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สรุปข้อคิดเห็นของผู้เข้าร่วมประชุม
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเรื่อง แนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า
บริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา อย่างมีส่วนร่วม
ครั้งที่ ๒ วันอาทิตย์ที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๙
ณ องค์การบริหารส่วนตาบลวังหมี อาเภอวังน้าเขียว จังหวัดนครราชสีมา
……………………………………….
หัวข้อการประชุม : บทบาทการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์และจัดการช้างป่า บริเวณแนวเขตอุทยาน แห่งชาติเขาใหญ่ ในเขตพื้นทีอ่ งค์การบริหารส่วนตาบลวังหมี
1.อดีตและปัจจุบันของช้างป่าบริเวณแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
อดีต
- ปี 2510 เริ่มเห็นช้างป่าลงมาในพื้นที่ชุมชนในบางพื้นที่
- หมู่บ้านวังไผ่ทอง พบช้างป่าครั้งแรกในปี 2548 มาช่วงฤดูหนาวประมาณเดือนพฤศจิกายน เข้ามา
ในหมู่บ้านวังไผ่ทองและพื้นที่ใกล้เคียง เพื่อกินพืชเกษตร เช่น ข้าวและข้าวโพด
- ปี 2552 มีช้าง 4 ตัวลงมากินพืชเกษตร เช่น อ้อย มันสาปะหลัง และข้าวโพด
- ปี 2554 พบช้างป่าเข้ามาในพื้นที่เกษตรกรประมาณ 1-2 ตัว
- ปี 2555 พบช้างป่าเริ่มเพิ่มจานวนเป็น 6-8 ตัว
- ปี 2556 ช้างป่าเริ่มเข้ามาสร้างความเสียหายในหมู่บ้านมากขึ้น เนื่องจากรู้ว่าคนไม่ทาอันตรายและ
มีแหล่งอาหาร โดยเข้ามาสร้างความเสียหายแก่พืชเกษตร เช่น ขนุน, มะม่วง, มะพร้าว, ไผ่ และข้าวโพด
ปัจจุบัน
- ปี 2556 ช้างป่าลงมากินข้าวโพด ประมาณ 7 ไร่ ในหมู่ 12 บ้านสันกาแพง และหมู่ 5 บ้านคลอง
สะท้อน
- ปี 2557 ช้างได้ลงมาทาลายพืชผลทางการเกษตรอย่างรุนแรง ประมาณ 6-7 ตัว พืชที่เสียหาย
ได้แก่ ข้าวโพด อ้อย,มันสาปะหลัง มะพร้าว กล้วย และขนุน
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- ปี 2558 ชุมชนได้เริ่มมีมาตรการป้องกันภัยด้วยตนเอง เช่น จุดประทัดไล่ ซึง่ อาจทาอันตรายแก่ช้าง
ป่า
- ปี 2559 ชุมชนได้ลดการทาการเกษตรกรรมลงเพราะขาดทุน เนื่องจากได้รับความเสียหายจากช้าง
ป่าและสัตว์ป่าอื่นๆ
- ปัจจุบันช้างป่าจานวนมากออกมาหากินนอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ และยังพบว่าช้างป่า
จานวนหนึ่ง อาศัยพักนอนในบริเวณป่าชุมชน ไม่กลับเข้าป่าเขาใหญ่ ทาให้ง่ายต่อการออกมาหากินในพื้นที่
หมู่บ้าน
- นอกจากช้างป่าที่เข้ามาทาลายพื้นที่เกษตรของชาวบ้านแล้ว ยังมีสัตว์ป่าอื่นๆอีก เช่น หมี, กระทิง,
หมูป่า และลิง
2. บทบาท
2.1 ระดับชุมชนหรือภาคประชาชน จะทาอย่างไร
- แต่ละหมู่บ้านรวมกลุ่มกันในการผลักดันปัญหาช้าง คือ เป็นหูเป็นตาและแจ้งเจ้าหน้าที่ทุกครั้งที่พบ
ช้างป่าออกนอกแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ รวมทั้งช่วยกันผลักดันช้างป่าให้กลับเข้าป่า
- จัดสรรงบประมาณท้องถิ่นในการช่วยเหลือชุมชนที่ได้รับผลกระทบโดยตรง
- หมู่บ้านวังไผ่ทอง หมู่ 21 ได้มีการจัดประชุมเรื่องขอความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
- หมู่ 5, หมู่ 12 เสนอให้มีการปลูกต้นไม้เป็นรั้วกันช้าง เช่น ต้นตาแยช้าง และสนใจการเลี้ยงผึ้งกัน
ช้างป่าในพื้นที่ที่ติดกับแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
- ชุมชนบางแห่งเริ่มเปลี่ยนพืชเกษตร คือเปลี่ยนไปปลูกพืชที่ช้างไม่กิน เช่น พริก ขิง ข่า หรือไม้ที่มี
ขนาดใหญ่
- เปลี่ยนอาชีพจากเกษตรกรรมเป็นเลี้ยงสัตว์ หรือการทาโฮมสเตย์และรีสอร์ท
- ใช้ช้างบ้านผลักดันช้างป่า โดยชุมชนที่มีจิตอาสาร่วมกับภาครัฐ
- จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันช้างป่า เช่น จัดทาทัวร์ดูช้างป่า
- ส่งเสริมการท่องเที่ยวเกี่ยวกับช้างป่า
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2.2 ระดับนโยบายหรือภาครัฐจะส่งเสริมหรือสนับสนุน อย่างไร
- หน่วยงานรัฐไม่มีความชัดเจนในการแก้ไขปัญหา อยากให้ทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามามีบทบาท
และกาหนดมาตรการที่เด็ดขาด
- ศูนย์ศึกษาและวิจัยอุทยานแห่งชาติทางบก จังหวัดนครราชสีมา ควรดาเนินโครงการและติดตามผล
อย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
- ให้หน่วยงานท้องถิ่นแก้ไขปัญหาผลกระทบจากสัตว์ป่าที่ออกนอกพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
เข้ามาสร้างความเสียหายแก่ชุมชน โดยถือว่าเป็นภัยพิบัตทิ างธรรมชาติอย่างหนึ่ง ที่เกิดจากสัตว์ป่าเพื่อขอ
ค่าชดเชยความเสียหายให้แก่ชาวบ้าน
- จัดเจ้าหน้าที่ดูแลและชุดเฝ้าระวัง หรือตั้งคณะทางานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี่โดยตรง
- ให้อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ ทาแนวกันช้างป่ารอบแนวเขตอย่างถาวร
3. กิจกรรมที่จะทาร่วมกันจะทาอย่างไร ทั้งเรื่องเร่งด่วนที่ทาได้เลยและระยะยาวที่จาเป็นต้องใช้
งบประมาณดาเนินการ
3.1 ระยะสั้น
- การติดต่อประสานงานแจ้งเหตุ สามารถแจ้งได้ที่
 เจ้าหน้าที่หน่วยพิทักษ์อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ (วังหมี) ชื่อคุณวันชัย เบอร์โทร
092-958-1864
 อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เบอร์โทร 086-092-6531
 ผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ ชื่อผู้ช่วยไกด์ เบอร์โทร
088-342-3088
 องค์การบริหารส่วนตาบลวังหมี เบอร์โทร- 044-249-156 และ086-254-4377
- จัดตั้งคณะทางานร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน เพื่อประสานงานให้ความช่วยเหลือ
ในกรณีทชี่ ้างป่าออกนอกแนวเขตพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เข้าไปสร้างความเสียหายแก่ชุมชน โดยให้
หน่วยงานของอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ เขตห้ามล่าสัตว์ป่าเขาแผงม้า และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมถึง
หน่วยงานต่างๆ ในท้องถิ่น เป็นหน่วยงานหลักร่วมกับประชาชนในพื้นที่
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- ให้จัดตั้งฐานปฏิบัติการขับไล่ช้างป่า บริเวณพื้นทีแ่ นวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ กับพื้นที่ของ
ชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า โดยให้เจ้าหน้าที่และประชาชนร่วมกันในการผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่พื้นที่
อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ โดยเฉพาะในช่วงฤดูเพาะปลูกถึงฤดูเก็บเกี่ยว
3.2 ระยะยาว
- เจ้าหน้าทีอ่ ุทยานแห่งชาติเขาใหญ่และหน่วยงานท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ควรมีการติดตามและดาเนินงาน
งานในกรณีที่ช้างป่าเข้ามาในพื้นที่เขตชุมชนอย่างต่อเนื่องเป็นรูปธรรม
- ชาวบ้านส่วนใหญ่เช่าพื้นที่ในการทาการเกษตร ซึ่งพื้นที่ส่วนใหญ่ไม่มีเอกสารสิทธิ์ จึงอยากให้ภาครัฐ
มีแนวทางแก้ไขเพื่อช่วยเหลือประชาชนที่เดือดร้อนอย่างครอบคลุมทุกพื้นที่
- ส่งเสริมให้ราษฎรปลูกพืชกันช้างป่าหรือต้นไม้ใหญ่ เพื่อทาแนวกันช้างป่าออกนอกเขตอุทยาน
แห่งชาติเขาใหญ่ หรือป้องกันไม่ให้ช้างป่าเข้ามาในพื้นที่เกษตร โดยรัฐช่วยสนับสนุนต้นไม้ (อยากให้ภาครัฐ
สนับสนุนต้นไม้ในการปลูกเป็นแนวรั้วกันช้าง โดยที่ใช้ต้นไม้ที่โตพอประมาณ ไม่ใช่กล้าไม้) หรือเงินทุนซื้อต้นไม้
เช่น ต้นยางนา ไผ่หนาม และต้นตาแยช้าง เป็นต้น
- สร้างแหล่งน้าและปลูกพืชอาหารสัตว์ป่าเพิ่มในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ บริเวณที่มีช้างป่าพัก
อาศัย
- ทาแนวกันช้างป่าถาวร โดยออกแบบให้เหมาะสมเพื่อการท่องเที่ยว เช่น รั้วตันไม้ กาแพง คูกันช้าง
และทางจักรยานรอบแนวเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
- จัดตั้งกองทุนเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหายจากช้างป่า

