยาน
แห่งชาติ พ.ศ. 2504 เป็นการช่วยส่งเสริมการอนรุักษ์สตัว์ป่าได้อีกทางหนึ่ง 
เนื่องจากพื้นที่ทีไ่ด้รับการประกาศนี้ปัจจบุันเป็นที่อยู่อาศัยที่ส าคญัของสัตว์ป่า โดย
มีพื้นที่ที่ได้ประกาศเป็นอุทยานแห่งชาติแล้วประมาณ43 ล้านไร ่ ในปจัจุบันแนว
ทางการบริหารจัดการพื้นทีคุ่้มครองใช้หลักการจัดการเชิงพื้นที่ หรือการจัดการเชงิ
ระบบนิเวศ(Ecosystem Management) ซึ่งเป็นการท างานเชิงบูรณาการ โดยการ
มีส่วนร่วมของประชาชน 

            

ถึงแม้จะมีมาตรการประกาศพื้นทีไ่ว้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และมีมาตรการในการ
ควบคุมการใช้ประโยชน์จากสัตวป์่าแล้ว แต่เม่ือสถานการณ์ในปัจจบุันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วและมีปัจจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบต่อการด ารงอยู่
ของสัตว์ป่าเสมอ เพื่อให้การอนรุักษ์มีประสทิธิ์ภาพ ต่อเนื่อง และเป็นทีร่ับทราบของ
บุคคลที่เกี่ยวของทุกสาขา กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึง
จ าเป็นต้องมีการก าหนดทิศทางการบริหารจัดการทรพัยากรสัตว์ป่าขึ้น ให้มีความ
ชัดเจนและเป็นรูปธรรมโดยได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายในและ
ภายนอก (SWOT Analysis) ตลอดจนได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วน
ของสังคม ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม2546 จนถึงวันที ่25 มีนาคม 254  และน าผล
การวิเคราะห์และข้อเสนอแนะดังกล่าวมาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดท าแผนแม่บท
การอนุรักษ์ทรพัยากรสัตว์ป่าแหง่ชาติขึ้น เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถด ารงเผ่าพันธุ์และ
อ านวยประโยชน์ต่อประชาชนในชาติอย่างย่ังยืนตลอดไป 

           ด้วยเหตุนี้จึงท าให้ต้องมีการท า พระราชบญัญัติขึ้นมา เพื่อความปลอดภัยของสัตว์ป่า และ
มิให้ผู้ใดได้ล่าสัตว์ป่า หรือมีไว้ครอบครองน่ันเอง ในปัจจุบันการค้าสัตว์ป่าสงวนได้ทวีคูนขึ้นเรื่อยๆ 
เพราะมีคนส่วนใหญ่ชอบค้าสัตวป์่า น าไปขายได้รายได้ดี เพราะสตัว์ป่าสงวนนั้นเป็นสัตว์ที่ต้องการแก่
ชาวต่างชาติ หรือคนในประเทศที่ชอบทานของแปลก ของหายาก จากปญัหาเหล่านี้ยังมีปัญหาด้าน
การค้าสัตว์ป่าอีกมากมาย ที่เป็นสาเหตุท าให้สัตว์ป่าลดน้อยลง และสูญพันธุ์อย่างรวดเร็ว 

นอกจากประเทศไทยจะได้มีการอนุรักษ์พื้นที่ไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และมีมาตรการควบคุม
การล่าสัตว์ป่าแล้ว ยังได้ให้ความร่วมมือกับประชาคมโลกในการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า ด้วยการ
เข้าเป็นสมาชิกอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกลสู้ญพันธุ์
(Convention on International Trade in Endanger Species of Wild Fauna and Flora : 
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2.2.2 ปจัจบุนั 

          ในปจัจุบันสัตว์ป่ามีจ านวนลดน้อยลงมาก ชนิดที่สมัยก่อนมีอยู่ชุกชุมก็ไม่ค่อยได้พบเห็นอีกบางชนิดก็ถึงกับสูญพันธุ์ไปเลย ปัญหานี้
สาเหตุมาจาก 

1. ถูกท าลายโดยการล่าโดยตรงไม่ว่าจะล่าเพื่ออาหารหรือเพื่อการกีฬาหรือเพื่ออาชีพ 

2. การสูญพันธุ์หรือลดน้อยลงไปตามธรรมชาติของสัตว์ป่าเอง ถา้หากไม่สามารถปรับตัวให้เข้ากับความเปลี่ยนของสภาพแวดล้อมได้ หรือจาก
สาเหตุภัยธรรมชาติต่าง ๆ เช่น น้ าท่วม ไฟป่า 
3. การน าสัตว์ป่าต่างถิ่น (Exotic aminal) เข้าไปในระบบนิเวศสตัว์ป่าประจ าถิ่น ท าให้เกิดผลกระทบต่อระบบนิเวศ ความสมดุลของสัตว์ป่าประจ า
ถิ่นจนอาจเกิดการสญูพันธุ ์
4. การท าลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ซึ่งก็ได้แก่การทีป่่าไม้ถูกท าลายด้วยวิธีการต่าง ๆ ไม่ว่าจะโดยถากถางและเผาเพื่อท าการเกษตรกิจกรรมการ
พัฒนา เช่น การตัดถนนผ่านเขตป่า การสร้างเขื่อน ฯลฯ ท าให้สตัว์ป่าบางส่วนต้องอพยพไปอยู่ทีอ่ื่นหรือไม่ก็เสียชีวิตขณะทีถ่ิ่นทีอ่ยู่อาศัยถูก
ท าลาย 

5. การสูญเสียเนื่องจากสารพิษตกค้าง เมื่อเกษตรกรใช้สารเคมีในการเพาะปลูก เช่น ยาปราบศัตรูพืชจะท าให้เกิดการสะสมพิษในรา่งกายท าให้บาง
ชนิดถึงกับสูญพันธุไ์ด้ 

การอนุรักษ์สัตว์ป่า 
สัตว์ป่ามีประโยชน์ต่อสิ่งแวดล้อมซึ่งรวมถึงคนเราด้วยทั้งโดยทางตรงและทางอ้อม จึงต้องมีวิธีการปอ้งกันและแก้ไขไม่ให้สัตว์ป่าลดจ านวนหรือสูญ
พันธุ์ด้วยการอนุรักษ์สัตว์ป่า ดังน้ี 

1. ก าหนดกฎหมายและวิธีการปฏิบัติอย่างเคร่งครัด เพื่อให้ป่าเป็นแหล่งอาหารที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า อาทิ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า เขตหา้มล่าสัตว์ป่า 
เขตเพาะพันธุ์สัตว์ป่า ฯลฯ ให้มีมากเพียงพอ 

2. การรณรงค์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ให้เห็นความส าคัญในการอนุรักษ์สัตว์ป่าอย่างจริงจัง 
3. การไม่ล่าสัตว์ป่า ไม่ควรมีการล่าสัตว์ป่าทุกชนิด ทั้งสัตว์ป่าสงวนสัตว์ป่าคุ้มครองเพราะปจัจุบันสตัว์ป่าทุกชนิดได้ลดจ านวนลงอย่างมากท าให้ขาด
ความสมดุลทางธรรมชาติ 
4. การป้องกันไฟป่า ไฟป่านอกจากจะท าให้ป่าไม้ถูกท าลายแล้วยังเป็นการท าลายแหล่งอาหารและที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าด้วย 

5. การปลูกฝังการให้ความรัก และเมตตาต่อสัตว์อย่างถูกวิธีสัตว์ป่าทุกชนิดมีความรักชีวิตเหมือนกับมนุษย์ การฆ่าสัตว์ป่า การน าสัตว์ป่ามาเลี้ยง
ไว้ในบ้านเป็นการทรมานสัตว์ป่า ซึ่งมักไม่มีชีวิตรอด 

ที่มาภาพ http://masters1801.rssing.com/chan-
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ปญัหาการคา้สตัวป์า่ในปจัจบุนั 

     สัตว์ป่าสงวน (Preserved Animals) เป็นสัตว์ป่าที่หายากหรือก าลังจะสญูพันธุ ์จึงห้ามล่าหรือมีไว้ในครอบครอง ทั้งสัตว์ที่ยงัมีชีวิตอยู่หรือซากสัตว์ เว้นแต่การกระท าเพื่อการศึกษาวิจัย
ทางวิชาการ ดังน้ันจึงจ าเป็นต้องมีบทบัญญัติเข็มงวดกวดขัน เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอันตรายแก่สตัว์ป่าที่ยังมีชีวิตอยู่หรือซากสัตว์ป่า ซึ่งอาจจะตกไปอยู่ยังต่างประเทศด้วยการซื้อขาย ต่อมา
เมื่อสถานการณ์ของสัตว์ป่าในประเทศไทยเปลี่ยนแปลงไป สัตว์ป่าหลายชนิดมีแนวโน้มถูกคุกคามเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์มากยิ่งขึ้น ประกอบกับเพื่อให้เกิดความสอดคล้องกับความร่วมมือ
ระหว่างประเทศในการควบคุมดูแลการค้าหรือการลักลอบค้าสัตว์ป่าในรูปแบบต่างๆ ตามอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศว่าด้วยสัตว์ป่าและพืชป่า (CTTES) ซึ่งประเทศไทยได้ร่วมลง
นามรับรองอนุสัญญาในป  พ.ศ.2518 และได้ใหส้ัตยาบัน เมื่อวันที่ 21 มกราคม พ.ศ.2526 นับเป็นสมาชิก ล าดับที่ 80 จึงได้มีการพิจารณาแก้ไขปรับปรุง พระราชบัญญัติฉบับเดิมและตรา
พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.2535 ขึ้นใหม่เม่ือวันที่ 19กุมภาพันธ์ พ.ศ.2535 

                 สตัว์ป่าสงวนตามในพระราชบัญญัติฉบับใหม่ หมายถึง สัตว์ป่าที่หายากตามบัญชีท้ายพระราชบญัญัติฉบับนี้และตามที่ก าหนดโดยตราเป็นพระราชกฤษฎีกา ท าให้สามารถ
เปลี่ยนแปลงชนิดสัตว์ป่าสงวนได้โดยสะดวกโดยออกเป็นพระราชกฤษฎีกาแก้ไขหรือเพิ่มเติมเท่านั้น ไม่ต้องถึงกับต้องแก้ไขพระราชบัญญัติอย่างของเดิม ทั้งนี้ได้มีการเพิ่มเติมชนิดสัตว์ป่าที่มี
สภาพล่อแหลมต่อการสูญพันธุ์อย่างย่ิง   ชนิด และตัดสัตว์ป่าที่ไม่อยู่ในสถานะใกล้จะสูญพันธุ ์ เนือ่งจากการที่สามารถเพาะเลี้ยงขยายพันธุ์ได้มาก 1 ชนิด คือ เนื้อทราย รวมกับสัตว์ป่าสงวน
เดิม 8 ชนิด รวมเป็น 15 ชนิด[1] ได้แก่ 

1.  นกเจ้าฟ้าหญิงสิรินธร (Pseudochelidon sirintarae) 
2.  แรด (Rhinoceros sondaicus) 
3.  กระซู ่(Dicerorhinus sumatrensis) 
4.  กูปรีหรือโคไพร (Bos sauveli) 
5   ควายป่า (Bubalus bubalis) 
6.   ละอง หรือละมั่ง (Rucervus eldi) 
 .   สมัน หรือเนื้อสมัน (Rucervus schomburki) 
8.   เลียงผา หรือเยือง หรือกรู า หรือโคร า (Capricornis sumatraensis) 
9.   กวางผา (Naemorhedus griseus) 
10.  นกแต้วแล้วท้องด า (Pitta gurneyi) 
11.   นกกระเรียนไทย (Grus antigone) 
12.   แมวลายหินอ่อน (Pardofelis marmorata) 
13. สมเสร็จ (Tapirus indicus)        
14. 14.   เก้งหม้อ (Muntiacus feai) ที่มา https://awards.brandingforum.org/brands/wildlife-friends-
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ความส าคัญของสัตว์ป่าและพันธุพ์ืช 

           1. ด้านเศรษฐกิจ การค้าสัตว์ป่าหรือซากของสัตว์ป่า โดยเฉพาะหนังสือ
เกี่ยวกับป่า ในป หนึ่ง ๆ ท ารายได้ให้กับประเทศและมีเงินทุนหมุนเวียนภายในประเทศ
จ านวนไม่น้อย คุณค่าทางด้านเศรษฐกิจอาจจะรวมถึงรายได้จากการท่องเที่ยวใน
การชมสัตว์ด้วย 

          2. ด้านนันทนาการและจติใจ ความงามเป็น สิ่งที่มนุษย์ปรารถนา ไม่มีใคร
กล้าปฏิเสธว่าตนเองไม่ชอบความงาม แม้ว่าเราอาจมีความเห็นไม่ตรงกันใน
ความหมายของความงาม แต่ที่แน่นอนที่สุดคือ ทุกคนมีความเห็นตรงกันในเรื่อง
ความน่าเกลียดของธรรมชาติที่ถูกท าลาย ทัศนียภาพที่สวยงาม ตามธรรมชาติเป็น
สิ่งที่เราสามารถช่วยกันอนุรักษ์ไว้ได้ถ้าไม่มีผู้ที่คิดเห็นแก่ตัวจนเกินไป เราอาจตกแต่ง
บ้านให้สวยงามด้วยเฟอร์นิเจอร์ราคาแพง บางบ้านมีเขากวาง หัวสัตว์ป่าประดับอยู่
ตามฝาผนัง บางบ้านมีหนังเสือโคร่งปูประดับห้องรับแขก บางบ้านกส็ะสมสัตว์สตาฟ 
จริงอยู่ที่สิ่งเหล่านี้เพิ่มความงามในแง่ของมัณฑนศิลป์แต่ก็ไม่ใช่ความงามตาม
ธรรมชาติ หลายคนอาจคิดว่าตนเองสามารถมีชีวิตอยู่ในเมือง ทั้งต้นตระกูลปู่ย่าพ่อ
แม่ของตนเองก็เจริญเติบโตท ามาหาเล้ียงชีพอยู่ในเมือง แต่ถ้าคิดให้ดีแล้วมนุษย์ใน
สมัยก่อนประวัติศาสตร์มีชีวิตอยู่ในป่ากลมกลืนกับธรรมชาติ ปจัจุบันเราได้
พยายามแยกตัวเองออกจากธรรมชาติซึ่งถ้าดูกันแบผิวเผินก็ดูเหมือนว่าเราท าได้
ส าเร็จ เราสร้างเมืองสร้างบ้านสร้างสถานที่พักผ่อนหย่อนใจได้ เราเปลี่ยนระบบนิเวศ
ของเมืองให้เป็น Artificial ecosystem แต่ธรรมชาติก็ยังสามารถรบกวนทั้งตัวเรา
และสิ่งก่อสร้างของเรา ในวันสุดสัปดาห์ถ้ามีเวลาและโอกาสเราก็จะไปชายทะเล ไปเขา
ใหญ่ ไปดูน้ าตก เหล่านี้เป็นสิ่งที่ชีใ้ห้เห็นว่าคนเรายังมีความต้องการที่จะสัมผัส
สิ่งแวดล้อมธรรมชาติ ถ้าธรรมชาติของป่ามีต้นไม้สีเขียวขจีแต่ขาดสิ่งมีชีวิตที่
เคลื่อนไหวได้ก็คงไม่ใช่ธรรมชาตทิี่สมบูรณ์ คุณค่าของความงามตามธรรมชาติ
รวมทั้งสัตว์ป่าเราเรียกว่า Aesthetic value  

ที่มาภาพ https://awards.brandingforum.org/brands/wildlife 

2-13 



          3. ด้านวิทยาศาสตร์ การศึกษา และการแพทย์ สัตว์ป่าไม่ใช่มีแต่คุณค่าในแง่ ธรรมชาติ
เท่านั้น สวัสดิภาพของมนุษย์ในปัจจุบันขึ้นอยู่กับสัตว์ป่าหลายชนิด วัคซีนที่เราใช้ฉีด ป้องกันโรค
ต่าง ๆ ได้มาจากลิงริซัส คุณค่าสตัว์ป่าในแง่น้ีเรียกว่า Prectical values สัตว์ป่าหลายชนิดกิน
แมลงที่น าโรคมาสู่คน สัตว์ป่าช่วยให้ชุมชน (Community) ม่ันคงมีเสถียรภาพเพราะเป็นส่วนที่ 
ท าให้เกิดความหลายหลายชนิด (Diversity) แต่ละชนิดทั้งสัตว์และพืชท าให้ Niche ของชุมชน 
เต็มช่วยให้การใช้พลังงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ผลที่ติดตามมาคือ เสถียรภาพของที่ดินและ
แหล่งต้นน้ า การอนุรักษ์สัตว์ป่าจงึเป็นการประกันความม่ันคงของชุมชนรวมทั้งชีวิตมนุษย์ด้วย 

          4. ด้านอาหารและยา มนุษย์ได้ใช้เนื้อของสัตว์ป่าเป็นอาหารมาเป็นเวลาช้านานแล้วซึ่งสัตว์
ป่าหลายชนิดก็ได้พัฒนาจนกระทั่งกลายเป็นสัตว์เลี้ยงไป สัตว์ป่าหลายชนิดตามธรรมชาติคนก็ยัง
นิยมใช้เนื้อเป็นอาหารอยู่ เช่น หมูป่า เก้ง กวาง กระจง กระทิง นกเขาเปล้า นกเป็ดน้ า ตะกวด แย้ 
เป็นต้น อวัยวะของสัตว์ป่าบางอย่าง เช่น นอแรด กระโหลกเลียงผา เขากวางอ่อน เลือดและ
กระเพาะค่าง ดีของหมี ดีงูเห่า ก็ยังมีผู้นิยมดัดแปลงเป็นอาหาร หรือใชเ้ป็นเครื่องยาสมุนไพรอีก
ด้วย 

          5. ด้านเครื่องใชป้ระดับ นอกจากเนื้อของสัตวป์่าและสว่นต่าง ๆ ของสัตว์ป่าจะใช้เป็น
อาหารและยาแล้ว อวัยวะบางอย่างของสัตว์ป่าก็ยังใช้ประโยชน์ต่าง ๆ ได้อีกมากมาย เช่น หนังใช้ท า
กระเป๋า รองเท้า เครื่องนุ่งห่ม งาช้าง ใช้เป็นเครื่องประดับ กระดูก เขาสัตว์ใช้ท าด้ามมีด ด้าม
เครื่องมือ หรือแกะสลักเป็นรูปต่าง ๆ เป็นต้น  
          6. เป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิต สัตว์ป่านับได้ว่า เป็นตัวควบคุมสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ โดยเฉพาะ 
อย่างย่ิงสัตว์ด้วยกันเอง ท าให้ผลกระทบที่เกิดต่อคนบรรเทาเบาบางลงไปไม่มากก็น้อย เช่น 
ค้างคาว กินแมลง นกฮูกและงูสิงกินหนูต่าง ๆ นกกินตัวหนอนที่ท าลายพืชเศรษฐกิจ เป็นต้น ซึ่ง
หากไม่มีสัตว์ป่าต่าง ๆ ดังกล่าวแล้วคน อาจจะตอ้งเสียเงินทองจ านวนมากกว่าที่เป็นอยู่ปัจจุบัน
เพื่อการก าจัดศตัรูทั้งทางตรงและทางอ้อม 

ที่มาภาพ https://awards.brandingforum.org/brands/wildlife 
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2.2.3 อนาคต 

ที่มา : https://www.ncbs.res.in/mscprogram/overview 

          ด้วยสภาพของสัตว์ป่าหลายชนิดที่ใกล้สูญพันธุ์ และเพื่อร่วมกันอนุรักษ์สัตว์เหล่าน้ีให้คงอยู่ต่อไปนั้น หลายหน่วยงานจึงร่วมมือกันคิดค้นวิธีการขยายพันธุ์ "วัตถุประสงค์เพื่อด าเนินการตาม
กิจการหลักขององค์การด้านการอนุรักษ์ วิจัยและให้การศึกษา การอนุรักษ์สัตว์ป่าหายากของทั้งของไทย และของโลก ด้วยความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยและสถาบันต่างๆ ท าให้งานวิจัยสัตว์ป่า 
โดยเฉพาะด้านการเพิ่มประสทิธิภาพการเพาะขยายพันธุ์ด้วยเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ พร้อมระบุว่า การศึกษาวิจัยด้านการน าเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพนัธุ์ (Assisted Reproductive 
Technologies-ARTs) มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพาะขยายพนัธุ์ในสัตว์อย่างเช่น การเก็บรักษาน้ าเชื้อแข็ง การผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน การปฏิสนธินอกร่างกาย และการโคลนนิ่ง มี
การศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มสัตว์ปศุสัตว์  
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2.3 เทคโนโลยชีวีภาพกบัการขยายพนัธุ์

2.3.1 ความหมายของเทคโนโลยชีวีภาพกบัการขยายพนัธุข์องสตัว์ 

การขยายพนัธุส์ตัวแ์ละพชื   หมายถงึ การท าใหเ้กดิสิง่มชีวีติจ านวนมากขึน้โดยวธิกีารคดัเลอืกพนัธุ์ ท าให้มนุษย์ได้สัตว์ที่มีปริมาณคุณภาพตามที่ต้องการ                        
เทคโนโลยชีวีภาพ             หมายถงึ การน าเอาสิง่มชีวีติหรอืชิน้สว่นของสิง่มชีวีติมาปรบัปรงุท าใหเ้กดิการเปลีย่นแปลงทีม่ปีระโยชนเ์พิม่ขึน้ การขยายพนัธุ ์ปรับปรงุพนัธุ ์และเพิม่ ผลผลติของสตัว์
โดยใช้เทคโนโลยีชีวภาพมีหลายวิธี เช่น การผสมเทียม การถ่ายฝากตัวอ่อน การโคลนนิ่ง พันธุวิศวกรรม                     
  

             การศกึษาวิจัยด้านการน าเทคโนโลยีชีวภาพทางการสืบพันธุ์ (Assisted Reproductive Technologies-ARTs) มาช่วยเพิ่มศักยภาพในการเพาะขยายพันธุ์ในสัตว์อย่างเช่น การเก็บ
รักษาน้ าเชื้อแข็ง การผสมเทียม การย้ายฝากตัวอ่อน การปฏิสนธินอกร่างกาย และการโคลนนิ่ง มีการศึกษาวิจัยกันอย่างแพร่หลายในกลุ่มสัตว์ปศุสัตว ์
          ปัจจุบันมีการศึกษาและประยุกต์ใชใ้นสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์หลายชนิด เพื่อช่วยแก้ปัญหาด้านการสืบพันธุ์ที่เปน็อุปสรรคส าคญัในการแพร่ขยายพันธุ์ โดยสัตว์ป่าที่มีจ านวน
ประชากรน้อยส่งผลต่อความหลากหลายทางพันธุกรรมของสัตว์ป่าโดยตรง 

ที่มา https://www.geolifes.com/shared/images/start1.jpg 2-16 



   2.3.2 จดุประสงคข์องการใชเ้ทคโนโลยชีีวภาพทางวทิยาการสบืพนัธุ ์ 
         1. เพื่อปรับปรุงพันธุกรรมให้รวดเร็วขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

         2. ช่วยย่นระยะเวลาในการปรับปรุงและทดสอบพันธุ์ 
         3. ช่วยป้องกันโรคเข้ามาในประเทศ และออกจากประเทศ 

         4. ช่วยในการรักษาพันธกุรรมของสัตว์หายากและใกล้สญูพันธุ ์
         5. เพื่อแก้ไขปัญหาการผสมติดยากซึ่งเกิดจากความล้มเหลวในการปฏิสนธิ 
         6. เป็นเทคนคิพื้นฐานส าหรับเทคโนโลยีอื่น ๆ ที่ก้าวหน้ามาก  เช่น การโคลนนิ่งสัตว์ (cloning) 
          . ใช้ในงานวิจัยทางเทคโนโลยีชีวภาพ งานวิจัยทางสัตวแพทย์ เภสชักรรม และการแพทย์ 

ที่มา http://indiaarrivaltours.com/WildLifeTour.aspx?TH=3 
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2.3.3 ววิฒันาการของเทคโนโลยชีวีภาพทางวทิยาการสบืพนัธุใ์นการผลติและปรบัปรงุพนัธุส์ตัว์ 

2.3.3.1 การผสมเทยีม (Artificial  Insemination : AI) 

          เป็นเทคโนโลยีชีวภาพทางวิทยาการสืบพันธุ์รุ่นแรกที่น ามาใช้แพร่หลายมากที่สุด  การผสมเทียม คือ การท าให้เกิดการปฏิสนธิระหว่างไข่กับอสุจิ โดยมนุษย์เป็นผู้ท าให้เกิดการ
ปฏิสนธิ โดยการฉีดน้ าเชื้ออสุจิจากสัตว์เพศผู้ที่เป็นพ่อพันธุเ์ข้าไปในอวัยวะสืบพันธุ์ของสัตว์เพศเมียที่เป็นแม่พันธุ์ในช่วงเวลาที่เป็นสดั คือ ระยะทีไ่ข่สุก โดยที่สัตว์ไมต่้องมีการผสมพันธุ์
กันเองตามธรรมชาติ  

ที่มาภาพ https://awards.brandingforum.org/brands/wildlife 
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2.3.3.2 การถา่ยฝากตวัออ่น (Embryo Transfer)  

        

           ในปัจจุบันเป็นเทคนคิทีมี่บทบาทมากในการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ โดยมีหลักการคือ กระตุ้นให้แม่โคที่มีกรรมพันธุ์ดีตกไข่ได้จ านวนมากกว่าปกติ (superovulation) และท าการผสม
เทียม หลังจากนั้นมีการเก็บตัวอ่อนจากแม่โค น าไปฝากให้เจรญิในมดลูกของแม่โคตัวอื่นท าให้ได้โคพันธุกรรมดีเพิ่มจ านวนขึ้นได้มาก สามารถท าการแช่แข็งตัวอ่อนเพื่อเก็บไว้ใช้ต่อไปได้ อย่างไรก็
ตามวิธีนี้เสียค่าใช้จ่ายสูง โดยเฉพาะฮอร์โมนที่กระตุ้นการตกไข่และการเป็นสัดพร้อมกันระหว่างตวัให้ (donors) และตัวรับ (recipients) ตลอดจนอุปกรณ์ที่ใชแ้ละบุคลากรที่มีความรู้ ความ
เชี่ยวชาญโดยเฉพาะการคัดเลือกโคตัวให้ เป็นโคเพศเมียที่มีพันธุกรรมดีต้องการขยายพันธุ์ ปราศจากโรคติดต่อโดยเฉพาะโรคทางการสืบพันธุ์ เช่น แม่โคนมที่ผ่านการพิสจูน์พันธุ์ว่าให้น้ านมสูง
มีคุณภาพดี (elite cow) ปัจจุบันอาจกระตุ้นรังไขใ่ห้พัฒนานับแต่เป็นโคเล็กหรือโคสาวโดยท าการเก็บไข่น ามาปฏิสนธิ เลี้ยงนอกร่างกายแล้วน าไปย้ายฝาก ท าให้ระยะเวลาในการปรับปรุงพันธุ์
สั้นลง ส่วนโคตัวรับท าหน้าที่เป็นตัวอุ้มท้องของแม่ตัวให้  ต้องเป็นโคสุขภาพดีสมบรูณ์ ปราศจากโรคติดต่อ ปกติแม่โคตัวให้ 1 ตัวใหเ้ตรียมแม่โคตัวรับไว้ 10 ตัว  

 

 

2.3.3.3  การผลติตวัออ่นภายนอกรา่งกาย (In vitro fertilization; IVF) 

            ปัจจุบันมีการผลิตตัวอ่อนจากห้องปฏิบัติการน าไปฝากแม่สัตว์ให้ตั้งท้องคลอดลูกที่มีพันธุกรรมดีเด่นตามต้องการ ปจัจุบันมีข้อจ ากัดมาก ในอนาคตนา่จะถูกน ามาใช้อย่างกว้างขวาง
มากขึ้น การผลิตตัวอ่อนภายนอกร่างกาย ประกอบด้วยการเลี้ยงไข่ภายนอกร่างกาย การปฏสินธภิายนอกร่างกาย และการเลี้ยงตัวอ่อนภายนอกร่างกาย  การเลี้ยงไข่ภายนอกร่างกาย ท าโดย
น าไข่ (oocytes) มาเลี้ยงให้สมบูรณ์จนพร้อมปฏสินธิไข่ทีไ่ด้น ามาจากรังไข่โคจากโงฆ่าสัตว์ หรือเก็บไข่จากโคที่มีชีวิต อาจเป็นลูกโคหรือโคระยะสืบพันธุ์ โดยใช้เขม็ดูดผ่านผนังช่องคลอด ด้วย
แกนตรวจของเครื่องอัลตราซาวด์ที่ติดเข็มดูด (transvaginal ultrasound – guides aspiration technique หรือเรียกเทคนิคนี้ว่า ovum pick up) น าไข่ที่ได้มาเลี้ยงด้วยน้ ายาเฉพาะ
ภายใต้สภาพคาร์บอนไดออกไซด์ 5 เปอร์เซ็นต์ ความชื้น 99 เปอร์เซ็นต์ อุณหภูมิ 38.5 ถึง 39.0 องศาเซลเซียส ลักษณะไข่ที่น ามาเลี้ยงควรมีขนาดประมาณ 2 ถึง 6 มิลลิเมตร มีคิวมูลัส 
(cumulus) ห้อมล้อมอย่างสมบูรณ์จะดีทีสุ่ด หรือมีหุ้มบางส่วน ในโคใช้เวลาเลี้ยงประมาณ 24 ถึง 30 ชม. ไข่มีการพัฒนาแบ่งตัวไปถึงระยะเมตาเฟส 2 (metaphase ll) และพบโพลาบอดี 
(first polar body) 
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3.3.3 แนวโนม้การวจิยัและการอนรุกัษส์ตัวป์า่ในอนาคต 

                หลังจากมีการปฎิรปูและยกระดับหน่วยงานที่ดูแลและรักษาป่าอนุรักษ์และสัตว์ป่าเป็นระดับกรมคือกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ท าให้ต้องการความชัดเจนในเรื่องงาน
วิชาการอนุรักษ์สัตว์ป่ามากขึ้น ท าให้แนวโน้มของงานด้านงานวิจัยและการอนุรักษ์สัตว์ป่าในอนาคตมมีทิศทางที่น่าจับตามอง เช่น 

      3.3.3.1   การขยายเครือข่ายความร่วมมือด้านงานอนุรักษ์สัตว์ป่าระหว่างกรมอุทยานแห่งชาติฯ และสถาบันการศึกษาหลักของประเทศที่มีนักวิจัยสัตว์ป่ากระจายอยู่ รวมถึงการขยาย
เครือข่ายงานวิจัยด้านสัตว์ป่าและอนุรักษ์สัตว์ป่าร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพทั้งในและต่างประเทศ 

      3.3.3.2  วามพยายามผลักดันให้การจัดการและการอนรุักษ์อยู่บนพื้นฐานของงานวิจัยตามหลักการและทฤษฎีด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของการจัดการในปจัจุบันซึ่ง
ด าเนินมาบนพื้นฐานของกฎหมาย และระเบียบต่างๆ หรือการตัดสินใจไปตามกระแสความบีบคั้นจากการใช้ประโยชน์สัตว์ป่าและถิ่นอาศัยในรูปแบบตา่งๆ หากผลักดันส าเร็จจะส่งผลถึงความ
ยั่งยืนของทรัพยากรสัตว์ป่าและทรัพยากรบุคคลที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาวิจัยและอนุรักษ์สัตว์ป่าในอนาคต 

     3.3.3.3   การเน้นให้เกิดงานวิจัยเพื่อการพื้นฟูประชากรสัตวป์่าที่หายาก หรือถิ่นอาศัยที่ถูกเปลี่ยนสภาพ เนื่องจากสัตว์ป่าหลายชนิดตกอยู่ภาวะใกล้สูญพันธุ์ไปจากหลายพื้นที่ หรือ
ถิ่นอาศัยถูกเปลี่ยนสภาพทรุดโทรม การฟื้นฟูต้องด าเนินการตามหลักวิชาการโดยการติดตามผลตามหลักวิทยาศาสตร์สัตว์ป่า ซึ่งแนวทางนี้จะท าให้เกิดความชัดเจนของการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าใน
สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าของกรมอทุยานแห่งชาติฯ ที่ด าเนินการอยู่ และมีงานวิจัยเพื่อเตรียมสัตว์ป่าที่เพาะได้ในกรงเลี้ยงบางชนิดกลบัคืนสู่สภาพธรรมชาติ และในบางพืน้ที่ที่สถานการณ์
เอื้ออ านวย ควนเปิดกาสให้ชุมชนในพื้นที่ได้มีโอกาสร่วมด้วย  
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3.3.3.4   การส่งเสริมให้มีงานวิจัยด้านสัตว์ป่าที่เสริมคุณค่าทางเศรษฐกิจ ซึ่งแนวโน้มในปัจจุบันแบ่งเป็น 3 แนวทางคือ 

          3.3.3.4.1  สัตว์ป่า กับการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ เป็นแนวทางที่สมควรได้รับพจิารณาสนับสนุนให้เป็นรปูธรรมย่ิงขึ้น เพราะโดยปกติแล้วสัตว์ป่าจะเป็นสิง่ดึงดูดใจให้กับ
นักท่องเที่ยวให้เข้าไปสัมผัสธรรมชาติ หากมีการจัดการที่ดีจะท าให้เกิดผลประโยชน์ต่อสังคมหลากหลายประการ เช่น พัฒนานิสัยนักท่องเที่ยวไทยให้เพิ่มความตระหนักต่อการที่
ต้องรักษาสัตว์ป่า และระบบนิเวศ สร้างรายได้ให้กับชุมชนท้องถิ่นอย่างชัดเจน ท าให้ลดการใชป้ระโยชน์ทรพัยากรธรรมชาติโดยตรงของชุมชนท้องถิ่นโดยรอบและภายในพื้นที่
อนุรักษ์ 

          3.3.3.4.2 สัตว์ป่า กับการเพาะเลี้ยงเชิงพานิชย์ ซึ่งเป็นเรื่องใหม่ที่ก าลังถูกผลักดันให้เกิดขึ้นโดยรัฐบาลนี้ โดยได้มีการก าหนดชนิดสัตว์ป่าที่ให้เพาะเลี้ยงได้ เพื่อเป็นสัตว์
เลี้ยง หรือเพื่อขายเป็นผลิตภัณฑ์ ซึ่งส าหรับสัตว์ป่าบางชนิด เชน่ เสือ หมี ได้รับการต่อต้านจากองค์กรอนุรักษ์สัตว์ป่านานาประเทศ เนื่องจากหลายคนเชื่อว่าแนวทางนี้จะเป็นกล
จักรส าคญัที่ท าให้สัตว์ป่าในธรรมชาติสูญพันธุ์เร็วย่ิงขึ้น เนื่องจากการล่าสัตว์เป็นการลงทุนที่ถูกมากเมื่อเทียบกับการเพาะเลี้ยงเพือ่การค้า 

           3.3.3.4.3  การใช้ประโยชน์จากสัตว์ป่าอีกมิติหนึ่ง คอืการวิจัยเพิ่มพูลประชากรสัตว์ป่าบางชนิดนอกพื้นที่ป่าอนุรักษ์ ในเขตป่าสงวนแห่งชาติบางแห่ง จนถึงระดับการ
อนุญาตให้มีการใชป้ระโยน์สัตว์ปา่บางชนิดในธรรมชาติโดยตรงได้ โดยเน้นที่ความต้องการพื้นฐานของชุมชนท้องถิ่นในการใชป้ระโยชน์โดยตรงจากสัตว์ป่าเป็นหลักแต่ต้องมีระบบ
การควบคุมการใชป้ระโยน์อย่างรัดกุมและมีข้อมูลด้านประชากรทีท่ันสมัยเพื่อปรับอัตราการใช้ประโยชน์ให้เหมาะสมและสัตว์ป่าไม่สูญไปจากพื้นที ่
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2.4 ทฤษฎทีีเ่กีย่วขอ้ง 

2.4.1 การอนรุกัษท์รพัยากรสตัวป์า่แบบบรูณาการ 

ถึงแม้จะมีมาตรการการประกาศพื้นที่ไว้ให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และมีมาตรการใน
การควบคุมการใชป้ระโยชน์จากสัตว์ป่าแล้ว แต่เม่ือสถานการณ์ในปจัจุบันได้มีการ
เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว และมีปัจัยภายนอกเข้ามามีผลกระทบต่อการด ารงอยู่ของ
สัตว์ป่าอยู่เสมอ เพื่อให้การอนรุักษ์มีประสทิธิภาพ ตอ่เนื่อง และเป็นที่รับทราบของ
บุคคลที่เกี่ยวข้องทุกสาขา กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจึงได้มีการ
ก าหนดทิศทางการบริหารจัดการทรัพยากรสัตว์ป่าขึ้น ใหมี้ความชัดเจนและเป็น
รูปธรรมโดยได้มีการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและปัจจัยภายในและภายนอก (SWOT 
Analysis) ตลอดจนได้มีการระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนของสังคม ตั้งแต่วันที่1 
กรกฎาคม 2546 จนถึงวันที่ 25 มีนาคม 254  และน าผลการวิเคราะห์และข้อเสนอแนะ
ดังกล่าวมาเป็นแนวคิดพื้นฐานในการจัดท าแผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
แห่งชาติขึ้น เพื่อให้สัตว์ป่าสามารถด ารงเผ่าพันธุ์และอ านวยประโยชน์ต่อประชานในชาติ
อย่างย่ังยืนตลอดไป  

แผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าแห่งชาติ พุทธศักราช 2548 -255  ได้จัดท าขึ้นเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการณ์สัตว์ปา่ของโลกและการลดลงของสัตว์ป่าในธรรมชาต ิ เนื่องจากการบุกรุก
ท าลายถิ่นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า กระแสการอนรุักษ์สัตว์ป่าและสิง่แวดล้อม อิทธิพลของแนวคิดด้านการมี
ส่วนร่วมของประชาชนสิ่งเหล่านี้ได้รับการบรรจไุว้เป็นส่วนหนึ่งของยุทธศาสตร์การด าเนินการเพื่อลด
ปัญหาและสร้างความร่วมมือระหว่างประเทศ นับว่าเป็นการบรูณาการท างานของหน่วยงานทีเกี่ยวข้องกับ
การอนุรักษ์สัตว์ป่า ร่วมดกับภาคเอกชน องค์กรเอกชน โดยมีความสอดคล้องกับนโยบายการพัฒนา
ประเทศ ดังน้ี 

1) นโยบายของรัฐด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม แผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าแห่งชาตินี้ จะ
สนับสนุนและสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลโดยเฉพาะนโยบายด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 
ที่รัฐบาลได้ตระหนักและใหค้วามส าคัญในการฟ้ืนฟูสภาพและคุณภาพ การป้องกันการเสื่อมโทรมและสูญ
สิ้นไป และการน ากลับมาใช้ใหม่ซึ่งทรัพยากรธรรมชาติและความหลากหลายทางชีวภาพให้เอื้อต่อการ
ด ารงชีวิตเกิดความสมดุลในการพัฒนา 

2) นโยบายการสร้างรายได้ แผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่าแห่งชาตินี้ จะส่งเสริมและสนับสนุน
การเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าเชิงพาณชิย์ โดยจะส่งเสริมพัฒนาเทคโนโลยีในการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าที่มีค่าทาง
เศรษฐกิจเพือ่เผยแพร่สู่เกษตรกรที่สนใจในการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เพื่อการค้า อันเป็นรากฐานในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศอย่างย่ังยืน 

3) นโยบายด้านการท่องเที่ยว นันทนาการ และการศึกษา แผนแม่บทการอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์ป่า
แห่งชาตินี้ จะส่งเสริมและสนับสนนุการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและนันทนาการในพื้นที่อุทยานแห่งชาติและส่งเสริม
การศึกษาเรียนรู้ในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเขตห้ามล่าสัตว์ป่าเพื่อเป็นแนวทางการพัฒนาจังหวัด
ตามแผนบูรณาการกลุ่มจังหวัดของกระทรวงมหาดไทย และ เพื่อเปิดโอกาสให้มีการท่องเที่ยวในลักษณะ
เพื่อการศกึษาหาความรู้ในพื้นที่ซึง่นอกจากจะท าให้เกิดความหมุนเวียนเงินตราแล้ว ยังเป็นการส่งเสริมให้
ได้รับความรู้ความเข้าใจ ความตระหนักและเกิดจิตส านึกที่ดีเกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรพัยากรธรรมชาติอีก
ด้วย 
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2.4.2 การออกแบบและจดัผงัหอ้งปฏบิตักิาร  
          
        โดยทั่วไปห้องปฏิบัติการมักแบ่งพื้นที่การใช้งานออกเป็น 3 ส่วน คือ 1) พื้นทีส่ าหรับการปฏิบัติการ ทางวิทยาศาสตร์(พื้นทีท่าการทดลอง) 2) พื้นที่สาหรับปฏิบัติงานด้านเอกสารและ
บริหาร (ธุรการ โต๊ะ คอมพิวเตอร์บันทึกข้อมูล บรเิวณจัดเก็บเอกสาร) 3) พื้นที่สนับสนุนห้องปฏิบัติการ (ห้องเก็บวัสดุอุปกรณ ์ห้องเย็น ห้องน้ า ห้องล้าง)  

 2.4.3 การแบง่พืน้ทีข่องหอ้งปฏบิตักิาร  

1. เขตปลอดภัย (safety zone) เป็นพื้นที่ที่สะอาดปลอดภัยสาหรบั
ผู้ปฏิบัติงาน ได้แก่ ประตูทางเข้า- ออก ห้องพักเจ้าหน้าที่ ห้องสานกังาน 
ห้องเก็บอุปกรณ์ เป็นต้น เขตนี้ตอ้งมีการเข้า-ออกที่สะดวก ไม่มีสิง่กีด
ขวาง ไม่วางเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่เป็นอันตราย  

2. 2. เขตอันตรายน้อย (low-hazard zone) เป็นพื้นที่ปฏิบัติงานที่มี
ความเสี่ยงจากอันตรายในระดับทีไ่ม่ มากนัก โดยเขตนี้ควรอยู่ระหว่าง
เขตปลอดภัยกับเขตอันตรายมาก ลักษณะงานในเขตนี้ ได้แก่ การ 
ทดลองที่มีอันตรายน้อย การเตรยีมตัวอย่าง การท างานกับสารเคมีที่ไม่
ระเหยง่าย เป็นพื้นที่ในการ จัดวางสารเคมีที่อันตรายน้อยหรือปานกลาง 
และเป็นพื้นที่สาหรับการชาระล้างเครื่องแก้วและ อุปกรณก์ารทดลอง  

3. 3. เขตอันตรายมาก (high-hazard zone) ควรเป็นพื้นที่ที่อยู่ด้านใน
สุดของห้องปฏิบัติการ ห่างจาก บริเวณประตูเข้า-ออก เป็นเขตทีปู่องกัน
การผ่านเข้าออกของผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง ลักษณะงานในเขตนี้ ได้แก่ การ
ทดลองที่มีอันตรายมาก การท างานกับสารเคมีที่ไวไฟและระเหยง่าย กา
รท างานกับจุล ชพีที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ เพราะฉะนั้นในเขตนีต้้องมี
การทาสัญลักษณ์เพือ่ให้บุคคลภายนอกได้รู้ ว่าเป็นเขตจากัด ควรมี
อุปกรณ์ทีไ่ว้ใช้ปูองกันอันตรายขณะปฏิบัติงาน เช่น ตู้ชีวนิรภัย ตูดู้ด
ควัน ตู้ เก็บสารเคมีไวไฟ เป็นต้น  

ที่มาภาพ http://www.kluaynamthai.com/department-center/department-Laboratory.php 
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2.4.4  ระบบปอ้งกนัอนัตรายในหอ้งปฏบิตักิาร  

1. ระบบปูองกันอันตรายชั้นที่ 1 เปน็ระบบที่มีการล้อมกรอบรอบอันตราย
นั้นๆ ให้อยู่ในเขตเฉพาะ หรือ ภาชนะเฉพาะ เพื่อไม่ให้เกิดการเล็ดลอด
ออกมา ลดการฟูุงกระจาย  

2. 2. ระบบปูองกันอันตรายชั้นที่ 2 เป็นระบบปูองกันอันตรายแก่ผู้ปฏิบัติงาน
โดยตรง เป็นการแยก อันตรายออกจากผู้ปฏิบัติงาน มีการแยกพืน้ที่
ปฏิบัติงานตามระดับความอันตราย ระบบนี้ต้องอาศัย ความร่วมมือของ
หลายฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ช่าง วิศวกรออกแบบอาคาร ตัวอย่างระบบนี้ ได้แก่ 
การ ออกแบบฝาผนังที่หนาเป็นพิเศษในพื้นทีท่ี่ใช้สารไวไฟเพื่อปอูงกัน
อันตรายจากการระเบิด การสร้าง ฝาผนังหรือฉากกั้นชนิดพิเศษในพื้นที่
ที่ท างานเกี่ยวกับสารกัมมันตภาพรังสี การติดตั้งเครื่องมือ ปูองกนั
อันตรายต่างๆ อาทิ ตู้ชีวนิรภัย ตู้ดูดควัน ถังดับเพลิง อ่างล้างมือ เป็นต้น  

3. 3. ระบบปูองกันอันตรายชั้นที่ 3 เป็นระบบปูองกันอันตรายโดยรอบๆ
ห้องปฏิบัติการ เพื่อปูองกันไม่ให้ เกิดอันตรายแก่บุคคลภายนอกและ
สิ่งแวดล้อม โดยต้องมีการบริหารจัดการเพื่อปูองกันการรั่วไหล ของอากาศ
ที่ปนเปื้อน ของเสียที่มีการปนเปือ้น จากห้องปฏิบัติการสู่ภายนอก เช่น 
การติดเครื่อง กรองอากาศ การบ าบัดอุปกรณ์ทีใ่ช้แล้วด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อ
โรคหรือผ่านการอบนึ่งฆ่าเชื้อ  

ที่มาภาพ http://www.kluaynamthai.com/department-center/department-Laboratory.php 
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2.4.5  การจดัพืน้ทีใ่ชส้อยภายในหอ้งปฏบิตักิาร  

             

        สิ่งหนึ่งที่ต้องคำนึงที่สุดคอื การบริหารพื้นที่ที่มีอยู่ให้เกิดความปลอดภัยโดยมีพื้นที่
พอเพียงสำหรบั ปฏิบัติงาน ต้องคำนึงถึงการปฏิบัติงานในแต่ละขั้นตอน จำนวนเจ้าหน้าที่ที่
ปฏิบัติงาน การกำหนดพื้นทีใ่น หอ้งปฏิบัติการต้องอาศัยปจัจัยหลายอย่าง เช่น  

1. ลักษณะและขอบข่ายงานที่ปฏิบัติ ต้องพิจารณาว่างานที่ทำอยู่ในหอ้งปฏิบัติการนั้น
เป็นงานที่ เกี่ยวข้องกับอะไรบ้าง เช่น เป็นการทดลองเกี่ยวกับพืช การทดลอง
เกี่ยวกับสัตว์ การทดลอง เกี่ยวกับเชื้อจุลชีพ การทดลองที่ต้องสัมผัสกับสิ่งส่ง
ตรวจ เป็นต้น เพื่อที่จะได้จัดสรรและ ออกแบบพื้นที่ให้เหมาะสมสำหรับปฏิบัติงาน  

2. อุปกรณ์และเครื่องมือ เครื่องมือนับเป็นสิ่งที่สำคญัมากสำหรบัการปฏิบัติงานใน
ห้องปฏิบัติการ การจัดวางเครื่องมือให้เหมาะสมกับพื้นที่ต้องคำนงึถึง ความจำเป็น
และความถี่ในการใช้งาน ขนาดของเครื่องมือ ความสะดวกในการขนย้ายหรือทำ
ความสะอาด  

3. จำนวนผู้ปฏิบัติงาน ควรจัดสรรพื้นที่ให้เหมาะสมและพอเพียงต่อผู้ปฏิบัติงาน โดย
ต้องแบ่งพื้นที่ ของเจ้าหน้าที่ที่ทำการทดลองให้มากกว่าพื้นที่ของเจ้าหน้าที่ที่ทำงาน
ด้านธุรการและเอกสาร  ที่มาภาพ http://engineer.utcc.ac.th/?p=life&cat=laboratory 
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2.4.6 การจดัรปูแบบของหอ้งปฏบิตักิาร  

โดยทั่วไปแบ่งออกเป็น 2 รปูแบบ คือ modular laboratory design และ open laboratory de-
sign เนื่องจากทั้งสองมีจุดเด่นจุดด้อยแตกต่างกัน ดังนั้นควรต้องพิจารณาให้เหมาะสมเหมาะกบั 
ห้องปฏิบัติการแต่ละที ่ 

1. Modular laboratory design มีลักษณะแบ่งเป็นห้องย่อยๆตามลักษณะและประเภทงาน 
โดยมีโถงทางเดินกลาง (central corridor) กั้นห้องต่างๆออกเปน็สองฝั่ง ฝาผนังกั้นแต่ละ
ห้อง อาจใช้ฝาผนังถาวรหรือชนิดถอดได้ ในแต่ละห้องมีการจดัรูปแบบที่สมบูรณค์ือ มี
บริเวณพื้นที ่ปฏิบตัิงาน ซึ่งจัดในรูปแบบของ peninsular bench unit โดยโต๊ะปฏิบัติการ
อยู่ชิดด้านหน่ึงและ ตั้งย่ืนมากลางห้องเรียงเป็นแถว ผู้ปฏิบัติงานแต่ละคนมีพื้นที่ส่วนตัวของ
ตัวเองไม่รบกวนการ ทำงานของผู้ปฏิบัติงานคนอื่นๆ  

จุดเด่น: มีการแบ่งขอบเขตการทำงานที่ชัดเจน ลดมลภาวะทางเสียง ควบคุมความปลอดภัย ได้ง่าย  

จุดด้อย: ไม่สะดวกในการประสานงานหรือการใช้เครื่องมือร่วมกัน ขยายพื้นที่การท างานได้ ลำบาก  ที่มาภาพ https://alfa-img.com/show/bsl-lab-construction.html 
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2. Open laboratory design  

      เป็นรูปแบบที่ไม่มีการแบ่งเปน็ห้องย่อยๆ ส่วนมากจะแบ่ง ออกเป็นเขต
ขึ้นกับอันตรายและความเสี่ยงในการปฏิบัติงาน อาจมี 2-3 เขต เช่น เขต
ปลอดภัย และ เขตปฏิบัติการวิเคราะห์ เป็นต้น การจัดห้องปฏบิัติการใน
รูปแบบนี้จะทำใหรู้้สึกว่าห้องมี ขนาดใหญ่และมีผู้ร่วมงานค่อนข้างมาก 
จดุเดน่: ใชเ้ครือ่งมอืรว่มกนัไดส้ะดวก การขยายปรบัปรงุพืน้ทีท่ำได้
สะดวก  

จดุดอ้ย: เกดิมลภาวะทางเสยีง ควบคมุความปลอดภยัการแพรก่ระจาย
ของสิ่งปนเปื้อนทำได้ ยาก  

ทีม่าภาพ http://e . o pa y. o /p odu ts/Resea h-La o ato y-E uip e t/8-Resea h-La o ato y-
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2.5 กรณีศึกษาอาคารตัวอยา่ง CASE STUDY 01  Elephant House / Foster + Partners 
Appointment: 2002 

Completion: 2008 

Area: 3,500sqm 

Height: 13m 

Capacity: 200 

Client: Foundation Realdania for Copenhagen Zoo 

Structural Engineer: Rambøll with Buro Happold 

Quantity Surveyor: Davis Langdon LLP and Seah 

M+E Engineer: Rambøll with Buro Happold 

Landscape Architect: Stig L Andersson Architects 

 

 

 

อาคารนี้มีมาตรฐานสัตว์วิทยาที่ใหม่ ทั้งในด้านสุขภาพร่างกายของสัตว์และด้านจิตใจ 

ที่มีการน าเทคโนโลยีที่ได้ค้นคว้าวิจัยมาแล้ว น ามาออกแบบเป็นตัวอาคารและบริเวณโดยรอบ เพือ่ให้ได้

พื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติที่สุด ให้สัตว์ป่ามีความรู้สึกว่าได้อยู่ในป่าจริงๆ 

ที่มา http://www.fosterandpartners.com/projects/elephant-house-copenhagen-zoo/ 
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Elephant House / Foster + Partners 

ท่ีมา http://www.fosterandpartners.com/projects/elephant-
house-copenhagen-zoo/ 
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CASE STUDY 02  
RALPH PERKINS II WILDLIFE CENTER & WOODS GARDEN 

พิพิธภัณฑป์ระวัติศาสตรธ์รรมชาติคลีฟแลนด์เป็นหนึ่งในอัญมณีทางวัฒนธรรมในคลีฟแลนด์ นวัตกรรมกลางแจ้งสองเอเคอร์แกลลอรี่จะเป็นประสบการณ์ของผู้เขา้ชมแบบไดนามิกและ
เป็นบ้านที่อุดมไปด้วยการสะสมพิพิธภัณฑข์องสัตว์พื้นเมืองโอไฮโอและพืช ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับประสบการณ์ใกล้ชิดสตัว์และส ารวจระบบนิเวศน์พชืห้าชนิดของรฐัโอไฮโอในชีวิตพืชที่
หลากหลาย สัตว์พื้นเมืองที่จัดแสดงในศูนย์เพอร์กินส์จะมาจากศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพหรือศูนย์ช่วยเหลือและสัตว์ที่ไม่สามารถอยู่รอดในปา่ได้ 

ที่มาภาพ https://www.cmnh.org/perkins ที่มาภาพ https://www.cmnh.org/perkins 
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CASE STUDY 03 Chengdu Research Base of Giant Panda Breeding 

ศูนย์วิจัยเฉิงตูของ Giant Panda Dujiangyan 
ศูนย์วิจัยสนามส าหรับไจแอนท์แพนด้าซึ่งเป็นศูนย์การคืน
แพนด้ายักษ์ใหญ่แห่งแรกของโลกได้เสร็จ 

ตั้งอยู่ใน Majiagou เมือง Yutang ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 
2004 mu และมีการลงทุนรวม 200 ล้านหยวนศูนย์น้ีจะ
เป็นที่ตั้งของหมีแพนด้ายักษ์จ านวน 30 ถึง 40 ตัวหมี
แพนด้าสีแดง 50 ถึง 100 ตัวและสัตว์ป่าชนิดอื่น ๆ  

การก่อสร้างเริ่มขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2553 และแบ่ง
ออกเป็น 3 ส่วน มีบริเวณทดลองพื้นที่การถอยกลับแบบ
กึ่งป่าและบริเวณที่เดินทางกลับคืนมา หลังจากเสร็จสิ้น
ศูนย์นี้จะใช้เพื่อเตรียมการส าหรบัการคืนแพนด้าคืนสู่ป่า 

ที่มาภาพ http://www.panda.org.cn/english/ 
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อาคาร 
 

ที่ตั้ง  
 

พื้นที ่
 

แนวความคิด 

  

 

De a k  

 

 

3,500sqm 

      อาคารนี้มีมาตรฐานสัตว์วิทยาที่ใหม่ ทั้งในด้าน
สุขภาพร่างกายของสัตว์และด้านจิตใจ 

ที่มีการน าเทคโนโลยีที่ได้ค้นคว้าวิจัยมาแล้ว น ามา
ออกแบบเป็นตัวอาคารและบรเิวณโดยรอบ เพื่อให้ได้
พื้นที่ที่มีความเป็นธรรมชาติที่สุด ให้สัตว์ป่ามี
ความรู้สึกว่าได้อยู่ในป่าจริงๆ 

  

 

 

 

USA 

 

 

 

 

- 

      นวัตกรรมกลางแจ้งสองเอเคอร์แกลลอรี่จะเป็น
ประสบการณ์ของผู้เข้าชมแบบไดนามิกและเป็นบ้านที่
อุดมไปด้วยการสะสมพิพิธภัณฑข์องสัตว์พื้นเมือง
โอไฮโอและพืช ผู้เข้าชมจะได้สัมผัสกับประสบการณ์
ใกล้ชิดสัตว์และส ารวจระบบนิเวศน์พืชห้าชนิดของ
รัฐโอไฮโอในชีวิตพืชที่หลากหลาย สัตว์พื้นเมืองที่จัด
แสดงในศูนย์เพอร์กินส์จะมาจากศูนย์ฟ้ืนฟู
สมรรถภาพหรือศูนย์ช่วยเหลือและสัตว์ที่ไม่สามารถ
อยู่รอดในป่าได้ 

  

 

hi a 

 

 

92 acres  

       แบ่งออกเป็น 3 ส่วน มีบริเวณทดลองพื้นที่
การถอยกลับแบบกึ่งป่าและบริเวณที่เดินทางกลับคืน
มา หลังจากเสร็จสิ้นศูนย์นี้จะใช้เพื่อเตรียมการ
ส าหรับการคืนแพนด้าคืนสูป่่า 

ตารางเปรียบเทียบอาคารตัวอย่าง ที่มา อดิศัย แซ่คู 2560 
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2.6 กฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง 

ที่มาภาพ http://www.discoverwildlife.com/gallery/phu-khieo-wildlife-sanctuary-thailand-%E2%80%93-photo-gallery 

2.6.1 กฎกระทรวงฉบับที ่55 ออกตามความในพระราชบญัญัตคิวบคุมอาคาร พ.ศ. 2522  

      2.6.1.1 ข้อ 1  “อาคารสาธารณะ” หมายความวา อาคารท  ี่ใชเพ  ื่อประโยชนในการชุมนุมคนไดโดยทั่วไป เพ  ื่อกิจกรรมทาง ราชการ การเมือง การศึกษา การศาสนา การสังคม 
การนันทนาการ หรือการพาณิชยกรรม เชน โรงมหรสพ หอประชุม โรงแรม โรงพยาบาล สถานศึกษา หอสมุด สนามกีฬากลางแจง สนามกีฬาในรม ตลาด หางสรรพสินคา ศูนย
การคา สถาน บริการ ทาอากาศยาน อุโมงคสะพาน อาคารจอดรถ สถานีรถ ทาจอดเรือ โปะจอดเรือ สสุาน ฌาปนสถาน ศาสนสถาน เปนตน  

      2.6.1.2 พื้นที่ใชส้อยภายในอาคาร 

               ขอ 21 ชองทางเดินในอาคาร อาคารอยูอาศัยรวม หอพักตามกฎหมายวาดวยหอพัก ส านักงาน อาคารสาธารณะ อาคาร พาณิชยโรงงาน อาคารพิเศษ กว้าง 1.50 เมตร 

               ขอ 22 หองหรือสวนของอาคารท  ี่ใชในการท ากิจกรรมตาง ๆ หองขายสินคา หองประชุม หองคนไขรวม คลังสินคา โรงครัว ตลาด และอื่น ๆ ที่คลายกัน 3.50 เมตร  
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2.6.1.3 บันไดของอาคาร 
 

          ข้อ 24 บันไดของอาคารอยู่อาศัยรวม หอพักตามกฎหมายว่าด้วยหอพัก ส านักงาน อาคารสาธารณะ อาคารพาณิชย ์โรงงาน และอาคารพิเศษ ส าหรับทีใ่ช้กับชั้น
ที่มีพื้นที่อาคารชั้นเหนือขึ้นไป รวมกันไม่เกิน 300 ตารางเมตร ตอ้งมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20เมตร แตส่ า หรับบันไดของอาคารดังกล่าวที่ใช้กับชั้นที่มีพื้นทีอ่าคาร
ชั้นเหนือขึ้นไปรวมกันเกิน 300 ตารางเมตร ต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร ถ้าความกว้างสุทธิของบันไดน้อยกว่า 1.50 เมตร ต้องมีบันไดอย่างน้อยสอง
บันไดและแต่ละบันไดต้องมีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร  

2.6.1.4 บันไดหนีไฟ 

          ข้อ 2  อาคารที่สูงตั้งแต่สี่ชั้นขึ้นไปและสูงไม่เกิน 23 เมตร หรืออาคารที่สูงสามชั้นและมีดาดฟ้าเหนือชั้นที่สามที่มีพื้นที่เกิน 16ตารางเมตร นอกจากมีบันไดของ
อาคารตามปกติแล้ว ต้องมีบันไดหนีไฟที่ท าด้วยวัสดุทนไฟอย่างน้อยหนึ่งแห่ง และต้องมีทางเดินไปยังบันไดหนีไฟนั้นได้โดยไม่มีสิ่งกีดขวาง  

          ข้อ 31 ประตูหนีไฟต้องท าด้วยวัสดุทนไฟ มีความกว้างสุทธิไม่น้อยกว่า 80 เซนติเมตร สงูไม่น้อยกว่า 1.90 เมตร และต้องท าเป็นบานเปิดชนิดผลักออกสู่ภายนอก
เท่านั้น กับต้องติดอุปกรณ์ชนิดที่บังคับให้บานประตูปิดได้เอง และต้องสามารถเปิดออกได้โดยสะดวกตลอดเวลา ประตูหรือทางออกสู่บันไดหนีไฟต้องไม่ธรณีหรือขอบกั้น  

          ข้อ 32 พื้นหน้าบันไดหนีไฟต้องกว้างไม่น้อยกว่าความกว้างของบันไดและอีกด้านหนึ่งกว้างไม่น้อยกว่า 1.50 เมตร  

ที่มาภาพ http://www.win888.co.th 
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2.6.1.5  แนวอาคารและระยะต่างๆของอาคาร 
        
        ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อย
กว่า 6 เมตร ใหร้่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร 
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณชิย ์
โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส า หรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า 
ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ 
 

2.6.1.6 พื้นที่ว่างนอกอาคาร 
 

        ข้อ 41 อาคารที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะที่มีความกว้างน้อย
กว่า 6 เมตร ใหร้่นแนวอาคารห่างจากกึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 3 เมตร 
อาคารที่สูงเกินสองชั้นหรือเกิน 8 เมตร ห้องแถว ตึกแถว บ้านแถว อาคารพาณชิย ์
โรงงาน อาคารสาธารณะ ป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นส า หรับติดหรือตั้งป้ายหรือคลังสินค้า 
ที่ก่อสร้างหรือดัดแปลงใกล้ถนนสาธารณะ 
(1) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างน้อยกว่า 10 เมตร ให้รน่แนวอาคารห่างจาก
กึ่งกลางถนนสาธารณะอย่างน้อย 6 เมตร 
(2) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างตั้งแต่ 10 เมตรขึ้นไป แต่ไม่เกิน 20 เมตร ให้ร่น
แนวอาคารห่างจากเขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 1 ใน 10 ของความกว้างของถนน
สาธารณะ 
(3) ถ้าถนนสาธารณะนั้นมีความกว้างเกิน 20 เมตรขึ้นไป ให้รน่แนวอาคารห่างจาก
เขตถนนสาธารณะอย่างน้อย 2 เมตร 

ที่มาภาพ https://sites.google.com/site/arc3485300491 
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3.1  ประวตัคิวามเปน็มาทีต่ัง้โครงการ 

 

                    จังหวัดอุทัยธานีเป็นจังหวัดที่มีความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และสัตว์ป่ามีความหลากหลายทาง
ธรรมชาติจน ท าให้พื้นทีป่่า "เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง" ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกเม่ือวันที่ 13 
ธันวาคม พ.ศ. 2534 ซึ่งเป็นพืน้ที่ป่าสงวนและสัตว์หายากที่ใกล้สูญพันธุจ์ านวนมาก เนื่องจากสภาพแวดล้อม โดย
ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เขียวขจีจึงท าให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติดึงดูดนักท่องเที่ยวให้เข้ามาเย่ียมชมมากมาย 

                    ตัวเมืองอุทัยธานีเป็นชุมชนเก่าแก่ที่มีวิถีชีวิตแบบโบราณที่เป็นเอกลักษณ์ มีแม่น้ าสะแกกรัง
เปรียบเสมือนเส้นเลือดใหญ่หล่อเลี้ยงชีวิตชาวอุทัยธานีมาตั้งแต่สมัยโบราณ เป็นตลาดการค้าส าคัญของเมือง
อุทัยธานีมาแต่สมัยก่อนจนกลายเป็นชุมชนและเมืองใหม่อุทัยธานีในที่สุด สิ่งโดดเด่นที่บ่งบอกถึงความผูกพัน
ระหว่างผู้คนกับสายน้ ามาแต่อดีตกาลก็คือในราวปี พ.ศ.2449 พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวได้เสด็จ
ประพาสมณฑลฝ่ายเหนือ และเสด็จมาประทบัอยู่ที่หมู่บ้านสะแกกรัง พระครอูุทัยธรรมนิเทศ (จัน) จึงได้สร้างแพ
แฝด 2 หลังเพื่อรับเสด็จ นั่นแสดงให้เห็นถึงความส าคัญและการด ารงชีวิตของชาวลุ่มน้ าสะแกกรังในสมัยนั้นได้อย่าง
ชัดเจน 

                    จังหวัดอุทัยธานีตั้งอยู่ในเขตภาคเหนือตอนล่างของประเทศไทย พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่าและและภูเขา
สูง สภาพป่าไม้อุดมสมบูรณ ์ มีพื้นที่ประมาณ 6,730 ตารางกโิลเมตร แบ่งการปกครองออกเปน็ 8 อ าเภอคือ 
อ าเภอเมืองอุทัยธานี อ าเภอลานสัก อ าเภอหนองขาหย่าง อ าเภอหนองฉาง อ าเภอทัพทัน อ าเภอบ้านไร ่อ าเภอสว่าง
อารมณ์ และอ าเภอห้วยคต 
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ท่ีมา http://www.seub.or.th/index.php?option=com 

         เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง หรือ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ-่ห้วยขาแข้ง เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
ขนาดใหญ่แห่งหนึ่งในประเทศไทย ตั้งอยู่ในจังหวัดอุทัยธานี และมีพื้นที่ติดต่อกับเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่
นเรศวรในพื้นที่จังหวัดตากและจังหวัดกาญจนบุรี ที่อยู่ทางทิศตะวันตก ถือเป็นหน่ึงในหัวใจหลักของผืนป่าตะวันตก
ของประเทศไทย และเป็นผืนป่าทีย่ังคงความอุดมสมบูรณ์ที่สุดแห่งหนึ่งของภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต ้  

         ความหลากหลายทางชีวภาพของเขตรักษาพันธุส์ัตว์ป่าหว้ยขาแข้ง เป็นแหล่งที่อยู่อาศัยส าคัญของสัตว์ป่าหา
ยากหลายชนิด บางชนิดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ เช่น สมเสร็จ, เก้งหม้อ, เลียงผา, กระทิง, วัวแดง, ควายป่า ซึ่งเป็น
แหล่งที่อยู่ทางธรรมชาติแห่งสุดท้ายแล้วในประเทศไทย อีกทั้งยังเป็นแหล่งอาศัยของเสือโคร่ง ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศ
ไทย และได้แพร่ขยายไปยังพื้นทีป่่าใกล้เคียงกันด้วย จากการศกึษาพบว่ามีประมาณ 70–80 ตัว จากปริมาณ
ทั้งหมดที่มีในธรรมชาติในประเทศไทย 250–300 ตัว  

         เขตรักษาพันธุ์สตัว์ป่าห้วยขาแข้ง ยังเป็นต้นน้ าของแหล่งน้ าส าคัญ 3 สาย คือ ล าน้ าทับเสลา ซึ่งไหลลงสู่อ่าง
เก็บน้ าทับเสลา และไหลลงสูแ่ม่น้ าสะแกกรังจนกระทั่งลงสู่แม่น้ าเจ้าพระยา, ล าน้ าห้วยขาแข้งไหลลงสู่เขื่อนศรี
นครินทร ์ และล าน้ าแม่กลอง–อุ้มผาง ที่ไหลจากจังหวัดกาญจนบุรีและตาก ซึ่งเป็นแหล่งส าคญัในการผลิตไฟฟ้า
รวมถึงน้ าประปาในภาคตะวันตกและกรุงเทพมหานคร  
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3.2  วเิคราะหท์ีต่ัง้โครงการ 

         จังหวัดอุทัยธานี ตั้งอยู่ภาคเหนือตอนล่าง บริเวณลุ่มน้ าสะแกกรัง ซึ่งไหลสู่แม่น้ าเจ้าพระยาที่อ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท ห่างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือตามถนนสายเอเชีย 
ประมาณ 206 กิโลเมตร แยกเข้าจังหวัดอุทัยธานีตามทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 333 ที่บ้านท่าน้ าอ้อย ประมาณ 16 กิโลเมตร ถึงจังหวัดอุทัยธานี รวมระยะทาง 222 กิโลเมตรมีพื้นที่รวม 
6,730 ตารางกิโลเมตร หรอืประมาณ 4,206,404 ไร ่เป็นพื้นทีท่างการเกษตร 1,800,838 ไร ่และพื้นที่ป่าที่มีสภาพเป็นพื้นที่คุ้มครอง ได้แก่ ป่าสงวนแห่งชาติ 9 แห่ง เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า 1 
แห่ง และเขตห้ามล่าสัตว์ป่า 1 แห่ง มีเนื้อที่รวม 2,828,185 ไร ่

           ห้วยขาแข้ง ได้เป็นมรดกโลกเพราะสภาพป่าของที่นี่มีความหลากหลายทางธรรมชาติ ประกอบด้วยป่าถึง 5 ใน 7 ชนิด ที่พบในเขตร้อนชื้น ได้แก่ ป่าดิบแล้ง ป่าดิบเขา ทุ่งหญ้า ป่า
เบญจพรรณ ป่าเต็งรัง ก่อให้เกดิความหลากหลายของพันธุ์พืชและพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ บางชนิดเป็นสตัว์ที่หายากใกล้จะสูญพันธุ์ เช่น ควายปา่ เลียงผา เสือดาว หมาใน ไก่ป่า นกยูงไทย และยังมี
แมลงป่าพันธุ์ต่าง ๆ อีกมากมาย  

          สถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าห้วยขาแข้ง เป็น 1 ใน 22 แห่ง ของสถานีเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าทั่วประเทศ ที่ด าเนินการอนรุักษ์สัตว์ป่านอกถิ่นก าเนิด เพื่อปล่อยคืนสูธ่รรมชาติบริเวณพื้นที่มรดก
โลกห้วยขาแข้ง รวมถึงการเพาะเลีย้งสัตว์ป่า เชิงพาณิชย์ เริ่มด าเนนิงานด้านการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่า เมื่อเดือน สิงหาคม 2544 เป็นตน้มา 

          ปกติเขตรักษาพันธุ์สัตวป์่า ไม่ใช่แหล่งท่องเที่ยวที่เปิดให้ประชาชนเข้าชมได้ทั่วไป เพราะพื้นที่นี้จัดเป็นเขตอนุรกัษ์และมีความอ่อนไหวสูง ฉะนั้นการมีคนจ านวนมากเข้า ไปอาจก่อให้เกิด
ปัญหาด้านความไม่สมดุลของระบบนิเวศได้ แต่อย่างไรก็ดีเขตรกัษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง ซึ่งได้กลายเป็นมรดกโลกและเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจึงเปิดจุดผ่อนปรนทั้งหมด3จุดให้ประชาชน
ทั่วไปเข้าไปศึกษาธรรมชาติได้แบบไม่ค้างคืน 
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3.3.1 ลกัษณท์างกายภาพ 

จังหวัดอุทัยธานี มีอาณาเขตติดต่อกับจังหวัดต่างๆ หลายจังหวัด ดังน้ี 

     ทิศเหนือ       ติดอ าเภอชุมตาบง อ าเภอลาดยาว อ าเภอโกรกพระ  

                      อ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์ 

     ทิศตะวันออก ติดอ าเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครสวรรค์  

                      และอ าเภอมโนรมย์ จังหวัดชัยนาท 

     ทิศใต้           ติดอ าเภอวัดสิงห์ อ าเภอมะโมง อ าเภอเนินขาม 

                      จังหวัดชัยนาท อ าเภอด่านช้าง  

                      จังหวัดสุพรรณบุรีและอ าเภอศรีสวัสด์ิ  

                      จังหวัดกาญจนบุร ี

3.3.2 การแบง่เขตการปกครอง 

จังหวัดอุทัยธานี แบ่งการปกครองออกเป็น 8 อ าเภอ แต่ละอ าเภอมีระยะทางห่างจาก
จังหวัด/อ าเภอเมืองอุทัยธานี ดังนี้ 

    อ าเภอหนองขาหย่าง                       10                กิโลเมตร 

    อ าเภอทพัทัน                               19                กิโลเมตร 

    อ าเภอหนองฉาง                            22               กิโลเมตร 

    อ าเภอสว่างอารมณ์                        33               กิโลเมตร 

    อ าเภอห้วยคต                              45               กิโลเมตร 

    อ าเภอลานสัก                               54               กิโลเมตร 

    อ าเภอบ้านไร่                                80               กิโลเมตร 
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3.3.3 การคมนาคม 

 

รถยนต ์ จากกรุงเทพฯสามารถเดินทางไปอุทัยธานีได้หลายเส้นทาง ได้แก่  
1. จากถนนพหลโยธินผ่านจังหวัดสระบุร ีอ าเภอโคกส าโรง จังหวัดลพบุรี อ าเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ และอ าเภอมโนรมย์  

จังหวัดชัยนาท ข้ามแม่น้ าเจ้าพระยาลงแพขนานยนต์ ที่อ าเภอมโนรมย์ ผ่านวัดท่าซุง (วัดจันทาราม) ศาลากลางจังหวัด เข้าตลาดอุทัยธานี  
รวมระยะทางประมาณ 305 กิโลเมตร  
2. จากทางหลวงหมายเลข 32 (สายเอเซีย) ผ่านอยุธยา อ่างทอง สิงห์บุรี ชัยนาทและแยกเข้าทางหลวงหมายเลข 333 ตรงทางแยก  

ท่าน้ าอ้อย บริเวณหลักกิโลเมตรที่ 206 ข้ามสะพานข้ามแม่น้ าเจ้าพระยา ระยะทางประมาณ 16 กิโลเมตร ผ่านหน้าโรงพยาบาลเลี้ยวซ้าย  

เข้าตลาดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทางประมาณ 222 กิโลเมตร  
3. อีกเส้นทางหน่ึงเริ่มต้นจากถนนสาย 32 เช่นกัน เมื่อถึงประมาณกิโลเมตรที่ 30 (อยู่ในเขตจังหวัดอยุธยา) เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวง  
หมายเลข 334 และจากนั้นเข้าทางหลวงหมายเลข 309 ไปตามเส้นทาง ข้ามสะพานจังหวัดอ่างทอง จากนั้นมาตามถนนสาย311  
ผ่านจังหวัดสิงห์บุรี ผ่านจังหวัดชัยนาทที่อ าเภอสรรพยา จากนั้นเลี้ยวเข้าเส้นทางหมายเลข 3183 เข้าจังหวัดอุทัยธานี รวมเป็นระยะทาง  
ประมาณ 283 กิโลเมตร 

รถโดยสารประจ าทาง  
บริษัท ขนส่ง จ ากัด มีบริการเดนิรถระหว่างกรุงเทพฯ-อุทัยธานีทุกวัน จากสถานีขนส่งสายเหนือถนนก าแพงเพชร 2 ใชเ้วลาเดินทาง 
ประมาณ 4 ชั่วโมง ทั้งรถโดยสารธรรมดาและรถโดยสารปรับอากาศตั้งแต่เวลา 04.30-17.50 น 

 

รถไฟ  

ต้องโดยสารรถไฟไปลงที่สถานีนครสวรรค์ แล้วต่อรถประจ าทางมายังอุทัยธานีอีกประมาณ 50 กิโลเมตร  

ที่มาภาพ http://www.banpangsud.ac.th/Show/showcase/work/2/images/big_photo.jpg 3-6 



ที่มาภาพ  http://www.ratchakitcha.soc.go.th/DATA/PDF/2558/A/071/1.PDF 
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เกณฑ์การเลือกที่ตัง้ อดิศัย แซคู่ 2560 

3.4 เกณฑก์ารเลือกที่ตัง้โครงการ 
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3.5 การเลือกและวิเคราะห์ที่ตัง้ 
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3.5.1 SITE SELECTION 

3-10 



ภาพที่ตัง้โครงการปจัจุบัน อดศิัย แซ่คู 2560 
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ภาพที่ตัง้โครงการปจัจุบัน อดศิัย แซ่คู 2560 
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ภาพที่ตัง้โครงการปจัจุบัน อดศิัย แซ่คู 2560 
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ภาพที่ตัง้โครงการปจัจุบัน อดศิัย แซ่คู 2560 
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4.1 ความเป็นมาโครงการ 

                         สัตว์ป่าและพืชพันธุ ์ คือ   สิ่งมีชีวิตที่อยู่รว่มโลกกับมนุษย์มาเป็น
เวลาช้านานโดยการพึ่งพาอาศัยกันเป็นห่วงโซ่อาหาร แต่เม่ือมีการพัฒนาของกลุ่มสังคม
มนุษย์ก็มีความต้องการในการด ารงเผ่าพันธุ์มากขึ้น   โดยไม่ได้ค านึงถึงเผ่าพันธุ์ที่อยู่ร่วม
โลกกันมา  ตั้งแต่อดีตจนท าให้เกิดการท าลายทรัพยากรต่างๆ  เชน่  การท าลายป่าซึ่งเปน็
ที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า  การล่าเพื่อเป็นอาหาร  เครื่องนุ่งห่ม  เครื่องประดับ และอื่นๆอีก
มากมายที่ท าให้สัตว์ป่าบางชนิดลดลงอย่างรวดเร็ว หรือ บางชนิดอาจจะสญูพันธุ์ไปจาก
โลกนี้แล้วในปัจจุบัน 

               เมื่อตระหนักถึงปญัหาที่เกิดจากฝีมือมนุษย์ ทีท าให้สัตว์ป่าลดลงอย่างรวดเร็ว
การแก้ปัญหา     ก็มีขึ้นตามมาไม่ว่าจะเป็นการออกกฎหมาย การจัดพื้นที่อนุรักษ์
นอกเหนือจากนี้ก็ยังมีนโยบายต่างๆที่รัฐบาลสนับสนุน ในที่นี้จะเป็นกล่าวถึงการใช ้ BIO 
TECHNOLOGY เข้ามาช่วยในการผสมเทียมและ การขยายพันธุ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มจ านวนสัตว์ป่า
รวมไปถึงการใช้เพื่อการวิจัย และการและ การขยายพันธุ์อื่นๆ เพื่อเพิ่มจ านวนสัตว์ป่ารวมไปถึง
การใช้เพื่อการวิจัย และการศึกษาอีกทั้งยังสามารถเป็นการด าเนินการควบคู่ไปกับการอนุรกัษ์
ทรัพยากรป่าไม้อีก 
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4.2 วตัถุประสงค์โครงการ 

 4.2.1  เพื่อเป็นพื้นที่สนบัสนุนด้านการวิจัยสัตว์ป่าและพนัธุ์พืช 

4.2.2   เพื่อเป็นสถานทีในการเพาะเลี้ยงสัตว์ป่าและพันธุพ์ชื 

4.2.3  เป็นพื้นทีร่องรับและรักษาสัตว์ป่าที่ได้รบัความบาดเจ็บ 

4.2.4  เป็นสถานที่ให้ความรู้แก่ผู้ที่สนใจด้านสัตว์ป่าและพนัธุ์พืช 

4.2.5  เป็นสถานที่ท่องเทีย่วเชิงอนุรักษ์ 
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4.3 หนว่ยงานเจ้าของโครงการ 

               กรมอุทยานแหง่ชาต ิสตัว์ปา่ และพนัธุพ์ชื ด าเนนิกจิภารกจิเกีย่วกบั
การอนุรักษ์ ส่งเสริม และฟ้ืนฟูทรัพยากรธรรมชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช  ในเขต
พื้นที่ป่าเพือ่การอนุรกัษ์ โดยการควบคุม ป้องกันพื้นทีป่่าอนรุักษ์เดิมที่มีอยู่ 
และพื้นที่ป่าเสื่อมโทรมให้กลับสมบูรณ์ด้วยกลยุทธ์การส่งเสริม กระตุ้น และ
ปลุกจิตส านึกให้ชุมชนมีความหวงแหนและการมีส่วนร่วมในการดูแลทรัพยากร
ท้องถิ่น  เพื่อเป็นการรกัษาสมดุลของระบบนิเวศและสิ่งแวดล้อม  ตลอดจน
ความหลากหลายทางชีวภาพ  ส าหรับเป็นแหล่งต้นน้ าล าธาร  แหล่งที่อยู่อาศัย
ของสัตว์ป่า  แหล่งอาหาร แหล่งนันทนาการและการท่องเที่ยวทางธรรมชาติของ
ประชาชน  ดังวิสัยทัศน์ของกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช ที่ว่า "ผืน
ป่าหลากหลาย สัตว์ป่ามากมาย ป่าไม้ย่ังยืน" และในปัจจุบันอธบิดีกรมอุทยาน
แห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุพ์ืช คือ นายธัญญา เนติธรรมกุล  
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2. ฝา่ยเจา้หน้าที ่

2.1  หัวหน้าหน่วย 

2.2  เจ้าหน้าที่ประจ าหน่วย 

2.3  สัตว์บาล 

2.4  พนักงานท าความสะอาด 

2.5  พนักงานรักษาความปลอดภัย 

 รับหน้าที่มาจากผู้อ านวยการ แล้วมากระจายให้ลูกทีม 

 ดูแลสัตว์ วิจัย ช่วยเหลือ 

 รักษาสัตว์ ทั้งในและนอกสถานที ่
 ท าความสะอาดทุกอย่าง 
 ดูแลอาคาและรอบบริเวณ 

1 
30 

10 

5 

4 
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4.3.1 ตารางก าหนดอัตราก าลังเจ้าหน้าที่(ต่อ) 
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4.4 รายละเอียดผู้ใช้โครงการ 

           4.4.1 การแบ่งกลุ่มผู้ใช้โครงการ 

          การแบ่งประเภทผู้ใช้โครงการเพื่อเป็นแนวทางที่จะน าศึกษาถึงพฤติกรรมผู้ใช้โครงการในแตล่ะกลุ่มซึ่งต่างกันออกไป ประเภทผู้ใช้โครงการจากการศึกษาสามารถแบ่งผู้ใช้โครงการออกได้เป็น 
3 ประเภทใหญ่ๆ ดังนี ้

แผนภูมิแสดงกลุ่มผูใ้ช้โครงการ ท่ีมา : อดิศัย  แซ่คู 2560 
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ภาพระบบปรับอากาศ ที่มา : http://www.state.co.th/ 
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4.6.8 โครงสรา้งหลกัของหอ้งปฏบิตักิาร  

1. ทางเข้า-ออก หากมีผู้ปฏิบัติงานค่อนข้างมากควรก าหนดและจัดระเบียบการเข้าออก ควร แยกกนัระหว่างประตู้เข้า-และ
ประตูออก อาจจัดพื้นที่ส าหรบัผู้มาติดต่อที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้อง โดยประตูควรจะปิดไว้ตลอดเวลาในขณะปฏิบัติงาน อาจ
จัดหน่วยรักษาความปลอดภัยเพื่อดูแล การเข้า-ออก หรืออาจใช้ระบบการเข้า-ออกโดยระบบคีย์การ์ด  

2. ทางหนีไฟ การก าหนดขนาดและจ านวนของประตูหนีไฟขึ้นกับสถานที่ตั้ง ขนาดของอาคาร จ านวนผู้ปฏิบัติงาน ในแต่ละ
ชั้นควรมีทางหนีไฟอย่างน้อยสองทางที่แยกกัน ทางหนีไฟควรมี ระยะทางที่สั้นทีสุ่ดและน าออกไปสูภ่ายนอกอาคารได้เร็ว
ที่สุด หากเป็นห้องปฏิบัติการที่ตัง้อยู่ใน อาคารที่มีมากกว่า 2 ชั้น ประตูห้องปฏิบัติการต้องสามารถเปิดไปสู่โถงทางเดิน
กลางได้ และ สามารถน าไปยังประตูหนีไฟได้ทันที ตามพื้นทางเดินและฝาผนังควรที่จะมีการแสดงสัญลักษณ์ ลูกศรน า
ทางเพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบว่าประตูหนีไฟอยู่ในทิศทางใด ประตหูนีไฟควรท าจากวัสดุ ทนไฟ หรือเป็นโลหะที่ทนไฟได้ดี
และควรปิดอยู่เสมอ และควรแสดงสัญลักษณ์บริเวณประตูหนี ไฟว่า “ ทางออก” หรือ “exit”  

3. ขนาดประตู ประตูห้องปฏิบัติการต้องมีขนาดกว้างพอที่จะสามารถน าเครื่องมือขนาดใหญ่เข้า ออกได้สะดวก และสามารถ
เปิดกว้างเพื่อให้ผู้คนเข้าออกได้อย่างสะดวกในกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน ประตูห้องปฏิบัติการที่ดีควรเป็นแบบ door and 
half คือเป็นประตู 2 บาน โดยมีบานหน่ึงใหญ่ อีกบานหน่ึงมีขนาดเล็ก โดยบานที่มีขนาดใหญ่จะถูกใช้เปิด-ปิดประจ า 
ส่วนบานเล็กจะถูกใชใ้น กรณีมีการขนย้ายอุปกรณ์  

4. พื้นห้องปฏิบัติการ พื้นห้องต้องสามารถรองรับเครื่องมืออุปกรณ์ที่มีน้ าหนักมากได้หลายชนิด ควรผลิตมาจากวัสดุที่
แข็งแรง ทนทานต่อสารเคมีที่เป็นกรดและด่างได้ดี พื้นผิวต้องไม่ลื่น สามารถท าความสะอาดได้ง่าย โดยทั่วไปมักเป็นพื้น
คอนกรีตหรือพื้นหินขัดที่ปูทับด้วยแผ่นยาง ประเภท polyvinyl อีกชั้นหรือปูทับด้วยพรมน้ ามัน ข้อดีของพรมน้ ามัน
คือจะไม่มีรอยต่อ สามารถลดอุบตัิเหตุจากการสะดุดล้มได้  

5. ความสว่าง ควรมีแสงสว่างเพียงพอส าหรับการปฏิบัติงาน เพื่อปอูงกันความผิดพลาดและ อุบัติเหตุจากการปฏิบตัิงาน 
กรณีประเทศไทยซึ่งอยู่ในเขตทีไ่ด้รับแสงอาทิตย์มาก จึงควร ออกแบบอาคารให้รบัแสงอาทิตย์ที่เพียงพอเพือ่ประหยัด
พลังงาน ควรมีหน้าต่างบานใหญ่เพื่อรับ แสงอาทติย์ได้เต็มที่และควรมีผ้าม่านเพื่อบังแดดในกรณีที่มีแดดแรงจนเกินไป 
ความสว่างที่ เหมาะสมในห้องปฏิบัติการคือ 300-500 lux แต่อย่างไรก็ตามปริมาณแสงสว่างก็ขึ้นอยู่กับ ประเภทห้อง
ต่างๆ เช่น ห้องเก็บของอาจไม่ต้องมีแสงสว่างมากเท่ากับห้องปฏิบัติการ เพราะ สารเคมีบางอย่างอาจห้ามโดนแสง เป็นต้น  
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6. ระบบถ่ายเทอากาศ ระบบการถ่ายเทอากาศที่ดีจะช่วยลดระดับของไอหรือควันจากสารเคมี รวมทั้งลด
ระดับการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ในอากาศ ห้องปฏิบัติการควรติดตั้งระบบ Local Exhaust Ventila-
tion (LEV) เพื่อลดอันตรายจากสารเคมีและเชื้อจุลชีพต่าง ๆ เชน่ พัดลมดูด อากาศ ตู้ดูดควัน ตู้ชีวนิร
ภัยที่มีแผ่นกรอง HEPA ในการดักจุลชีพ ตลอดจนติดตั้งระบบดูด อากาศเสียจากภายในออกสู่
ภายนอกเพื่อปูองกันการหมุนเวียนอากาศเสียภายในห้องปฏิบัติการ  

7. อุณหภูมิและความชื้น ห้องปฏิบัติการควรมีอุณหภูมิที่เหมาะสมประมาณ 20-25 องศา เซลเซียส ใน
ประเทศไทยซึ่งเป็นเมืองร้อนจึงควรติดตั้งเครื่องปรับอากาศ เพื่อใหอุ้ณหภูมิที่ เหมาะสมแก่ผู้ปฏิบัติงานและ
เป็นการรักษาเครื่องมือ  

8. ระบบสาธารณปูโภค ซึ่งประกอบไปด้วย ระบบน้ าประปา ไฟฟ้า แก๊ส และระบบสื่อสาร ซึ่ง เป็นสว่นหนึ่ง
ที่ส าคัญในห้องปฏิบัติการ จึงควรมีการวางแผนผังให้เหมาะสม เจ้าหน้าที่ทุกคน ควรทราบต าแหน่งที่ตั้ง
และวิธีการในการเปิด-ปิดวาวล์น้ า แก๊ส และแผงควบคุมวงจรไฟฟ้า เพื่อ สามารถเปิด-ปิดได้ทันทีในกรณี
เหตุฉุกเฉิน การออกแบบท่อน ทอ่แก๊ส หรือของเหลวประเภท อื่นๆไปตามท่อ pipe ควรมีการระบชุื่อและ
ลูกศรแสดงทิศทางการไหลในแต่ละท่อว่าเป็นท่อ สาหรับส่งผ่านสิ่งใด โดยก าหนดสีของตัวอักษรตามชนิด
ของสารนั้นๆ เช่น สารเคมอีันตรายสูง (สารไวไฟสารที่มแีรงดันสูง สารเคมีที่เป็นพิษสูง สาร
กัมมันตภาพรังสี) ควรใช้อักษรสีด าบนพื้น หลังสีเหลือง, สารเคมีอันตรายน้อย (เช่นแก๊สหรือของเหลว
ผสม) ควรใช้อักษรสีขาวบนพืน้หลังสี เขียว, สารที่ใช้ดับเพลิง (น้ า ก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ ก๊า
สฮาลอน) ควรใช้อักษรสีขาวบนพื้นหลังสี แดง ในห้องปฏิบัติการควรมีอ่างน้ าอย่างน้อยสองแห่งแยกจาก
กัน โดยจุดหนึ่งเป็นอ่างล้างมือเท่านั้น ส่วนอีกอ่างส าหรับล้างวัสดุอุปกรณ ์ อ่างน้ าควรท ามาจากวัสดุที่
ทนทานต่อสารเคมี เช่น stainless, polypropylene เป็นต้น และท่อน้ าทิ้งควรแยกออกจากทอ่น้ าเสีย
ทั่วไป ปลายท่อน้ า ทิ้งควรต่อไปยังระบบบ าบัดน้ าเสียก่อนการสง่ออกไปยังภายนอก ในการติดตั้งระบบ
แก๊สควรเป็น ระบบน าส่งตามทอ่จากหน่วยกลาง ไม่ควรใช้ระบบแก๊สเป็นถังย่อยๆ ที่ส าคญัควรมีการ
ติดตั้ง ระบบตัดแก๊สอัตโนมัติเพื่อปูองกันการเกิดแก๊สรั่วและการระเบิด  
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9. ระบบเตือนภัย ต้องมีการตดิตั้งระบบเตือนภัยคู่กับถังดับเพลิงในห้องปฏิบัติการ 
ระบบเตือนภัย ที่ดีต้องส่งเสียงดังได้ทั่วอาคาร อาจเป็นเสียงกระดิ่งหรือเสียงระฆังและ
อาจมีไฟสีแดงกระพรบิ โดยระบบเตือนภัยประกอบด้วย 2 ส่วนที่สำคัญ ส่วนแรก
ได้แก่ กล่องกระตุ้นให้กระดิ่งหรือ สัญญาณทำงาน เรียกว่า “ pullstation” จะมีสี
แดง มีทั้งลักษณะเป็นรูปตัวที (T) กระตุ้นการ ท างานโดยดึงก้านตัวทีลงมาตรงๆ 
หรืออีกแบบจะมีลักษณะเป็นตัวท ี แต่จะมีกระจกกั้นต้องใช้ ค้อนหรือโลหะทุบกระจก
ก่อนถึงจะสามารถดึงตัวทีได ้ ส่วนที่สองเป็นส่วนที่เป็นกระดิ่งหรือระฆัง เตือนภัย จะ
มีสีแดงหรือสีนำ้เงิน ติดตั้งไว้บนกำแพงเหนือกล่อง pullstation โดยสามารถส่ง เสียง
และมีไฟกระพริบในขณะที่กระดิ่งดัง  

10. ชุดดับเพลิง ในห้องปฏิบัติการมีอยู่สองแบบ คือ ชนิดติดตั้งถาวร ซึ่งได้แก่นำ้พุ
เพดานแบบ อัตโนมัติ และชนิดเคลื่อนย้ายได้ ประกอบไปด้วย ชุดท่อประปาดับเพลิง 
(fire hose) และถัง ดับเพลิง ทั้งสองอย่างควรเก็บไว้ในตู้ที่มองเห็นได้ชัดเจนและไม่
ควรล็อคตู้ โดยสายท่อประปา ตอ้งมีความยาวอย่างน้อย 100 ฟุต ส่วนถังดับเพลิงมี
อยู่หลายประเภทขึ้นอยู่กับต้นกำเนิดของ เพลิงนั้นๆ  

11. เครื่องล้างตา (eye wash) ควรติดไว้ประจ าที่และจ าเป็นต้องมี วางอยู่ห่างจากที่
ปฏิบัติงาน ประมาณ 25-50 ฟุต ใช้เวลาเดินไปไม่นาน และระหว่างทางไม่ควรมีสิ่งกีด
ขวางใดๆ การเปิดน้ า อาจใชร้ะบบเปิดด้วยเท้า (foot paddle) หรือใช้มือผลัก 
(push bar) ควรให้น้ าพ่นเข้าตาผ่าน ทางฐานจมูกโดยไม่ให้น้ าพุ่งเข้าลูกตาโดยตรง 
และใช้นิ้วบังคับเปลือกตาเพื่อให้น้ าล้างตาได้ทั่วถึง หัวพ่นน้ าควรที่จะมีฝาครอบปูอง
กันฝุุนละอองและควรท าความสะอาดอย่างสม่ าเสมอโดยการ flush น้ าทิ้ง  
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