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ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของประเทศไทยมาแต่โบราณ มีการนาช้างมาใช้ประโยชน์เป็นพาหนะในการ
เดินทาง ทาสงครามปกป้องเอกราชของชาติ ปัจจุบันช้างยังมีความสาคัญต่อระบบนิเวศ เช่น การช่วยกระจาย
เมล็ ด พรรณพื ช ป่ า การให้ ร่ มเงาพั กพิ งจากแสงแดดต่อ สั ต ว์อื่ น ๆ เป็ น ต้น (กรมอุท ยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่ า
และพั น ธุ์พื ช , 2561) อย่ างไรก็ต าม การเปลี่ ย นแปลงของธรรมชาติที่ เกิด จากความเจริญ เติ บ โตของเมื อ ง
และจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น ส่งผลให้ ช้างป่าสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย และเกิดปัญหาการเข้าไปหากินในพื้นที่
เพาะปลูกทางการเกษตร เกิดปัญหาการทาร้ายร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน นับเป็นปัญหาสาคัญที่
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะต้องหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อจัดการให้คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความยั่งยืน
สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2561) ได้อธิบายสถานการณ์ ช้างป่า และความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่าในประเทศไทย สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ประเทศไทยมีประชากรช้างป่า ประมาณ 3,000–3,500 ตัว พบการกระจายในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ 68 แห่ง
คิดเป็นร้อยละ 30 ของพื้นที่ป่าอนุรักษ์ในประเทศไทย และประชากรช้างป่ามีแนวโน้มมากขึ้น โดยพื้นที่อนุรักษ์
ที่มีช้างป่ าที่สาคัญ จานวน 7 กลุ่มป่า ได้แก่ กลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าแก่งกระจาน กลุ่มป่าดงพญาเย็น-เขาใหญ่
กลุ่มป่าภูเขียวน้าหนาว กลุ่มป่าตะวันออก กลุ่มป่าคลองแสงเขาสกและกลุ่มป่าภาคเหนือ (กรมอุทยานแห่งชาติ
สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561, อ้างถึงใน กลุ่มงานวิจัยสัตว์ป่า, 2557) ซึ่งกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ได้ ร ายงานสถานการณ์ ค วามขั ด แย้ ง ระหว่ า งคนกั บ ช้ า งป่ า เกิ ด ขึ้ น ในพื้ น ที่ อ นุ รั ก ษ์ อ ย่ างน้ อ ย 20 แห่ ง
และมีแนวโน้ มว่าจะขยายตัวและมีความรุนแรงขึ้นในอนาคต เช่น เส้ นทางสายธนรัตน์ (ปราจีนบุรี -ปากช่อง)
เป็นเส้นทางตัดผ่านพื้นที่ป่ าใจกลางอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ หรืออุบัติเหตุบนถนนสาย 3259 ในเขตรักษา
พัน ธุ์สัตว์ป่ าเขาอ่างฤาไน เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ สิ นและประชาชนจากการที่ช้างป่าออกมาหากิน ตาม
แนวถนน (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561, อ้างถึงใน สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า, 2548)
อีกทั้ง สภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่เปลี่ยนแปลงไปไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของช้างป่า
ทาให้ช้างป่าต้องออกมาหากินในพื้ นที่ทางการเกษตรของประชาชน นอกจากสร้างความเสียหายต่อทรัพย์สิน
ชีวิตและพืชผลทางการเกษตรของประชาชนแล้ว ยังส่งผลเสียต่อช้างป่าด้วย เช่น ช้างป่าถูกคุกคามจากสารเคมี
สารเคมีจากยาฆ่าแมลงตกค้าง (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561, อ้างถึงใน คณะวนศาสตร์,
2556)
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แผนการจัดการช้างป่า พ.ศ. 2561–2581
จากสถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ที่เกิดขึ้นในพื้นที่อนุรักษ์และพื้นที่ทางการเกษตร
ของประชาชนอยู่บ่อยครั้ง กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2561) ได้จัดทาร่างแผนการจัดการช้างป่า
พ.ศ. 2561–2581 (20 ปี ) (ฉบั บ แก้ไข) พ.ศ. 2561 โดยกาหนดเป็ น 6 ยุทธศาสตร์ เพื่อแก้ไขปัญ หาช้างป่ า
ที่เกิดขึ้น และมีเป้าหมายให้ประชากรช้างป่ามีปริมาณที่สมดุล ขจัดปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า คุ้มครองป้องกัน
การกระทาผิดกฎหมายเกี่ยวกับช้างป่า เกิดการอนุรักษ์และจัดการช้างป่าอย่างมีส่ว นร่วมและยั่งยืน รวมถึง
เป็นต้นแบบการจัดการช้างป่าในภูมิภาคเอเชีย สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การจัดการและแก้ไขปัญหาในระดับผืนป่า
ดาเนินการสารวจ จัดทาฐานข้อมูล เพื่อดารงความหลากหลายทางพันธุกรรม การจัดการและถ่ายทอด
องค์ความรู้ด้านช้างป่า พัฒ นาแนวเชื่ อมต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า พัฒ นาศักยภาพถิ่นที่อยู่อาศัย รวมถึง
การแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากช้างป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การป้องกันและการควบคุมความเสียหาย
การเพิ่ ม ประสิ ท ธิ ภ าพการเฝ้ าระวั งป้ อ งกั น ด้ ว ยการสร้า งแนวตรวจการณ์ ช้ างป่ าในพื้ น ที่ วิ ก ฤต
เพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพื้นที่และลดภัยคุกคามของช้างป่า จัดจ้างพนักงานเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า
สร้าง ปรับปรุงสิ่งกีดขวางเพื่อป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่ ส่งเสริมชุมชนในพื้นที่เสี่ยงสร้างแนวป้องกันช้างป่า
ตลอดจนการประเมินชุมชนที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากช้างป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การใช้มาตรการด้านการเงิน
การจ่ ายค่ าชดเชยความเสี ย หาย ด้ ว ยการส่ ง เสริม การท าประกั น ทรัพ ย์ สิ น และพิ จ ารณาชดเชย
ความเสียหายที่เป็นธรรม
ยุ ท ธศาสตร์ ที่ 4 การพั ฒ นาระเบี ย บ กฎหมาย และข้ อ บั งคั บ ด้ ว ยการแก้ ไขกฎหมายให้ เอื้ อ ต่ อ
การบริหารจัดการช้างป่า
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน
เสริ ม สร้ างการมี ส่ ว นร่ ว มในการแก้ ไขปั ญ หาช้ างป่ า ด้ ว ยการศึ ก ษาความเหมาะสมของปริม าณ
และพฤติกรรมของนักท่องเที่ยว การพัฒ นาแหล่งเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ช้างป่า ออกมาตรการและทบทวน
ควบคุ มปริ ม าณ และพฤติก รรมนั กท่ อ งเที่ ย ว การศึ กษาและส่ งเสริม รูป แบบการเกษตรที่ เหมาะสม และ
การสร้างความเข้าใจกับประชาชน
ยุทธศาสตร์ที่ 6 การประยุกต์ใช้เทคนิคและนวัตกรรมป้องกันช้างป่า
ศูนย์บริบาลช้างป่า (ดุร้าย บาดเจ็บ ป่วย ชรา) ด้วยการบริหารจัดการตัวช้างและพื้นที่รองรับช้างป่า
การสารวจและประเมินพื้นที่รองรับช้างป่าที่มีปัญหา การศึกษาเทคนิคการใช้ฮอร์โมนในการควบคุมประชากร
ช้างป่า และการเคลื่อนย้ายช้างป่าไปยังพื้นที่ที่มีศักยภาพในการรองรับแหล่งใหม่
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แผนการจัดการช้างป่าในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2570
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (2561) จัดทาแผนการจัดการช้างป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ
5 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2570 สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด เป็นผืนป่าขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกครอบคลุมพื้นที่จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัด
จันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ประมาณ 1,363,323.05 ไร่ หรือประมาณ
2,181.32 ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อุทยานแห่งชาติเขาคิฌชกูฏ และอุทยานแห่งชาติเขาชะเมาเขาวง (กรมอุทยาน
แห่ งชาติ สั ต ว์ ป่ า และพั น ธุ์ พื ช , 2561, อ้ างถึ งใน ไสวและคณะ, 2551, น. 205) ปรากฏตามภาพแผนที่
แสดงพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
ข้อมู ล จากการส ารวจประชากรและโครงสร้างอายุของช้างป่ า ในกลุ่ ม ป่าตะวัน ออก “ป่ ารอยต่ อ
5 จังหวัด” คาดว่า มีประชากรช้างป่าจานวนทั้งสิ้นราว 364 ตัว และแบ่งออกเป็น 10 ฝูงใหญ่ ขนาดประชากร
ในฝูงมากกว่า 20 ตัวขึ้นไป (กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561, อ้างถึงใน ศุภกิจ คมสัน อนุสรณ์
และรักฝัน, 2558, น. 6–10) นอกจากนี้พื้นที่ป่าที่ถูกรุกล้ากลายเป็นพื้นที่เกษตรกรรม ส่ งผลให้สภาพถิ่นที่อยู่
อาศัยตามธรรมชาติของช้างป่าลดลงเรื่อย ๆ ทาให้ช้างป่าต้องออกมาหากินในพื้นที่เกษตรกรรมและบริเวณ
แหล่งน้าของประชาชน จึงส่งผลให้เกิดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เช่น ช้างป่าเข้ามาทาลายพืชผล
ทางการเกษตร ทาร้ายประชาชน ส่ งผลให้ เกิดการขับไล่ ช้ างป่า และส่ งผลให้ มีความเสี ยหายทั้งชี วิตและ
ทรัพย์สิน เป็นต้น

4

ภาพแผนที่แสดงพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด
ที่มา: แผนการจัดการช้างป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2570 (น. 2),
โดย กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช, 2561.
จากปัญ หาดังกล่าวที่ผ่านมา กรมอุทยานแห่ งชาติ สั ตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้มีแนวทางแก้ไขปัญหา
ทั้งในระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว เช่น การแก้ปัญหาเฉพาะหน้าตามสถานการณ์ ด้วยการสร้างและ
ปรับปรุงแหล่งน้า แหล่งอาหาร แหล่งดินโป่ง ปรับปรุงคูกันช้าง จัดชุดเคลื่อนที่เร็ว เป็นต้น ตลอดจนการวางกรอบ
แนวคิดในการจัดการแก้ไขปัญหาช้างในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ดังนี้
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1. การฟื้นฟูสภาพถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่าในพื้นที่อนุรักษ์ ปรับปรุงแหล่งน้า แหล่งอาหาร โป่งเทียม
และการจั ดการในด้ านอื่น ๆ โดยใช้ร ะบบสารสนเทศทางภู มิศาสตร์เพื่ อระบุ ตาแหน่งที่ จะดาเนิน การให้ มี
ความเหมาะสมตามหลักวิชาการ
2. การป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่อนุรักษ์ เช่น การสร้างรั้วไฟฟ้า ขุดคูกันช้าง พร้อมทั้งมีการบารุง
ซ่อมแซมในส่วนที่ชารุดหรือเสียหาย
3. การไล่ต้อนหรือเคลื่อนย้ายช้างป่าที่ออกนอกพื้นที่ ให้กลับเข้าสู่พื้นที่ป่าอนุรักษ์
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
การศึกษานิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
เขาอ่างฤาไน
รองลาภ สุขมาสรวง (2560) ทาการศึกษา “นิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า
บริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน” ดาเนินการศึกษาระหว่างเดือนตุลาคม 2557 ถึงเดือนธันวาคม
2559 โดยศึกษาความหนาแน่น ประชากรโครงสร้างชั้นอายุ และสัดส่วนเพศในแต่ล ะพื้นที่ ชนิดพืช อาหาร
สภาพที่อาศัย สภาพทางกายภาพ ขนาด ขอบเขตพื้นที่อาศัย ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพื้นที่
ระดับความรุนแรงของการรบกวนในแต่ละพื้นที่ และปัจจัยแวดล้อมทั้งทางกายภาพ และชีวภาพที่มีผลต่อ
ความขัดแย้งในพื้น ที่ ศึกษาแบบจาลองความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัยทางนิเวศ และสภาพแวดล้อมที่คาดว่า
มีผ ลให้ เกิดความขัดแย้ ง ทั้ งสภาพแวดล้ อมทางกายภาพ ชีวภาพ และสภาพเศรษฐกิจสั งคมบางประการ
แนวทางในการแก้ ปั ญ หา เช่น ความหนาแน่ น ประชากรกับ ระดั บ ความขั ดแย้ ง ฤดูก าลสภาพพื้ น ที่ อาศั ย
กับระดับความรุนแรงของการรบกวนที่ได้จากการศึกษา และข้อเสนอแนะการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่าง
คนกับช้างป่าในภาพรวม ซึ่งมีข้อเสนอแนะสาหรับการศึกษาและการจัดการเพื่ อบรรเทาปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า สรุปสาระสาคัญได้ดังนี้
1. การตรวจตรา ผลักดันช้างป่าของเจ้าหน้าที่ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
2. วางแผนการจัดการพื้นที่ การปรับปรุงแหล่งน้า การจัดการพื้นการศึกษาประชากรช้างป่า และ
ความสามารถในการรองรับช้างป่า
3. การจัดการพื้นที่โดยรอบ การปลูกพืชเกษตรในรัศมีที่ช้างป่าออกไปหากิน
4. เน้นเรื่องการจัดการถนนที่ผ่านถิ่นที่อาศัยของช้างป่า ตัวอย่าง ถนนสาย 3259 ที่ตัดผ่านเขตรักษา
พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน การร่วงหล่นของพืชผลเกษตรบนผิวการจราจร เป็นจุดเริ่มต้นของการเปลี่ยนนิสัย
การออกมาหากินพืชเกษตร ของทั้งช้างป่า และสัตว์ป่าชนิดอื่น
5. การสร้างเครือข่าย การรณรงค์ เรื่องการแก้ไขปัญ หาความขัดแย้งโดยการใช้รั้วไฟฟ้า ที่ถูกต้อง
เนื่องจากเป็นเหตุสาคัญของการตายของช้างป่าที่ออกมานอกพื้นที่ให้ถูกวิธี และไม่เป็นอันตรายทั้งกับช้างป่า
และประชาชน
6. การปรับการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบแนวเขตอนุรักษ์ เป็นสิ่งดึงดูดช้างป่าออกไปนอกพื้นที่ ต้องไม่มี
การปลูกพืชที่ช้างป่าชอบ เช่น มันสาปะหลัง อ้อย ข้าว เป็นต้น เพื่อการจัดการในระยะยาว เพื่อลดการออกมา
นอกพื้นที่
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7. สนั บ สนุ น ให้ ภ าคเอกชน เข้ า มาจั ด ตั้ งบริ ษั ท ประกั น ภั ย พื ช ผลทางการเกษตรที่ อ าจจะได้ รั บ
ความเสียหายจากช้างป่าโดยพิจารณาจากชนิดพืช และพื้นที่ที่จะเกิดความเสี่ยงในการทาลายพืชผลทางการเกษตร
จากช้างป่าที่ได้จากการศึกษานี้ ทั้งในเชิงพื้นที่ และชนิดพืชผลเกษตร ที่มีความเสี่ยงสูง เพื่อลดการเกิดปัญหา
8. การสร้างความร่วมมือกับประเทศเพื่อ นบ้านในการอนุรักษ์ การสร้างเส้นทางลอดของทางหลวง
เพื่อให้ช้างป่าเดินทางข้ามไปมาควรต้องมีการพิจารณาจัดทาภายหลังจากการสร้างความร่วมมือในการจัดการพื้นที่
เพื่อการอนุรักษ์ช้างป่าร่วมกัน ซึ่งดูเหมือนว่าเป็นหนทางในการอนุรักษ์ช้า งป่าที่ยังหลงเหลือ และมีแนวโน้ม
การเพิ่มจานวนประชากรมากขึ้นเรื่อย ๆ
9. ต้องตระหนักว่า การเกิดเหตุการณ์ช้างป่าออกมานอกพื้นที่ เป็นบริเวณกว้าง เกิดจากการปฏิบัติ
ต่อพื้นที่ในแนวทางที่สร้างสมปัญ หามาอย่างต่อเนื่องยาวนาน การแก้ไขปัญหาช้างป่าไม่อาจดาเนินการได้
ในระยะเวลาสั้น ดังนั้นผู้เกี่ยวข้องต้องเข้าใจ และร่วมมือในการแก้ไข ปัญหาช้างป่าที่เกิดขึ้นต้องดาเนินการ
ติดตามแก้ไขอย่างต่อเนื่อง
การบริหารความเสี่ยงจากภัยช้างป่าผ่านระบบการประกันภัยพืชผล
สุ ภั ท ร ค ามุ งคุ ณ (2562) ได้ ส รุ ป สาระส าคั ญ ประเด็ น “การบริ ห ารความเสี่ ย งจากภั ย ช้ า งป่ า
ผ่านระบบการประกันภัยพืชผล” ดังนี้
มติคณะรั ฐ มนตรี เมื่อ วัน ที่ 18 กุ มภาพั น ธ์ 2562 ได้เห็ นชอบหลั ก การดาเนิน โครงการประกัน ภั ย
ข้าวนาปี ปีการผลิต 2562 และ โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 โดยมีการคุ้มครอง
ภัย ธรรมชาติ 7 ภั ย ได้แก่ น้ าท่ ว มหรือฝนตกหนัก ภัยแล้ ง ฝนแล้ งหรือฝนทิ้งช่ วง ลมพายุห รือพายุไต้ฝุ่ น
ภัยอากาศหนาว หรือน้าค้างแข็ง ลูกเห็บ ไฟไหม้ และภัยช้างป่า เพื่อให้เกษตรกรมีเครื่องมือในการบริหารจัดการ
ความเสี่ยงด้านภัยพิบัติผ่านระบบการประกันภัย และเป็นการต่อยอดความช่วยเหลือของภาครัฐตามระเบียบ
กระทรวงการคลังว่าด้วยเงินทดรองราชการเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉิน พ.ศ. 2556 เพื่อรองรับ
ต้นทุนในการเพาะปลูกข้าว และการเพาะปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ให้กับเกษตรกรเมื่อประสบเหตุภัยพิบัติทาง
ธรรมชาติ รวมทั้งเป็นการเพิ่มประสิทธิภาพในการใช้จ่ายงบประมาณของภาครัฐ ทั้งนี้ โครงการประกันภัยข้าว
และโครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ปีการผลิต 2562 รัฐได้มีการอุดหนุนบางส่วน และเกษตรกรได้รับ
ความคุ้มครอง ดังนี้
โครงการประกันภัยข้าวนาปี
ปีการผลิต 2562
- รัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันให้กับเกษตรกรทุกราย
ร้อยละ 60 ให้ได้รับความคุ้มครองพื้นฐานสูงสุด
1,260 บาท/ไร่
- เกษตรกรเลือกซื้อประกันภัยส่วนเพิ่ม อัตราเบี้ย
ประกันภัยแยกตามโซนจังหวัด เริ่มต้นแต่ 5 บาท/ไร่
15 บาท/ไร่ และ 25 บาท/ไร่ เพื่อให้ได้รับ
ความคุ้มครองส่วนเพิ่ม รวมกับความคุ้มครอง
พื้นฐานสูงสุดเป็น 1,500 บาท/ไร่

โครงการประกันภัยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์
ปีการผลิต 2562
- รัฐอุดหนุนค่าเบี้ยประกันให้กับเกษตรกรทุกราย
ร้อยละ 60 ให้ได้รับความคุ้มครองพื้นฐานสูงสุด
1,500 บาท/ไร่
- เกษตรกรเลือกซื้อประกันภัยส่วนเพิ่ม อัตราเบี้ยประกันภัย
แยกตามโซนจังหวัด เริ่มต้นแต่ 3 บาท/ไร่ 10 บาท/ไร่
และ 23 บาท/ไร่ เพื่อให้ได้รับความคุ้มครองส่วนเพิ่ม
รวมกับความคุ้มครองพื้นฐานสูงสุดเป็น 1,740 บาท/ไร่
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นอกจากนี้ แล้ว ยังได้มีการศึกษาในประเด็นของเรื่องการจ่ายค่าชดเชยความเสียหายต่อการบุกรุก
ของช้างป่ าที่ ท าให้ พื ช ผลทางการเกษตรของเกษตรกรได้รับ ความเสี ยหาย แม้ว่าระบบการจ่ายค่าชดเชย
ความเสียหาย จะช่วยลดความรู้สึกที่ไม่ดีของเกษตรกรต่อช้าง และลดปัญหาการฆ่าช้าง เนื่องจากเกษตรกร
มีความรู้สึกว่าได้รับการช่วยเหลือในทันที แต่ในระยะยาว การจ่ายค่าชดเชยจะทาให้เกษตรกรไม่มีส่วนร่วม
ในการจัดการปัญหา ซึ่งทาให้เกิดปัญหาเรื้อรังต่อไป ในขณะเดียวกัน อาจไม่ได้ลดระดับความรุนแรงของปัญหา
ความขัดแย้ งระหว่างคนและช้าง และในที่สุดภาครัฐไม่อาจแบกรับภาระในการจ่ายเงินชดเชยได้เพียงพอ
จึงเท่ากับ เป็ น การใช้งบประมาณเพื่อการอนุ รักษ์ อย่างไม่มีประสิ ทธิภ าพ ทั้ งนี้ ได้มีการเสนอความเห็ น ให้
การจ่ายค่าชดเชยความเสียหายจะต้องเชื่อมโยงกับการแก้ปัญหาหรือสร้างแรงจูงใจให้เกิดการอนุรักษ์ในระยะยาว
เท่านั้น เช่น อาจพิจารณาจ่ายค่าชดเชยระดับหนึ่งให้กับสมาชิกเกษตรที่เป็นอาสาสมัครเฝ้าระวังช้างป่าและ
ช่วยตรวจตราการบุกรุกทาลายป่า หรือเป็นเกษตรกรที่ให้ความร่วมมือต่อการอนุรักษ์ และได้ลงทุนในระบบ
การป้องกันช้างด้วยตนเอง เป็นต้น
บทสรุปและข้อเสนอแนะของผู้ศึกษา
การเปลี่ยนแปลงของธรรมชาติที่เกิดจากความเจริญเติบโตของเมืองและจานวนประชากรที่เพิ่มขึ้น
ส่งผลให้ช้างป่าเกิดการสูญเสียถิ่นที่อยู่อาศัย และเกิดปัญหาช้างป่าเข้าไปหากินในพื้นที่เพาะปลูกทางการเกษตร
เกิดปัญหาช้างป่าทาร้ายร่างกายและทรัพย์สินของประชาชน นับเป็นปัญหาสาคัญ ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
จะต้องหาแนวทางในการแก้ไขเพื่อจัดการให้คนกับช้างป่าอยู่ร่วมกันได้ ด้วยการนาแนวทางตามร่างแผนการจัดการ
ช้างป่า พ.ศ. 2561–2581 และแผนการจัดการช้างป่า ในพื้นที่ป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2570
มาดาเนินการอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนนาแนวคิดของนักวิชาการซึ่งมีความเชี่ยวชาญมาช่วยแก้ไขปัญหาช้างป่า
น าเทคโนโลยี ที่ ทั น สมั ย มาประยุ ก ต์ใช้ เพื่ อจะได้มี การเตรียมตัว ป้ อ งกั น ระงับ เหตุ การบุ ก รุ กจากช้างป่ า
ได้อย่างทันท่วงที เช่น นาระบบภูมิศาสตร์สารสนเทศมาประยุกต์ใช้ในการตรวจสอบพฤติกรรมของช้างป่า
หรือการเคลื่อนย้ายถิ่นในการหาอาหาร เป็นต้น ในขณะเดียวกันการดาเนินนโยบายของภาครัฐด้วยการบริหาร
จัดการความเสี่ยงจากภัยช้างป่าผ่านระบบการประกันภัยพืชผล เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับเกษตรกรที่ส่งผลต่อ
การประกอบอาชี พ และป้ อ งกั น ความเสี่ ย งที่ อ าจจะเกิ ด ขึ้ น จากช้ า งป่ า ซึ่ ง แผนการจั ด การช้ า งป่ า และ
การประกันภัยพืชผล นับเป็นรูปแบบหนึ่งที่จะช่วยให้คนกับช้างป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความยั่งยืน
ต่อไป
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