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คํานํา
การสัมมนาทางวิชาการ เรื่องสัตวปาเมืองไทย ไดดําเนินการจัดการประชุมอยางตอเนื่อง
เปนประจําทุกปนับตั้งแตป พ.ศ. 2523 เปนตนมา และในปมหามงคลในปพุทธศักราช 2550 นี้
นั บ เป น ครั้ ง ที่ 28 จะเป น การประชุ ม ที่ เ ป น วาระพิ เ ศษ เพื่ อ ร ว มเฉลิ ม ฉลองในวโรกาสที่
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชนมพรรษา ๘๐ พรรษา พรอมกับในโอกาสที่คณะวน
ศาสตรไดมีอายุครบ 72 ป โดยหัวขอหลักในการสัมมนาจะเปนเรื่อง “ทางรอดของสัตวปาทามกลาง
กระแสการพัฒนาประเทศ (wildlife and human conflicts)” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดการระดม
ความคิด ทิศทางการแกปญหาที่จะดําเนินการตอไปในอนาคตภายใตกรอบความคิดเชิงวิชาการ
นอกจากนั้ นการสั มมนาจะครอบคลุมถึงความกาวหนาในการศึ กษา วิจัย การพั ฒนาความรู ทาง
วิชาการดานสัตวปาดานตางๆของประเทศไทย และเพื่อสนับสนุนใหเกิดการพัฒนานักวิจัยรุนใหม
ใหดียิ่งๆ ขึ้นไป
นอกจากการเสนอผลงานทางวิชาการดังกลาวแลวจะมีการบรรยายพิเศษใน เรื่อง “การปา
ไมของไทยกับสภาวะโลกรอน” โดย ฯพณฯ องคมนตรี นายอําพล เสนาณรงค และ เรื่อง “หมอ
บุญสงกับงานอนุกรมวิธานสัตวปาของประเทศไทย” โดย ดร.จารุจินต นภีตะภัฏ ผูอํานวยการกอง
ธรรมชาติวิทยา องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติและในวันสุดทายของการสัมมนาจะมีการ
อภิ ป รายโดยผู ท รงคุ ณ วุ ฒิ ใ นเรื่อ ง “ทางรอดของสั ตว ปา ท า มกลางกระแสการพั ฒ นาประเทศ”
ภายหลังการสัมมนาจะมีการรวบรวมผลงานจากบทความ และความรูใหมที่นําเสนอในการสัมมนา
ทั้งในสวนที่เปนการนําเสนอบนเวที และการนําเสนอในภาคโปสเตอร ณ บริเวณโถงชั้นลาง ของ
ตึกวนศาสตร 60 ป รวมทั้งบทความสมทบตางๆ ลงพิมพในวารสารสัตวปาเมืองไทย ปที่ 15 ฉบับที่ 1
พ.ศ. 2551 ตอไป นอกจากนี้อาจารยประทีป ดวงแค จะไดจัดทําวารสารสัตวปาเมืองไทย ปที่ 14 ฉบับ
ที่ 1 ฉบับ online ไวบน Website ของคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัย เกษตรศาสตรโดยสามารถdownload
ไดจาก website ของคณะวนศาสตร: http://www.forest.ku.ac.th/ หรือจากของภาควิชาชีววิทยาปาไม
คณะวนศาสตร นอกเหนือจากขาวสารงานวิจัย และบทความความรูดานสัตวปาตางๆ ที่ปรากฏอยู
แลวตามปกติใน website ของทั้งสองหนวยงาน
ขอขอบคุณหนวยงานที่เขารวมการจัดการสัมมนาฯ ครั้งนี้ไดแกคณะวนศาสตร คณะสัตว
แพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช สมาคมอนุรักษ
สัตวปา - ประเทศไทย (Wildlife Conservation Society - Thailand) และองคการสวนสัตวในพระ
บรมราชูปถัมภ ซึ่งหวังเปนอยางยิ่งในมิติใหมของการทํางานทางวิชาการรวมกัน สามารถที่จักนําให
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เกิดแนวทางการแกไขปญหา และการจัดการสัตวปาของประเทศเปนรูปธรรมไปตามเปาหมาย
ทามกลางกระแสการเปลี่ยนแปลงของประเทศไทย และโลกในปจจุบัน
ขอขอบคุณในความตั้งใจและกระตืนรือรนในการเตรียมงานของ ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย,
รศ.ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ, รศ.น.สพ. ดร. วรวิทย วัชชวัลคุ, ผศ.ดร. รองลาภ สุขมาสรวง, อาจารย
ประทีป ดวงแค, ผศ.ดร.ยงยุทธ ไตรสุรัตน คณะกรรมการและอนุกรรมการการจัดสัมมนา บุคลากร
และนิสิตคณะวนศาสตร ที่ชวยดําเนินการในรายละเอียดตางๆ จนทําใหการเตรียมงานสัมมนา เรื่อง
สัตวปาเมืองไทย ครั้งนี้ เกิดขึ้นได
สุดทายนี้ ในนามของคณะกรรมการจัดการสัมมนา เรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 28 ตองขอ
กลาวขอบคุณตอ สหกรณออมทรัพยแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมาคมศิษยเกาวนศาสตร
สมาคมอนุรักษสัตวปา – ประเทศไทย องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ การปโตรเลียมแหง
ประเทศไทยและสํานักงานกินแบงรัฐบาล ที่ใหการสนับสนุนดานการเงินในการจัดสัมมนาฯ ครั้งนี้

(ผศ.ดร. วิจกั ขณ ฉิมโฉม)
ประธานจัดการสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย
ครั้งที่ 28

รวมบทคัดยอ

การสัมมนาทางวิชาการ
เรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 28 :
ทางรอดของสัตวปาทามกลางกระแสการพัฒนาประเทศ
(Wildlife and Human Conflicts)

จัดโดย
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
รวมกับกรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช
สมาคมอนุรักษสัตวปา-ประเทศไทย
องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ
วันที่ 13-14 ธันวาคม 2550
ณ หองประชุมสงาสรรพศรี ตึกวนศาสตร 60 ป
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
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คํากลาวรายงานพิธีเปดการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่องสัตวปาเมืองไทย ครัง้ ที่ 28
เพื่อเฉลิมฉลองปมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว
ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา
วันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2550
------------------------------------------------------กราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรี
ในนามของคณะวนศาสตร และคณะกรรมการจัดงานสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 28
กระผมรูสึกปติยินดีเปนอยางยิ่ง ที่ ฯพณฯ องคมนตรี ไดใหเกียรติมาเปนประธานในพิธีการเปดงาน
สัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตวปาเมืองไทย อีกครั้งหนึ่ง
ในปนี้ นับเปนปมหามงคลของปวงพสกนิกรชาวไทย ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว ทรงมี
พระชนมายุครบ 80 พรรษา ดวยความสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค ที่ทรงหวงใยพสก
นิกรชาวไทย เห็นไดจากการที่พระองคทรงดําเนินพระราชกรณียกิจตางๆนานับประการเพื่อความ
เปนอยู ดี กินดี ของพสกนิกร มุงใหบังเกิด ความยั่งยืนทั้งทางเศรษฐกิจ เกษตร สังคม วัฒนธรรม
เทคโนโลยี ศิลปะ และสภาพแวดลอม ตลอดมานับจากที่พระองคทรงเสด็จขึ้นเถลิงถวัลยศิริราช
สมบัติ ดังนั้นในกาลนี้ นับเปนวโรกาสที่ปวงใตฝาละอองธุลีพระบาทจักไดรวมกันปฏิบัติภาระกิจ
ต า งๆ ทั้ ง ในการสั ม มนานี้ และภารกิ จ อื่ น ๆ ให ดี ที่ สุ ด เพื่ อ น อ มถวายแด พ ระองค เพื่ อ ความ
เจริญรุงเรืองของประเทศชาติสืบไป
ในปนี้ ยังเปนปแหงการครบรอบ 72 ป ของการกอตั้งคณะวนศาสตร ที่เปดการเรียนการสอน
มาตั้งแตป พ.ศ. 2479 ไดผลิตบัณฑิตรับใชสังคมดานปาไม และสิ่งแวดลอมมาแลวกวา 5,000 คน
โดยในการจัด สัมมนาในปนี้ ได ร วมกับกรมปาไม กรมอุท ยานแหงชาติ สัตวป า และพัน ธุ พื ช
องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ สมาคมอนุรักษสัตวปา จัดงานสัมมนาสัตวปาเมืองไทย
ครั้งที่ 28 ระหวางวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2550 ในปนี้ ไดมุงเนนในเรื่องการอยูรอดของสัตวปา
ทามกลางกระแสการพัฒนาประเทศ โดยมีนักบริหาร นักวิชาการ นิสิต นักศึกษา ผูสนใจเขารวม
ประชุมกวา 300 คน โดยมีวัตถุประสงคเพื่อ
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1. รวมเฉลิมฉลองในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวฯ ทรงมีพระชนมายุครบ 80
พรรษา
2. เพื่อสงเสริมเผยแพรความรูทางวิชาการดานสัตวปา การแลกเปลี่ยนความคิด ประสบการณ
เพื่ อบู ร ณาการความรอบรู และการปฏิ บั ติ ใ นการแก ป ญหาทรั พ ยากรสั ต ว ปา ของประเทศ ใน
ทามกลางวิกฤตของสภาพแวดลอม
3. เพื่อที่จะรวบรวมความรูที่ไดจากการสัมมนา แนวทางการแกปญหา เพื่อใหบังเกิดผลดีใน
การจัดการทรัพยากรสัตวปา ตอไป
การสัมมนาในปนี้นั้น ประกอบดวยการบรรยายพิเศษ ในหัวขอเรื่อง การปาไมของไทยกับ
สภาวะโลกรอน การนําเสนอผลงานวิชาการบนเวทีการสัมมนา จํานวน 27 เรื่อง และแสดงผลงาน
ในภาคโปสเตอรก ว า 20 เรื่อง การบรรยายพิ เ ศษ เรื่ อง นายแพทยบุญส ง เลขะกุล กับงาน
อนุกรมวิธานสัตวปาของประเทศไทย การอภิปรายในหัวขอเรื่อง ทางรอดของสัตวปาทามกลาง
กระแสการพัฒนาประเทศ
นอกจากนี้ คณะวนศาสตร ไดเปดโอกาสใหนิสิตสถาบันตางๆ เขารวมการสัมมนาโดยไม
ตองชําระคาลงทะเบียนจํานวน 10 คน ไดเขารวมประชุม ทั้งยังไดจัดใหนิสิตผูมีผลงานดีเขารวมใน
การเสนอผลงาน เพื่อเปนสวนหนึ่งของการเฉลิมฉลองในปมหามงคลนี้ดวย
ในการเตรียมการจัดงานสัมมนานี้ไดรับทุน สนับสนุนจากหนวยงานตางๆ อาทิ สหกรณออม
ทรัพยแหงมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร สมาคมศิษยเกาวนศาสตร สมาคมอนุรักษสัตวปา (WCS
Thailand) และ การปโตเลียมแหงประเทศไทย
บัด นี้ ได เ วลาเป น อุ ด มฤกษ แลว กระผม ขอเรีย นเชิ ญ ฯพณฯ องคมนตรี กลา วเปด การ
สัมมนาทางวิชาการ เพื่อเปนเกียรติ์แกการประชุมสัมมนาครั้งนี้ สืบไป
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คํากลาวเปดการสัมมนาทางวิชาการ
โดย ฯพณฯ อําพล เสนาณรงค องคมนตรี
ประธานในพิธีเปดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 28
วันที่ 13 ธันวาคม 2550
------------------------------------------------------ทานอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ทานคณบดีคณะวนศาสตร
ทานผูอํานวยการสํานัก ทานผูอํานวยการสวน
ทานประธาน และคณะกรรมการจัดการสัมมนาฯ
ทานนักวิชาการ อาจารย นิสติ และผูมีเกียรติที่เขารวมการสัมมนาฯ ทุกทาน
นับเปนอีกวาระหนึ่ง ที่ผมไดมาเปนประธานการเปดการสัมมนาทางวิชาการเรื่องสัตวปา
เมื อ งไทยครั้ ง ที่ 28
ณ คณะวนศาสตร มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร ได ท ราบวั ตถุ ป ระสงค
ความกาวหนาของการจัดงานสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย ผมรูสึกยินดีที่มหาวิทยาลัย โดยคณะวน
ศาสตร ไดเชิญผมมาเปนประธานในพิธีเปด
เปนที่ปติยินดีวาในปนี้นับเปนปมหามงคล ที่พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวทรงเจริญพระชน
มายุครบ 80 พรรษา ทรงมีพระพลานามัยสมบูรณแข็งแรงดี ภายหลังจากที่พระองคทานเสด็จ
ประทับรักษาพระวรกาย ณ โรงพยาบาลศิริราช นับเปนความปลาบปลื้มปติ อยางหาที่สุดมิได การ
จัดงานสัมมนาเพื่อเทอดพระเกียรติครั้งนี้ นับเปนวาระที่เหมาะสม ประกอบกับการบรรยายพิเศษใน
หัวขอเรื่อง การปาไมกับภาวะโลกรอน ก็มีความเหมาะสมยิ่ง เนื่องจากสอดคลองกับภาวะปจจุบัน
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถฯ ไดทรงมีพระราชกระแสรับสั่งเกี่ยวกับภาวะโลกรอน
เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2550 ที่ผานมา ทรงกังวลพระราชหฤทัยหวงใยปาของประเทศไทยที่มีจํานวน
ลดนอยลง โดยทรงระบุใหทุกภาคสวนไดเรงรวมมือกันอนุรักษผืนปาตนน้ําใหคงความอุดม
สมบูรณ ดังนั้นในปนี้ ผมไดรับเชิญใหมาบรรยายพิเศษในหัวขอเรื่องการปาไมกับสภาวะโลกรอน
ก็นับวาสอดคลองกับสภาวะแวดลอมของประเทศ และโลก โดยสวนรวม และเปนการสนองพระ
ราชดํารัสของสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ที่ไดทรงหวงใยพสกนิกรในทั่วทุกหัว
ระแหงของประเทศไทย
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หัวขอการจัดสัมมนาในปนี้นั้นก็นับวามีความเหมาะสภาพปจจุบันที่ทุกคนตางมุงพัฒนา
ความเจริญกาวหนาจนบางครั้งละเลยความสําคัญของสัตวปา และสภาพแวดลอม ทําใหการเกิด
ปญหาขัดแยงระหวางคนกับสัตวปาตามที่เปนขาวมาโดยตลอด สิ่งตางๆเหลานี้ ลวนอยูในสายพระ
เนตรของลนเกลาทั้งสองพระองค และไดทรงหวงใย ใหขอคิด และแนวทางแกไขเสมอมา
ทายที่สุด ในปนี้ยังนับเปนปแหงการครบรอบของการกอตั้งคณะวนศาสตรครบ 72 ป ผม
หวังเปนอยางยิ่งวา ในการประชุมวิชาการครั้งนี้ จักไดกอประโยชนตอสังคมสวนรวม ไดเห็น
พัฒนาการในการแกไขปญหาตางๆที่เกี่ยวของ อันเปนการแบงเบาภาระของพระบาทสมเด็จพระ
เจ า อยู หั ว ฯ และสมเด็ จ พระนางเจ า สิ ริ กิ ติ์ พระบรมราชิ นี น าถ แสดงถึ ง ความจงรั ก ภั ก ดี ที่ มี ต อ
พระองคทาน เพื่อเฉลิมฉลองในปที่เปนมหามงคลนี้ ขอขอบคุณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร คณะวน
ศาสตร คณะกรรมการจัดการสัมมนา ผูใหการสนับสนุนการจัดสัมมนา และทานผูมีเกียรติทุกทาน
บั ด นี้ ได เ วลาอั น เป น มงคลฤกษ แล ว ผมขอเป ด การสั ม มนาทางวิ ช าการ เรื่ อ งสั ต ว ป า
เมืองไทย ครั้งที่ 28 ณ บัดนี้ ขออวยพรใหการจัดสัมมนาครั้งนี้ประสบผลสําเร็จ ทุกประการเทอญ
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คํากลาวตอนรับผูเขารวมการสัมมนาทางวิชาการ
เรื่องสัตวปาเมืองไทย ครัง้ ที่ 28
โดย อธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
--------------------------------------------------------------กราบเรียน ฯพณฯ องคมนตรี
ทานคณบดีคณะวนศาสตร
ทานผูอํานวยการสวนราชการ
ทานนักวิชาการ คณาจารย และทานผูมีเกียรติ ที่เขารวมในพิธีเปดการสัมมนาทางวิชาการครั้งนี้
การจัดประชุมวิชาการเรื่องสัมมนาสัตวปาเมืองไทย ที่จัดโดยคณะวนศาสตร เปนการจัด
สัมมนาที่ ไดจัดติดตอกันมาเปนป ที่ 28 มีผูเขารวมการประชุมสัมมนาเปนจํานวนมาก และเปนไป
อยางอบอุน ทุกป
เปนที่ประจักษวาทรัพยากรสัตวปาของประเทศไดลดนอยถอยลงเนื่องจากกระแสแหงการ
พัฒนา ที่ยังความเสื่อมโทรมใหกับสภาพแวดลอม และสงผลตอความเปนอยูของมนุษยโดยตรง
ป ญ หาสภาวะโลกร อ นนั บ เป น ป ญ หาใหญ ที่ กํ า ลั ง คุ ก คามมวลมนุ ษ ย ในศตวรรษต อ ไปนี้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตรตระหนักดีวาบทบาทภาระรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยที่นอกจากผลิต
บัณฑิตที่มีคุณภาพ ในสายงานเกษตรศาสตร ยังมีสวนใหบริการทางวิชาการในศาสตรที่เกี่ยวของ
การผลิตงานวิจัยตางๆ ทั้งนี้ เปนไปตามคําขวัญของมหาวิทยาลัยวา เกษตรศาสตรคือศาสตรแหง
แผนดิน ที่ตองมีสวนในการแกปญหาวิกฤตตางๆที่เกิดขึ้นกับประเทศ การพัฒนา สรรคสรางความ
เจริญรุงเรืองใหกับสังคมโดยรวม ในการประชุมสัมมนาครั้งนี้ นับเปนภารกิจที่มหาวิทยาลัยมีความ
ภูมิใจในประโยชนที่สังคมไดรับ สมดังปณิธานของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ในนามของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร ผมขอตอนรับนักวิชาการ และทานผูมีเกียรติทุกทานที่
เดินทางมาจากหนวยงานตางๆ ทั้งรัฐ และเอกชน ทั้งจากกรุงเทพฯ และตางจังหวัด เขาสูการสัมมนา
ทางวิชาการเรื่องสัตวปาเมืองไทยครั้งที่ 28 เพื่อเปนการรวมเฉลิมฉลองที่พระบาทสมเด็จพระ
เจาอยูหัวฯ ทรงเจริญพระชนมายุครบ 80 พรรษา และทรงมีพระพลานามัยที่สมบูรณแข็งแรง ที่เหลา
ปวงพสกนิกรใตฝาละอองธุลีพระบาทจักไดรวมกันทําสิ่งตางๆใหดี เพื่อความเจริญกาวหนาของ
ประเทศ ถวายแดพระองค ผมหวังเปนอยางยิ่งวา ทุกทานจักไดแลกเปลี่ยนประสบการณความรู เพื่อ
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การพัฒนาทรัพยากรสัตวปา และสภาพแวดลอมใหคงอยูตลอดไป สอดคลองกับการพัฒนาประเทศ
เพื่อความเปนอยูที่ดีของประชาชน และความเจริญกาวหนาอยายั่งยืนของประเทศชาติสืบตอไป
ทายที่สุด มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร พรอมที่จะประสานความรวมมือ บูรณการทั้งดาน
วิชาการ ความรู และการปฏิบัติสิ่งตางๆ เพื่อใหการจัดการทรัพยากรสัตวปา การอนุรักษ และการ
ดูแลรักษาสภาพแวดลอมใหคงอยู เปนประโยชนอยางยั่งยืนตอสังคม ประเทศชาติในทามกลาง
กระแสแหงการพัฒนานี้สืบตอไป ขอใหการประชุมเรื่องสัตวปาเมืองไทยครั้งนี้ ประสบความสําเร็จ
สมดังความมุงหมายทุกประการ
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กลาวรายงาน
โดย
คณบดีคณะวนศาสตร ดร. ดํารงค ศรีพระราม

09.10-09.20 น.
โดย

พิธีเปดการสัมมนาเรื่องสัตวปาเมืองไทย ครั้งที่ 28
ฯพณฯ องคมนตรี นาย อําพล เสนาณรงค

โดย

กลาวตอนรับผูเขารวมสัมมนา
อธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

โดย

การบรรยายพิเศษ หัวขอ
“การปาไมของไทยกับสภาวะโลกรอน”
ฯพณฯ องคมนตรี นาย อําพล เสนาณรงค

09.20-09.30 น.

ภาคเชาชวงแรก
09.30-10.10 น.

10.10-10.30 น.

พักรับประทานน้ําชา-กาแฟ

ภาคเชาชวงหลัง

ทางรอดของสัตวปาทามกลางกระแสการพัฒนาประเทศ I
ประธาน
รศ. น.สพ. ปานเทพ รัตนากร
เลขานุการ คุณ มยุรี อําพลจันทร
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10.30-10.50 น.
โดย

10.50-11.10 น.

โดย

11.10-11.30 น.
โดย

อิทธิพลของ Fragmentation ตอ ความหลากหลายทางพันธุกรรม
ของนกเงือก
สพ. ญ ดร. นารีรัตน วิเศษกุล
คณะสัตวแพทยศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย
Preliminary results on the distribution, ecology, and behavior of
the pigtail macaque (Macaca nemestrina) in Khao Yai National
Park
Manoon Pliwsungnoen
King Mongkut's University of Technology Thonburi
ผลกระทบของสัตวปาตอการบินในประเทศไทย
Wildlife Impact on Aviation in Thailand
คุณ เกรียงศักดิ์ หามะฤทธิ์
กรมวิชาการเกษตร
ประธาน
เลขานุการ

11.30 – 11.50 น.

โดย

รศ. ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ
คุณ ปยวรรณ นิยมวัน

การปรับปรุงการการใชขอมูลการปรากฏและไมปรากฏ (presence and
absence data) ในการประเมินถิ่นที่อยูอาศัยของสัตวปา โดย
Ecological niche factor analysis (ENFA) กรณีศึกษากวางปาในเขต
รักษาพันธุสัตวปาภูเขียว
An improved approach for predicting wildlife species
distribution by presence-absence data on ecological niche model
(ENFA): The case study of Sambar deer in Phukhieo Wildlife
Sanctuary, Thailand
คุณ สุชาติ โภชฌงค และ ดร. กาญจนา นิตยะ
เขตรักษาพันธุส ัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
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11.50-12.10 น.

โดย

สถานภาพและการแพรกระจายของสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ
ในพื้นทีป่ าอนุรักษในภาคเหนือ ภาคตะวันตก ภาคตะวันออก และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คุณ ทัตฑยา พิทยาภา
กลุมงานวิจยั สัตวปา กรมอุทยานแหงชาติสตั วปา และพันธุพืช

12.10 – 13.10 น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบายชวงแรก

ทางรอดของสัตวปาทามกลางกระแสการพัฒนาประเทศ II
ประธาน ผศ. ดร.วิจกั ขณ ฉิมโฉม
เลขานุการ คุณ ฤทัยรัตน สงจันทร

13.10-13.40 น.
โดย

การสรางไข และการฟกไขในจระเขและตะโขง
รอ. นพ. ปญญา ยังประภากร
บริษัทจระเขทองการเกษตร (ประเทศไทย) จํากัด

โดย

วิถีชีวิต เทคโนโลยี กับการอยูรอดของไกปา ที่จังหวัดเชียงราย
รศ. ดร. วีณา เมฆวิชัย
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13.40 – 14.00 น.

14.00 – 14.20 น.
โดย

14.20 – 14.40 น.
โดย

การวิเคราะหความเสียหายของชางปา ตอการทําลายพืชเกษตร ที่
อุทยานแหงชาติแกงกระจาน
คุณ พันธิภา พัฒนแกว
สมาคมอนุรักษสัตวปา (WCS) ประเทศไทย
การวิจัยเพื่อบรรเทาปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา
คุณ จิตตินทร ฤทธิรัตน
โครงการบรรเทาปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชาง
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14.40 – 15.00 น.
โดย

15.00-15.20 น.
โดย

15.20-15.40 น.

ภาคบายชวงหลัง
15.40-17.00 น.

วัน ศุกร ที่ 14 ธันวาคม 2549
ภาคเชาชวงแรก
09.00 – 09.30 น.

ประธาน ดร. อนรรฆ พัฒนวิบูลย
เลขานุการ คุณ นัฐกานต สุตตานนท
บทบาทในการผสมเกสรสะตอ และทุเรียน ของคางคาวเล็บกุด
คุณ สาระ บํารุงศรี
ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร
นกแตวแลวทองดํา และแนวทางการจัดการ
คุณ สมหญิง ทัฬหิกรณ
หัวหนาสถานีวิจัยสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย
พื้นที่อาศัยของนกเงือกคอแดงในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
คุณ จุฑามาศ ทีฟอง
ภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร

การนําเสนอผลงานวิชาการสัตวปาภาคโปสเตอร และหองแสดงสวน
วิชาการนิทรรศการ ณ บริเวณโถงชัน้ ลางของตึกวนศาสตร 60 ป
ประธาน
รศ. ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ
เลขานุการ
คุณ จุฑามาศ ทีฟอง
รับประทานของวาง ชมนิทรรศการภาคโปสเตอร พบปะและสนทนา
กับนักวิจยั

บรรยายพิเศษ
“หมอบุญสง กับงานอนุกรมวิธานสัตวปา ของประเทศไทย”
ดร. จารุจินต นภีตะภัฏ
ผูอํานวยการกองวิจัยธรรมชาติวิทยา
องคการพิพิธภัณฑวิทยาศาสตรแหงชาติ
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09.30 – 9.50 น.
โดย

การเสนอผลงาน
ทางรอดของสัตวปาทามกลางกระแสการพัฒนาประเทศ III
ประธาน
ผศ. ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน
เลขานุการ คุณ อัมพรพิมล ประยูร
การเจริญเติบโต และพัฒนาการของนกแกวโมงในกรงเลี้ยง
คุณ อุษณีย อาษายุทธ
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

09.50-10.20 น.

รับประทานอาหารวาง

ภาคเชาชวงหลัง

ประธาน
เลขานุการ

10.20-10.50 น.

Genetics, habitat fragmentation, and the future of wildlife in the
Kingdom of Thailand
Dr. David H. Reed
Department of Biology, University of Mississippi

โดย

10.50-11.10 น.
โดย

11.10 – 11.30 น.
โดย

รศ.น.สพ. ดร. วรวิทย วัชชวัลคุ
สพ.ญ. อังคณา สมนัสทวีชัย

ความกาวหนาของโครงการผสมเทียมและโครงการน้าํ เชือ้ แชแข็งใน
ชางไทย
น.สพ. สิทธวีร ทองทิพยศิริเดช
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
การเปลี่ยนแปลงจํานวนประชากรลิงบริเวณพระปรางคสามยอด
จังหวัดลพบุรี
น.สพ.ดร.พรชัย สัญฐิติเสรี
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร
ประธาน
เลขานุการ

รศ. ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ
คุณ สุภาภรณ วิสารวุฒิ
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11.30-11.50 น.
โดย

11.50 – 12.10 น.
โดย

ความรวมมือดานการอนุรักษและวิจัยสัตวปา – ปจจุบัน และอนาคต
น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน
องคการสวนสัตวในพระบรมราชูปถัมภ
นิเวศวิทยาการกินอาหารของนากใหญจมูกขนและนากเล็กเล็บสั้น
ในปาพรุโตะแดง
คุณ บุษบง กาญจนสาขา
กลุมงานวิจยั สัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

12.10 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

ภาคบายชวงแรก

การศึกษาสัตวปา
ประธาน
ผศ. ดร. รองลาภ สุขมาสรวง
เลขานุการ คุณ นิธิดล บูรณะพิมพ
การจําลองการเปลี่ยนแปลงการใชที่ดินและผลกระทบตอการกระจาย
ของสัตวปา
ผศ. ดร. ยงยุทธ ไตรสุรัตน
คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

13.00-13.20 น.
โดย

13.20 – 13.30 น.

โดย

ความหลากชนิดและความชุกชุมของสัตวสะเทินน้ําสะเทินบกของลํา
น้ําที่ไหลผานพื้นที่ปาและพืน้ ที่เกษตร บริเวณ เขตรักษาพันธุสัตวปาภู
หลวง
คุณ รัชต โปชยะวณิช
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13.30-13.50 น.

ความสัมพันธระหวางงูน้ําจืดกับการทําประมง
คุณ ฉัตรพรรษ พงษเจริญ
คณะวิทยาศาสตร จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย

13.50-14.00 น.

พักรับประทานอาหารวาง

7

ภาคบายชวงหลัง
ประธาน
เลขานุการ
14.00-14.20 น.
โดย

หวัดนกและนกอพยพ
คุณ ตวงรัตน โพธิ์เที่ยง
กลุมงานวิจยั สัตวปา กรมอุทยานแหงชาติ สัตวปา และพันธุพืช

โดย

การจัดการ ควบคุม ประชากรลิงแสม
รศ. น.สพ. ปานเทพ รัตนากร
คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล

14.20-14.40 น.

14.40-15.00 น.

ผลกระทบจากพฤติกรรมมนุษย ตอลิงกังในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
คุณ พรชัย กัณฑอุไร
ประธาน
เลขานุการ

15.00-15.20 น.

ผศ. ดร. รัตนวัฒน ไชยรัตน
คุณ พรกมล จรบุรมย

โดย

การจัดการปญหาชางปาบริเวณอุทยานแหงชาติภูหลวง จังหวัดเลย
คุณ ชัยณรงค ดูดดื่ม
หัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปา ภูหลวง จังหวัดเลย

โดย

ปศุสัตวในพื้นที่อนุรักษ
น.สพ. สามารถ ประสิทธิผล
ปศุสัตวจังหวัดกาญจนบุรี

15.20-15.40 น.

15.40 – 16.00

คุณ กัลยาณี บุญเกิด
คุณ ปยวรรณ นิยมวัน

พักรับประทานน้ําชา-กาแฟ
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ภาคบายชวงหลัง

การอภิปรายทางวิชาการ
หัวขอ “ทางรอดของสัตวปา ทามกลาง กระแสการพัฒนาประเทศ”
ผูดําเนินรายการ ดร. นิคม แหลมสัก
ผูรวมอภิปราย
รศ. น.สพ. ปานเทพ รัตนากร
รศ. ดร. อุทิศ กุฏอินทร
น.สพ. สามารถ ประสิทธิผล
คุณ ชลธร ชํานาญคิด

16.00-17.30 น.

17.30-18.50 น
โดย

รายงานสรุปผลการสัมมนา
อาจารยประทีป ดวงแค
กรรมการ จัดการสัมมนาฯ ครั้งที่ 28
พิธีปดการสัมมนา
ดร. ดํารงค ศรีพระราม
คณบดีคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

หมายเหตุ กําหนดการสัมมนาฯ พิมพเมื่อ วันที่ 6 ธันวาคม 2550 อาจมีการปรับเปลี่ยนกําหนดการ
เพิ่มเติมตามความเหมาะสม และสามารถติดตามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดตามจากโฮมเพจ
คณะวนศาสตร http://www.forest.ku.ac.th
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การจัดการลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปา 2/
Mitigation of People-elephant Conflicts
รศ. ดร. นริศ ภูมิภาคพันธ 1/
บทคัดยอ
ชางเอเซีย (Asiatic elephant; Elephas maximus) และชางอัฟริกา (African elephant;
Loxodonta africana) เปนชาง 2 ชนิดที่เหลืออยูจากความหลากชนิดในสายวิวัฒนาการที่ยาวนาน
ตามเวลาทางธรณีวิทยาของสัตวมีงวง (Proboscidean Evolution) จากยุค Eocene จนถึงยุคปจจุบัน
ปจจุบันเหลืออยูวงศเดียว คือ Family Elephantidae และกําลังถูกคุกคามจากการสูญเสียถิ่นที่อาศัย
และการถูกลา ขณะที่มนุษยยังรุกคืบหนาบุกรุกเขาสูแหลงธรรมชาติ และขยายพื้นที่การเกษตร
ออกไปอยางกวางขวางทั้งในพื้นที่คุมครอง และประชิดติดพื้นที่คุมครอง นําไปสูความขัดแยง
ระหวางคนและชางปาในพื้นที่คุมครอง 14 ของประเทศไทย ที่ยังเปนแหลงของชางปา ปญหาใน
เรื่องของการทําลายพืชผลการเกษตร ทรัพยสิน และการทํารายมนุษยไดรับบาดเจ็บ พิการ หรือ
เสียชีวิต ขณะที่มนุษยพยายามปกปองทรัพยสิน และในบางครั้งตองลา และทําลายชางลง
ในสภาพการณที่คนขยายพื้นที่อาศัย และพื้นที่การเกษตรสูพื้นที่ธรรมชาติ รุกแหลงที่อาศัย
ของชางปา และชางปาเขาทําลายพืชผลการเกษตร และทํารายมนุษย พัฒนาการของการแกไข
ปญหาในแตละพื้นที่ตางพยายามที่จะบรรเทา และยุติปญหาที่เกิดขึ้นดวยการพัฒนาเทคนิควิธีการ
ตางๆ ซึ่งพบวาไดผล และไมประสบผลสําเร็จใดใด พบวาตางฝายทั้งมนุษย และชางปาตางเรียนรู
และปรับแบบรูปแบบการเผชิญหนาเพื่ อการอยูรอด หากมองในเรื่องของการแกไขปญหาเปน
ศาสตรและศิลปในการเรียนรู และการเขาใจเหตุแหงปญหาที่เกิดขึ้น ควรมีการศึกษาที่มีขอมูล
ชัดเจนในพื้นที่มีปญหา อาจจําเปนตองมีการจัดการพื้นที่อาศัยสําหรับชางปาในพื้นที่ตอนใน และ
การหาวิธีการปองกันในรูปแบบตางๆ ที่เหมาะสม รวมทั้งการพิจารณาในเชิงการจัดการพื้นที่กันชน
และการวางแผนการใชประโยชนที่ดินที่เหมาะสมในพื้นที่รอบแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา และ
อุทยานแหงชาติที่เ ปนแหลงชางปา นอกจากนั้นสามารถปรับใชวิกฤตใหเป นโอกาสในการใช
ประโยชนจากการพบเห็นชางปาในเรื่องการทองเที่ยวเชิงนิเวศ เพื่อชม ถายภาพ และไดรับความรู
1/

หัวหนาภาควิชาชีววิทยาปาไม คณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร

2/

เอกสารการประชุม เรื่อง “สารพันความรู และการแกไขปญหา เรื่อง ช. ชาง” จัดโดยศูนยวิจัยปาไม
คณะวนศาสตร ณ หองประชุม FORTROP ตึกวนศาสตร 60 ป วันที่ 30 พฤศจิกายน 2550
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นําเรื่อง
ชางเอเซีย (Asiatic elephant; Elephas maximus) และชางอัฟริกา (African elephant;
Loxodonta africana) เปนชาง 2 ชนิดที่เหลืออยูในปจจุบัน และกําลังถูกคุกคามจากการสูญเสีย
ถิ่นที่อาศัย และการถูกลา ขณะที่มนุษยยังรุกคืบหนาบุกรุกเขาสูแหลงธรรมชาติ และขยายพื้นที่
การเกษตรออกไปอยางกวางขวางทั้งในพื้นที่คุมครอง และประชิดติดพื้นที่คุมครอง นําสูความ
ขัดแยงระหวางคนและชางปาในภูมิภาคตางๆ ที่เปนแหลงการกระจายของชางปา ปญหาที่พบเปน
เรื่องของการทําลายพืชผลการเกษตร ทรัพยสิน และการทํารายมนุษยไดรับบาดเจ็บ พิการ หรือ
เสียชีวิต ขณะที่มนุษยพยายามปกปองทรัพยสิน และในบางครั้งตองยิง และทํารายชางใหไดรับ
บาดเจ็บ
สําหรับเหตุการณในประเทศไทยในเรื่องนี้มิใชเรื่องใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นในปจจุบัน แตเคย
เกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ตางๆ เมื่อ150 ปที่ผานมา เชน เหตุการณชางปาแถบคลองแสนแสบ บาง
กะป ในกรุ ง เทพฯ และกรณี ช า งป า มากกว า 1000 ตั ว ในทุ ง รั ง สิ ต ในสมั ย ที่ เ ริ่ ม พั ฒ นาระบบ
ชลประทานผานทุงหลวง (ตอมาเรียกทุงรังสิต) ปญหาชางปากับอุปสรรคการเดินรถไฟในยุคเริ่ม
เปดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - อยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ในชวงตนทศวรรษ พ.ศ. 2440 ปญหาเรื่อง
ชางป ากั บราษฎรในประเทศไทยยังดํา เนิน เรื่อยมาจนถึงปจ จุบัน และยั งพบในหลายพื้น ที่ของ
ประเทศ ซึ่งเปนเขตติดตอกับเขตพื้นที่อนุรักษ ซึ่งหลายฝายพยายามแกไข และบรรเทาปญหานี้
วิวัฒนาการ การกระจายของสัตวคลายชาง และชาง
สายวิวัฒนาการของสัตวในอันดับสัตวมีงวง (Order Proboscidea) เริ่มจากบรรพบุรุษ
เริ่มแรกชื่อ มีริเทอเรียม (Moeritherium) ซึ่งมีขนาดเล็กในวงศ Moeritheriidae ปรากฏขึ้นในบริเวณ
ประเทศอียิปตในอนุยุค Eocene เมื่อ 50 ลานปมาแลว สัตวในอันดับนี้มีวิวัฒนาการในการเพิ่มขนาด
รางกาย และการเปลี่ยนแปลงของลักษณะรูปงา จากมัสโตดอน (Mastodon) ชึ่งเปนสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมโบราณคลายชาง (primitive elephant-liked mammal) จนถึงชางที่แทจริง (true elephant) ใน
ปจจุบัน เพิ่มความหลากชนิดมากกวา 350 ชนิด และชนิดยอย ใน 42 สกุล จาก 6 วงศ ในชวงอนุยุค
Miocene นับวาเปนชวงที่เหมาะสมมากสุด พบวงศ Dinotheridae, Gomphotheriidae, Mammutidae
และ Stegodontidae โดยสามาชิกสัตวมีงวงไดถือกําเนิด และแพรกระจายจากทวีปอัฟริกาสูยูเรเซีย
ขามไปยังอเมริกาเหนือ และกระจายลงสูอเมริกาใต ตอมาคอยๆ ลงจํานวนชนิดลง กระทั่งสมาชิก
สวนใหญสูญพันธุหมดไปในอนุยุคน้ําแข็ง (Epoch Pleistocene) (ภาพที่ 1)
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ในประเทศไทยพบซากดึกดําบรรพของมัสโตดอน (mastodon) หลายชนิดรวมทั้งบรรพ
บุรุษของชาง หรือ Elephas โบราณ พบทางภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคอีสาน รวม 10 สกุล จาก
42 สกุลที่เคยพบทั่วโลก เชน Prodinotherium, Deinotherium, Gomphotherium, Tetralophodon,
Protanancus, Anacus, Sinomastodon, Stegolophodon และ Stegodon (ภาพที่ 3-4)
อั น ดั บ สั ต ว มี ง วงในป จ จุ บั น ทั่ ว โลกเหลื อ อยู เ พี ย งวงศ เ ดี ย วเป น วงศ ช า ง คื อ Family
Elephantidae ประกอบดวยชาง 2 ชนิด ไดแก ชางเอเซีย และชางอัฟริกา แตละชนิดมีประชากรที่
กระจัดกระจายในพื้นที่ถิ่นอาศัยที่กระจายไมตอเนื่องกัน
ชางเอเซีย (Asian elephant; Elephas maximus) พบกระจายอยูในพื้นที่เอเชียเขตรอน
(Oriental or Indomalayan Region) จากประเทศอินเดีย ศรีลังกา เนปาล ภูฏาน บังคลาเทศ พมา จีน
ตอนใต ไทย อินโดจีน มาเลเซียตะวันตก ซาบาห และเกาะสุมาตรา ของประเทศอินโดนีเซีย
ชางอัฟริกา (African elephant; Loxodonta africana) เปนชางที่พบกระจายอยูในเขตสัตว
ภูมิศาสตรเอธิโอเปย (Ethiopian Region) ทางตอนใตของทะเลทรายซาฮาราไปจนถึงปลายสุด
ทางดานใตของทวีปอัฟริกา

ภาพที่ 1. สายวิวัฒนาการของสัตวมีงวง (Proboscidean Evolution)
ที่มา

http://elephant.elehost.com/About_Elephants/Stories/Evolution/evolution.html
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ดร.ชวลิต วิทยานนท

ภาพที่ 2. ฟนกรามลางของ Tetralophodon สัตวคลายชางที่มี 4 งา จัดแสดงอยู
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนคราชสีมา

ภาพที่ 3. ซากดึกดําบรรพของ Stegolophodon สัตวคลายชางในวงศ Stegodontidae
เปรียบเทียบกับกระดูกชางเอเซีย (Elephas maximus) ในวงศ Elephantidae
(รศ.ดร. สมคิด สิริพัฒนดิลก มอบใหคณะวนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร)
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ภาพที่ 4. ซากดึกดําบรรพฟน กรามลางของของ Stegodon สัตวคลายชางในวงศ Stegodontidae
พบที่ตําบลชางทอง อําเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
นิเวศวิทยา และพฤติกรรม
ชางปาเปนสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญ อาศัยอยูรวมกันเปนโขลง มีชางเพศเมียอายุมาก
เปนจาโขลง ชางตัวผูอยูตามลําพัง หรือกลับเขาโขลงในบางชวงเวลา ขนาดโขลงมีจํานวน 5-20 ตัว
(Lekagul and McNeely, 1988)
ความตองการถิ่นที่อาศัยของชางปา คลอบคลุมเกือบทุกสภาพถิ่นที่อาศัยทั้งปาทุกประเภท
ทุงหญา และพื้นที่ลุมริมแมน้ํา ในอดีตพบจากบริเวณที่ราบถึงยอดดอยอินทนนท และชางเปนสัตวที่
มีความตองการในการบริโภคอาหาร 150-200 กก./วัน และดื่มน้ํา 20 ลิตร/วัน โดยมีรูปแบบการหา
กินแบบทองเที่ยวหากินไปเรื่อย (roaming pattern) เพื่อใหไดอาหารที่เพียงพอ (ภาพที่ 5) ปจจัย
ดังกลาวจะสัมพันธกับความเหมาะสมของพื้นที่และขนาดของพื้นที่อาศัย (home range) ของโขลง
ชาง ซึ่งจะผันแปรตามพื้นที่และสิ่งแวดลอม
ช า งป า มี บ ทบาทสํ า คั ญ ในระบบนิ เ วศ เป น สั ต ว ที่ เ ป น กุ ญ แจสํ า คั ญ ของระบบนิ เ วศ
(keystone species) ในการสรางทางดานชางปา แหลงดินโปง การขุดแหลงน้ําในหนาแลง เปน
ประโยชนที่เกื้อหนุนตอสัตวปาชนิดอื่นๆ การโนมดึงและนํายอดไม ลูกไมปาใหโนมลงสูพื้นลาง
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ภาพที่ 5. ชางปาเพศเมียนําลูกออกหากินพืชอาหาร และดินโปงในเวลาเย็น
เปนประโยชนตอสัตวกินพืชอื่นๆ การดึง และโคนกินเปลือก และผลไมของชางชวยเปดพื้นที่ปา
ใหเปนที่โลง เกิดพืชพรรณในหยอมที่โลงธรรมชาติ (natural gap) เปนการทดแทนแบบยอนกลับ
(setting back succession) ชางชวยในการกระจายเมล็ดพรรณพืช (seed dispersal) มูลชางเปนอาหาร
ของแมลง และดวงกินมูล (dung beetle) ชนิดตางๆ เปนแหลงรองรับการงอกของเมล็ดไม และเปน
ปุยเพิ่มความสมบูรณตอพืชปา ชางปา เปนชนิดที่ใหรมเงา (umbrella species) เนื่องจากชางปาใช
พื้นที่อาศัย (home range) ที่กวาง และครอบคลุมพื้นที่อาศัยของสัตวปาตางๆ หลายชนิด การมีชาง
คงอยูโดยการคุมครอง และจัดพื้นที่ใหโขลงชางปาอยูไดยอมเปนผลดีตอการจัดการ และอนุรักษ
สัตวปาอื่นๆ ในพื้นที่นั้นๆ
ปจจัยพิเศษสําหรับชางปา พบวาชางปาตองการแหลงน้ํา แหลงดินโปง แหลงดินฝุน และ
ปลักโคลนเพื่อลดความรอน และปองกันแมลงรบกวน จากการศึกษาตําแหนงการปรากฏ และไม
ปรากฏของชางปา โดยการประยุกตใชระบบสารสนเทศภูมิศาสตรในการศึกษาการกระจายของชาง
ปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว โดยศุภกิจ (2546) และที่เขตรักษาพันธุสัตวปาตะเบาะ-หวยใหญ
โดยธีระพงศ (2545) พบวา ชางปามีความสัมพันธกับพื้นที่ราบมีคารอยละของความลาดชันต่ํา ซึ่งมี
ปจจัยเรื่องแหลงน้ําถาวร แหลงพืชอาหาร ดินโปง มากกวาพื้นที่ซึ่งเปนภูเขาสูงชัน และแหงแลง
ชีววิทยาการสืบพันธุ พบวาระยะเวลาการตั้งทองนาน 21 เดือน ใหลูกครั้งละ 1 ตัว แตมี
นอยกรณีที่พบการใหลูกแฝด 2 ตัว และเคยพบแฝด 3 ตัวที่จังหวัดเชียงใหม เมื่อป 2456 แมชางใช

15

เวลาเลี้ยงลูกนาน 3 ป การเจริญจนถึงวัยเจริญพันธุใชเวลานาน 10-12 ป (Lekagul and McNeely,
1988) ชางมีอายุไขเฉลี่ย 60 ป (Menon, 2003)
คุณคาทางสังคม และคุณคาการนํามาใชประโยชน
ชางเผือก เปนสิ่งสําคัญคูแผนดินของประเทศในแถบเอเซียตะวันออกเฉียงใต อินเดีย พมา
ไทย ลาว และกัมพูชา มีลักษณะบัญญัติตามคชลักษณในการกําหนดชางสําคัญของแผนดิน ซึ่งเปน
มงคล 7 ลักษณะ และตองนําขึ้นทูลเกลาถวายแดองคพระเจาแผนดิน ชางเปนสัญลักษณสื่อแทน
ประเทศไทย ธงชางเผือก บนผืนผาสีแดง และธงชางทรงเครื่องตน เคยใชเปนธงชาติของกรุงสยาม
มีการคลองชางปา และนํามาฝกหัดใชเปนสัตวพาหนะเดินทางไกล เชน เพนียดหลวงที่ทุงทะเลหญา
อยุธยา เพนียดที่อําเภอบานนา จังหวัดนครนายก เพนียดที่อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี และเพนียดที่
จังหวัดนครปฐม ในอดีตยังใชชางในการศึกสงคราม นอกจากนั้นในภาพทางสังคม ชางเปนชนิด
เบิกนํา (Flagship species) ที่ถูกนํามาใชในการนํา หรือดึงสังคมสู เรื่องการอนุรักษสัตวปาทั้งใน
ระดับของประเทศไทย และนานาประเทศ
ปญหาการคุกคามชางปา และถิ่นที่อาศัย
การพัฒนาความเจริญและความเปนอยูของมนุษยในสภาวการณที่ประชากรมนุษยเพิ่มขึ้น
พื้น ที่ ธรรมชาติ ถูก บุก รุกเปลี่ยนสภาพเป น พื้นที่ อาศัย หมูบาน เมือง หรือถูก ยึ ดครองเป น พื้ น ที่
เกษตรกรรม อางเก็บน้ําขนาดใหญ แหลงที่อาศัยมีขนาดเล็กลง ประชากรถูกแยกตามพื้นที่อาศัยถูก
แบงแยกสวน (habitat fragmentation) ปญหาการคุกคามตอชางปาจากการลาเพื่อจับลูกชางปา การ
ลาชางปาเอางา และการลาเพื่อปกปองทรัพยสิน พื้นที่อาศัยของทั้งชางเอเซีย และชางอัฟริกา มี
ขนาดเล็กลง และไมตอเนื่อง มีแนวโนมในประชากรที่ลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับในอดีต มีการสราง
มาตรการทางกฎหมายสําหรับคุมครองชางปา และการประกาศพื้นที่คุมครองครอบในรูปของเขต
รักษาพันธุสัตวปา และอุทยานแหงชาติ ครอบคลุมแหลงที่อาศัยของชางปา ชวยคุมครอง เพิ่มความ
ปลอดภัยของประชากรที่เหลืออยูใหมีขนาดใหญขึ้น และกระจายประชากรออกสูพื้นที่ขางเคียงใน
ปจจุบัน
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ตัวอยางกรณีปญหาความขัดแยงระหวางคน และชางปา
เหตุการณปญหาระหวางคน และชางปา (Elephas maximus) ในประเทศไทยในเรื่องนี้มิใช
เรื่องใหมที่เพิ่งเกิดขึ้นในปจจุบัน แตเคยเกิดขึ้นหลายครั้งในพื้นที่ตางๆ เชน เหตุการณชางปาแถบ
คลองแสนแสบ บางกะป ในกรุงเทพฯ กรณีชางปาลงมากินขาวคราวเดียวกันถึง 1000 ตัวในบริเวณ
คลอง 22 ทุงรังสิต ในสมัยที่เริ่มพัฒนาระบบชลประทานผานทุงหลวง (ตอมาเรียกทุงรังสิต)
จนกระทั่งอธิบดีกรมคลองสมัยนั้นเสนอใหกําจัดเสีย เพราะนอกจากกินขาวแลว ยังทําลายเรือนและ
ที่พักอาศัย เรือที่ผานคลอง หรือแมแตชีวิตชาวนา แตฝายที่ไมเห็นดวยกับการฆาชางปาใหเหตุผล
ตามความเปนจริงวา “เพราะบริเวณนี้แตเดิมเปนที่อยูของชางปา เมื่อคนไปเอาที่มาทําเปนที่นา ชาง
จึงไมมีอาหารตามธรรมชาติจึงมากินขาว” ปญหาเรื่องชางปารัฐมิไดแกไขจัดการ เมื่อคนอพยพเขา
มาอาศัยมากขึ้นชางจึงคอยๆ หายไป (สมชาย, 2520) และปญหาชางปากับการเดินรถไฟในยุคเริ่ม
เปดทางรถไฟสายกรุงเทพฯ - อยุธยา ในสมัยรัชกาลที่ 5 ชางปาหากินทั้งสองฝงของทางรถไฟ
บางครั้งขึ้นมาบนรางรถไฟเกิดอุบัติเหตุรถไฟชนชางตายอยูบนราง ในขณะที่รถไฟตกลงไปอยู
ดานลาง เชน ที่เชียงราก ปทุมธานี จนกรมการเมืองตองเขามาแกไขไลขับใหโขลงชางปาไปหากิน
อยูทางดานตะวันออก ปญหาเรื่องชางปากับราษฎรในประเทศไทยยังดําเนินเรื่อยมาจนถึงปจจุบัน
และมีแนวโนมที่พบเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่ เชน เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ และเขต
รักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี
ปญหาของความขัดแยง คือ ชางปาเขากินพืช และทําลายพืชผลการเกษตร (crop raid) และ
ไดรับการปกปองจากเจาของทรัพยสิน มนุษยขยายพื้นที่อาศัย และพื้นที่การเกษตรสูพื้นที่ธรรมชาติ
รุกแหลงที่อาศัยของชางปา และชางปาเขาทําลายพืชผลการเกษตร พืชผลการเกษตรชางปาเขากิน
และเหยียบย่ํา เชน ขาวนา ขาวไร ขาวโพด ขาวฟาง ลูกเดือย ออย กลวย สัปปะรด ขนุน มะมวง
มะขาม และมะพราว พบวามีผลกระทบเกิดขึ้นทั้งในชวงหนาฝน และหนาแลง
ชางปาเรียนรูในการเขาใชพื้นที่เกษตร และและมนุษยเรียนรูในการปกปองทรัพยสินของ
ตนเองดวยการยิง การไล ตอมาเพื่อมีกฎหมายดานสัตวปาในประเทศตางๆ การยิงชางปาจึงเปนสิ่งที่
ตองหลีกเลี่ยง ความขัดแยงเรื่องความปลอดภัยในชีวิต และทรัพยสิน จากตัวอยางที่มีการรายงาน
ในประเทศตางๆ มีดังนี้
ประเทศภูฐาน ชางปาพบในพื้นที่ราบเชิงเขาหิมาลัยดานติดประเทศอินเดีย มีประชากรมี
ประมาณ 600-800 ตัว พบวาชางปาทําลายพืชผลการเกษตร และรัฐพยายามที่จะแกไขปญหานี้
ประเทศเนปาล พบวาเมื่อประชากรมนุษยเพิ่มมากขึ้น ขณะที่พื้นที่อาศัยของชางปามีขนาด
เล็กลง สงผลกระทบในความขัดแยงเพิ่มมากขึ้น ในบริเวณพื้นที่ติด Chitwan National Park
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อินเดีย Sukumar (1989) ไดสรุปผลกระทบในพื้นที่ตางๆ สวนใหญเปนเรื่องของชางทําลาย
พืชผลการเกษตร อุบัติเหตุที่คนไดรับอันตราย และกรณีเสียชีวิตอันเนื่องมาจากกรณีของชางปา จาก
พัฒนาการในการแกไขปญหาอันยาวนานในประเทศอินเดีย และมีผูเสียชีวิต 300 คน/ป
- Rajiv Ghandi National Park หรือชื่อเดิม Nagarhole National Park ในรัฐกานาตะกะ บน
ที่ราบสูงเดกคาน ทางตอนใตของประเทศอินเดีย ชางปาเขาทําลายพืชเกษตรของหมูบานที่ตั้งอยูใน
เขตอุทยานแหงชาติ ตองมีการยายหมูบานดังกลาวออกไป และยังพบวาชางพยายามที่จะออกไปกิน
พืชการเกษตร ตองมีการขุดหลุมลึกเปนแนวยาว และใชแนวรั้วไฟฟา จํานวน 5 เสน ขึงกั้นอีก
ชั้นหนึ่งในบริเวณรอยตอระหวางอุทยานแหงชาติ พื้นที่เกษตรกรรม และหมูบานชายปาติดแนวเขต
อุทยานฯ ที่มีปญหา (ภาพที่ 6)

ภาพที่ 6. แนวรั้วไฟฟา และรองลึกปองกันชางปาบริเวณแนวเขต Nagarhole National Park
ประเทศศรีลังกา Perera (2007) ไดชี้ปญหาผลกระทบจากชางปาซึ่งพบวาชางปาอาศัยอยูทั้ง
ในพื้นที่คุมครอง และนอกพื้นที่คุมครอง แตละปในที่ประเทศศรีลังกามีกรณีของความขัดแยง
เกิดขึ้น จากขอมูลที่มีการศึกษารวบรวมไวในป 2005 และ 2006 พบวา ชางปาถูกยิงตายจํานวน 37
และ 60 ตัว และประชาชนเสียชีวิตระหวาง 24 และ 30 คน/ป ในบางพื้นที่ประชาชนจําเปนตองทิ้ง
บานเรือน เนื่องจากการรบกวนของชางปา และเพื่อความปลอดภัยของชีวิต
ประเทศสาธารณรัฐประชาชนจีน พื้นที่สงวนธรรมชาติเมืองยาง (Meng Yang Nature
Reserve) ทางฝงซายของแมน้ําลานชาง (แมน้ําโขง) ในเขตปกครองตนเองสิบสองปนนา มณฑลยูน
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นาน ตั้งอยูหางจากเมืองเชียงรุงไปทางเหนือ 20 กม. พบวาโขลงชางปาเขากินกลวย ขาวโพด สัปปะ
รด ตนออนยางพารา และเขาใชแหลงน้ําตามสระน้ําในหมูบานของชุมชนชาวไตลื้อ และชาวไตดํา
ในชวงหนาแลง เปนความขัดแยงที่ยาวนานระหวางราษฎรกับชางปา (นริศ, 2543)
ประเทศอินโดนีเซีย พบวาชางปาบนเกาะสุมาตราเขากินไรออย เนื่องจากการพัฒนาพื้นที่
ปาเปนไรออย ชางปาจาก Bakit Barisan Salaton และ Way Kambas NP รวมกลุมมากถึง 70 ตัวเขา
กินทําลายไรออยที่ขยายพื้นที่เขาสูปาธรรมชาติในจังหวัดลัมปุง (Lampung) ทางใตของเกาะสุ
มาตรา รัฐบาลอินโดนีเซีย ตองขอควาญชาง และชางเลี้ยงจากไทยใหไปชวยไลชางใหกลับเขาสูปา
ประเทศ สปป. ลาว พบชางรบกวนพื้นที่เกษตรหลายแหง ตัวอยางเชน กรณีชางปาจากปา
สงวนแหงชาติภูเขาควาย ออกไปกินไรออยของบานนา เมืองทาพะบาด แขวงบอลิคําไซ และในปที่
อากาศแหงแลงจัดโขลงชางปาพยายามที่จะเดินทางผานหมูบานเพื่อออกสูแหลงน้ําคือแนวแมน้ํา
โขง ฝายทหาร และราษฎรตองชวยกันขับไลใหชางกลับคืนสูปา พื้นที่เกษตรในปาสงวนเมืองสัง
ทอง เชิงภูผาเดือน ถูกโขลงชางปาจากปาสงวนภูพะนัง แขวงนครหลวงเวียงจันทน ลงกินพืชเกษตร
ในเดือนพฤษภาคม 2548 และที่ปาสงวนน้ํากะดิ่ง พบวาชางปาจากปาสงวนแหงชาติภูหินปูน (Phou
Hinpun National Biodiversity Conservation Area) แขวงคํามวน ซึ่งตั้งอยูใกลกันในระหวางแนว
เขตของทั้งสองแขวง ผานเขามารบกวนทําลายรั้ว พืชไรพื้นที่บานนากอก เมืองคําเกิด แขวงบอลิคํา
ไซ
ประเทศไทย พบปญหาจากชางปาทําลายพืชผลเกษตร อุบัติเหตุ และทํารายคนจนเสียชีวิต
ในหลายพื้นที่ และมีแนวโนมที่เพิ่มขึ้นอยางตอเนื่องในปจจุบันพบในพืน้ ที่คุมครองอยางนอย 14
แหง ตัวอยางเชน
- อุทยานแหงชาติน้ําหนาว และอุทยานแหงชาติภูกระดึง เคยมีความตอเนื่องในผืนปาตอมา
มีหมูบานใหมเขาไปตั้งขวางในพื้นที่รอยตอจังหวัดเพชรบูรณ-เลย โขลงชางปาเดินทางจากปาน้ํา
หนาวไปสูภูกระดึง ผานหมูบานตั้งใหมกลางปาในชวงป 2524 จนเปนขาวใหญ ทั้งๆ ที่เคยเปนพื้นที่
ปาหากินของโขลงชางปามากอน นอกจากนั้นที่ภูกระดึงมีเหตุการณชางปาทํารายพระธุดงค และ
นักทองเที่ยวเสียชีวิตรวม 3 ราย
- เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย นอกแนวเขตฯ เคยมีพนื้ ที่ปา เชื่อมตอกับอุทยาน
แหงชาติภูกระดึง ชางปาในพื้นที่เคยเชื่อมตอกับอุทยานแหงชาติภูกระดึงในอดีต แตตอมาพื้นที่แยก
ขาดจากกันโดยการยึดครองพื้นที่ปาไม และเปลี่ยนไปเปนพื้นที่การเกษตร ชางในพืน้ ที่เคยทําราย
เจาหนาที่ 2 ราย และออกไปรบกวนพืน้ ที่เกษตรเชิงเขาแถบพื้นที่ดานภูหอ ทางดานตะวันออกเฉียง
ใตของพื้นที่เขตรักษาพันธุสตั วปา
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- เขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ เริ่มปรากฏวาโขลงชางออกไปรบกวนพื้นที่
พัก และสนามกอลฟบริเวณเขื่อนจุฬาภรณ มีการเขากินตนเตาราง หมากเขียว หมากแดง ชางปาเริ่ม
ออกมาใชพื้นที่ถนนบนเสนทางทุงลุยลาย ชวงระหวางหนวยพิทักษปาปางมวง สูเขื่อนจุฬาภรณ
และมีแนวโนมที่อาจเกิดอันตรายตอผูใชถนน (รศ.ดร. อุทิศ กุฏอินทร และดร. กาญจนา นิตยะ, การ
ติดตอสวนตัว)
- ปาสงวนแหงชาติกุยบุรี และอุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ Roether and
Chamnankid (2007) รายงานวาในพื้นที่ขนาด 969 กม2. จากการสํารวจพบวามีจํานวนชางปา
มากกวา 140 ตัว อันเนื่องมาจากการขยายตัวของการปลูกสัปปะรดเพื่ออุตสาหกรรม ชางปาทําลาย
พืชผลทั้งในหนาแลง และหนาฝน การลงกินผลสัปปะรด และสรางปญหาความขัดแยงในระยะยาว
จนกระทั่งมีโครงการพระราชดําริ และแนวทางพระราชทานในการแกไขปญหาระหวางชางปา และ
ราษฎร (Srikachang and Srikosamatara, 2005; Chamnankid, 2007) ปจจุบันทางอุทยานแหงชาติกุย
บุรี และ WWF – Thailand ไดดําเนินการในการศึกษา และติดตามการแกไขปญหาชางปา
- อุทยานแหงชาติแกงกระจาน จังหวัดเพชรบุรี ความขัดแยงเกิดขึ้น ณ บริเวณหวยสัตว
ใหญ อําเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ ปจจุบันสมาคมอนุรักษสัตวปา - ประเทศไทย (Wildlife
conservation Society - Thailand)โดยคุณพันธิภา พัฒนแกว ไดเขาไปดําเนินโครงการศึกษาเรื่องชาง
ปา และรวบรวมปญหาผลกระทบดานตางๆ จากชางปา การแกไขปญหา รวมทั้งการประเมินมูลคา
ความเสียหายของพืชผลการเกษตรจากชางปา
- อุทยานแหงชาติใตรมเย็น จังหวัดสุราษฎรธานี โขลงชางปาออกไปหากินพืชเกษตรดาน
นอก เมื่อเจาหนาที่ปาไม พยายามเขาไลสกัดใหโขลงชางปากลับเขาในพื้นที่ ชางปาทํารายเจาหนาที่
บาดเจ็บ 1 นาย
- อุทยานแหงชาติทับลาน จังหวัดนคราชสีมา นับตั้งแตป พ.ศ. 2549 เปนตนมา พบวาชาง
ปาจากอุทยานแหงชาติทับลาน หางจากบริเวณใกลสถานีฝกนิสิตวนศาสตรวังน้ําเขียว ประมาณ 12
กม. เริ่มออกไปหากินกลวย ในบริเวณพื้นที่เกษตรกรรมบานซับพลู ตําบลอุดมทรัพย อําเภอวังน้ํา
เขียว จังหวัดนครราชสีมา
- เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน และอุทยานแหงชาติเขาชะเมา-เขาวง เริ่มมีปญหาจาก
ชางปาเขาอางฤๅไน ลงกินขาวโพดในพื้นที่จังหวัดระยอง ในป 2535 ตอมาในปจจุบันพบปญหาการ
ทําลายพืชผลการเกษตรในพื้นที่ดานจังหวัดจันทบุรี และฉะเชิงเทรา ชางที่ออกมาบนถนนเสน
หนองคอก-คลองหาด สรางปญหาดานความปลอดภัยในการเดินทางผานเขตรักษาพันธุสัตวปาใน
เวลากลางคืน เคยปรากฏปญหาชางปาแยงออย และมันสําปะหลังจากรถบรรทุกออยที่แลนผาน มี
อุบัติเหตุรถยนตชนชางปาบนถนนเสนดังกลาว มีทั้งกรณีผูขับรถและชางปาเสียชีวิต หรือทั้งสอง
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ฝายตางไดรับบาดเจ็บ ปจจุบันมีการปดถนนในเวลากลางคืนชวงระหวางเวลา 21.00-05.00 น. (ขาว
สด, 2550) รายละเอียดอานไดจาก http://news.sanook.com/crime/crime_80172.php
- เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี ชางปาออกไปทําลายพืชผลการเกษตร
ดานตะวันออกเฉียงใตของเขตรักษาพันธุสัตวปาเมื่อป 2549 ตอมาพบวา เจาหนาที่ปาไมถูกชางทํา
รายบาดเจ็บ 2 นาย
- เขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ จังหวัดกาญจนบุรี เริ่มมีปญหาในป 2534 เปนตนมา มี
ปญหาในพื้นที่ริมหวยแมละมุนในชวงแรก พื้นที่ตอนบนบริเวณรอยตอระหวางเขตรักษาพันธุสัตว
ปาสลักพระ ซึ่งตั้งอยูใกลแมน้ําแควใหญ ซึ่งถูกยึดครองและพัฒนาเปนหมูบานหลายแหง และใน
ระยะหลังป 2546 พบวาชางปาออกไปใชพื้นที่ทางตอนลางของเขตรักษาพันธุสัตวปา พบพื้นที่
ความขัดแยงไมนอยกวา 20 จุด (ภาพที่ 7) โดยพบชางปาออกไปทําลายพืชผลการเกษตร และไปใช
แหลงน้ําในพื้นที่เลี้ยงวัวของราษฎรในชวงหนาแลงที่อากาศรอนจัด (Belinda Stewart-Cox, การ
ติดตอสวนตัว 2550) มีกรณีที่ชางสีดอออกไปหากินในพื้นที่การเกษตร และดึงสายไฟฟาในบริเวณ
ไรจนถูกไฟดูดตาย เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2550 (ผูจัดการออนไลน, 2550) ปจจุบัน โครงการ
Elephant Conservation Network และเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ รวมกับราษฎร

ภาพที่ 7. บริเวณที่พบชางปาออกไปนอกเขตรักษาพันธุสัตวปาสลักพระ
ที่มา โครงการ Elephant Conservation Network
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ทองถิ่นในพื้นที่การเกษตรทีม่ ีปญหา กําลังสํารวจ และแกไขปญหาผลกระทบจากชางปา รวมทั้ง
ความเปนไปไดในการพัฒนาบางหมูบานที่มีศักยภาพรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อชมชางปา
- เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี เดิมในชวงกอนป 2536 ไมมีปญหา
ชางปาออกไปทําลายพืชผลการเกษตร (รองลาภ, 2536) และเริ่มมีปะปรายแตไมรุนแรงในชวง
ระหวางป พ.ศ. 2540-2545 มีเจาหนาที่ และราษฎรถูกทํารายเสียชีวิต 2 ราย (Sukmasuang, 2007)
รักษาการหัวหนาเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง (คุณสุนทร ฉายาวัฒนะ) ไดรายงานวา หมูบานที่
ไดรับผลกระทบจากชางปามี 3 แหง คือ บานเขาเขียว บานเขามะตูม และบานไผงาม ในบริเวณพื้นที่
ทางด า นตะวัน ออกเฉี ย งเหนื อ ของแนวเขตรัก ษาพัน ธุสัตวปาห ว ยขาแข ง ทอ งที่อําเภอลานสั ก
จังหวัดอุทัยธานี ราษฎรเพิ่งเริ่มเขามาตั้งอาศัยในหมูบานเขาเขียว เมื่อป พ.ศ. 2537 เมื่อราษฎรเขามา
ตั้งถิ่นฐานปลูกมันสําปะหลัง ตอมาเปลี่ยนแปลงการใชประโยชนที่ดินเปนไรขาวโพด และกลวยที่
ปลูก รุก เข า มาชิ ด แนวเขตรั ก ษาพัน ธุ สัตว ปา ชา งปา ไดทํ า ลายแนวรั้ ว ลวดหนามออกไปกิ น ต น
ขาวโพด และกลวย ประชาชนไดแจงใหเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปาชวยปองกันเหตุ และเริ่ม
ปญหานี้พบบอยครั้งขึ้นในป พ.ศ. 2550
การจัดการแกไขเพื่อบรรเทาปญหาความขัดแยง
แนวทาง วิธีการ และการปฏิบัติในการแกไขปญหาความขัดแยงเรื่องมนุษย และชางปาใน
วิธีการตางๆ นับตั้งแต 1) การศึกษาสํารวจขอเท็จจริงจนไปถึงแนวทางออกของการแกไข และลด
ความรุนแรง 2) แนวทางการปองกัน 3) การเผชิญหนา และการขับไล 4) การกําจัด และการจับยาย
ไปไวที่อื่น 5) การจัดการพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมเพื่อชางปา 6) ความสามารถของพื้นที่ในการรองรับ
ประชากร (carrying capacity) 7) การวางแผนการใชประโยชนที่ดิน และอื่นๆ จากทั้งหมดที่กลาว
สามารถประมวลไดจากที่ทราบตามประสบการณที่มีการดําเนินการในพื้นที่ตางๆ ดังนี้
การศึกษา และการติดตามตรวจวัดเพื่อทราบความเปนจริง
เปนสิ่งที่สําคัญมากในเรื่องของการรวบรวมขอเท็จจริง และการศึกษาลักษณะพื้นที่ และ
กลุมชางปาที่กอผลกระทบ ในพื้นที่มีปญหานอยอาจดําเนินการสํารวจ ในพื้นที่ที่พบปญหาบอยครั้ง
และรุนแรงมากขึ้น จําเปนตองศึกษาทางวิชาการในรายละเอียดเพื่อทราบความเปนความจริง และแก
ตามสาเหตุของปจจัยปญหาที่แทจริง แทนการพูดถึงปญหาโดยการขาดองคความรูที่แทจริง สิ่งที่
ควรทราบเพื่อตอบคําถาม นาจะเปนเรื่องตางๆ ดังนี้
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ขนาด และความเหมาะสมของพื้นที่คุมครอง หรือพื้นที่อนุรักษ คงตองยอมรับวาในอดีต
เราประกาศพื้นที่คุมครอง หรือพื้นที่อนุรักษโดยยึดพื้นที่ซึ่งเหลืออยูเปนตัวตั้ง พื้นที่เหลืออยูที่ไหนก็
ประกาศที่นั้นเปนเขตรักษาพันธุสัตวืปา ในขณะที่พื้นที่มีลักษณะที่เปนที่ราบลุมสมบูรณดวยแหลง
น้ํา และปจจัยที่เปนทรัพยากรสําคัญ (keystone resources) ถูกยึดครองและเปลี่ยนรูปไปเปนพื้นที่
อาศัย และพื้นที่เกษตรหมดแลว ในขณะที่การบุกรุกพื้นที่ซึ่งเกิดขึ้นใหมก็ยังตามเขายึดครองพื้นที่
ราบตามหุ บ ต า งๆ อี ก เราเรี ย กพื้ น ที่ คุ ม ครองดั ง กล า วว า พื้ น ที่ คุ ม ครองแบบดั้ ง เดิ ม (Classical
Protected Area) ขาดการวางแผนพิจารณาไวอยางรอบครอบ ดังนั้น พื้นที่ซึ่งเหลืออยูซึ่งเปนพื้นที่
ภูเขาที่แหงแลง และขาดแคลนแหลงน้ําในหนาแลง หรือในปที่มีวิกฤตการณที่แหงแลงผิดปกติ ซึ่ง
กระทบถึงแหลงพืชอาหารของสัตวกินพืช
ในพื้นที่ของเขตรักษาพันธุสัตวปา และอุทยานแหงชาติ มีความเหมาะสมในเชิงของพื้นที่
(habitat suitability) ขนาดพื้นที่ราบที่เปนแหลงสรางอาหาร การกระจายของแหลงน้ําถาวร และ
แหลงดินโปงมากนอยเพียงใด มีใชเปนพื้นที่มีความลาดชันสูง และแหงแลง หรือมีหมูบาน และ
พื้นที่การเกษตร และการเลี้ยงปศุสัตวกระจายอยูภายใน และขางเคียง ซึ่งตองศึกษาในรายละเอียด
ประชากร และพฤติ ก รรมของช า งปา ชางปา ในพื้น ที่ เ พิ่ ม ขึ้น จริงหรื อไม หรื อเป น การ
โยกยายพื้นที่หากินเขามาใกลแหลงอาหารใหมที่สมบูรณอันเนื่องมาจากพื้นที่เกษตรอยูใกลเคียง
จําเปนตองมีการศึกษาจํานวนประชากร ลักษณะการกระจาย การสํารวจจํานวนนับโดยตรง หรือ
อาจเปนในรูปของ Indices เชน ปริมาณกองมูล/พื้นที่ ในบริเวณพื้นที่เกิดปญหา และพื้นที่ขางเคียง
สภาพการคุกคามตอชางปา จํานวนและขนาดประชากรในการเขาตั้งถิ่นฐาน การรุกเขาตั้ง
ถิ่นฐาน ขยายพื้นที่การเกษตรเขาประชิดแนวเขตรักษาพันธุสัตวปา และอุทยานแหงชาติ
การใชประโยชนที่ดินที่ขาดการวางแผน และควบคุม รูปแบบการใชที่ดิน ขนาดพื้นที่ และ
สภาพกิจกรรมของราษฎร โดยเฉพาะในพื้นที่ใกลเคียงที่ปะชิดติดแนวเขตพื้นที่คุมครอง ซึ่งมักจะ
ปลูกพืชเปนไปตามราคาพืชผลการเกษตร เชน การปลูกขาวโพด ออย และสวนผลไม
แนวทางการปองกันชางปา
การขุดคูรองลึก ในประเทศอินเดีย มีการขุดแนวรองลึก 1.5 ม. และนํามูลดินขึ้นถมสูง
เหนือรองเพื่อใหเกิดความชันในดานที่ชางปาอยูกอนจะเลยไปสูแนวรอง (trench) สถานี หรือหนวย
ปาไมของอุทยานแหงชาติบันดิปูร (Bandipur National Park) เจาหนาที่ตองขุดแนวรองลอมรอบ
หนวยงาน และสถานที่พัก เพื่อใหปลอดภัยจากชางปา ในการดูแลรักษาแนวรองที่ขุดไว จําเปนตอง
ดูแลรักษาอยูตลอดเวลาเพื่อไมใหดินพังทลาย และน้ําทวมขังในรอง มิฉะนั้นชางปาจะเดินลง และ
ขามผานออกไปขางนอกได
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การสรางแนวรั้วลวดหนาม และรั้วไฟฟา ในการแยกชาง และพื้นที่ปญหามีการสรางสิ่งกีด
ขวาง การนํารั้วลวดหนาม เชน ที่เขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง สรางแนวรั้วลวดหนาม 50 กม.
พบวาชางปาสามารถหาวิธีการพังรั้วลวดหนาม และออกไปนอกพื้นที่ การนํารั้วไฟฟาเขามาชวย
กรณีการใชรั้วไฟฟาแบบไฟกระแสออน 12 โวลท ชางปาสามารถเรียนรูใชการโคนดันตนไมใหญ
ใหลมใสแนวรั้ว และสามารถเดินผานออกไปได การปองกันชางปาใน Nagarhole National Park
ประเทศอินเดีย เพื่อกันมิใหชางออกไปขางนอกอุทยานฯ เจาหนาที่สรางแนวรั้วไฟฟาเขามาเสริมตอ
จากแนวรองลึกอีกชั้นหนึ่ง อยางไรก็ตามเรื่องความปลอดภัยจากกระแสไฟฟา ควรมีความรู เคยพบ
กรณีชางปาถูกไฟดูดตายในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ
การกอไฟ และการใชไฟ การเฝายาม และการกอกองไฟ เผายางรถยนตทิ้งไวในบริเวณทาง
ดานที่ชางปาจะออกสูพื้นที่เกษตรกรรม หรือการใชไฟในการไลขับชางปาใหถอยกลับคืนสูปา มี
การดําเนินการในหลายพื้นที่ เชน ที่เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง ใชแนวรั้วปองกันยาว 20 กม.
การใชอุปกรณประดิษฐที่ทําใหชางกลัว การวางจุดอุปกรณกีดขวาง เชน หุนคน แผนแสง
สะท อ น โดยการใช ไ ฟฉายส ง ผ า นแผ น ซี ดี (CD) ที่ ผู ก เชื อ กแกว ง ไปมาคล า ยไฟไซเรน เป น
สิ่งประดิษฐที่พัฒนาขึ้นใชในปากุยบุรี (ภาพที่ 8) แตอาจใชไดในระยะเวลาหนึ่ง เมื่อชางเรียนรู และ
ไมกลัวแลว อาจใชอุปกรณนี้ไมไดผล

ภาพที่ 8. รั้วไฟฟา และแผน CD ชวยสะทอนแสงหมุนเพื่อปองกันชางปาเขามากินสัปปะรด
การใชกลิ่น และความระคายเคือง มีการปลูก และใชพริกนํามาทาไวตามแนวรั้ว ไดผลดีใน
ประเทศแถบอั ฟ ริก า แต ไ ม ป ระสบผลในพื้น ที่บ นเกาะสุม าตรา ประเทศอิน โดนี เ ซี ย ทั้ งนี้อ าจ
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เนื่องจากฝนที่ตกชุก น้ําฝนอาจชะลางพริกใหเจือจาง หรือหมดไป ปจจุบันนําพริกไทมาประยุกตใช
เชน ในพื้นที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
หอสั ง เกตการณ การเฝ า ระวั ง เหตุ ในพื้ น ที่ ซึ่ ง ประสบป ญ หาเรื่ อ งช า งทํ า ลายพื ช ผล
การเกษตรในหลายพื้นที่มักกําหนดเวรยาม และตั้งหาง หรือหอสังเกตการในการเฝาระวัง เชน ใน
พื้นที่สงวนธรรมชาติเมืองยาง (Meng Yang Nature Reserve) มณฑลยูนนาน ในบริเวณชายปาของ
อุทยานแหงชาติกุยบุรี มีการจัดตั้งหอคอย หรือหางบนเฝาไรบนตนไมสูง เพื่อเฝาระวังสังเกตการ
ปรากฏของชางปาในชวงที่พืชผลใกลเก็บเกี่ยว ปกติเฝา 180 วัน/ป และแจงตอเจาหนาที่ผูเกี่ยวของ
ใหเขามาชวยขับไลมิชางใหเคลื่อนฝูงมากินพืชผลการเกษตร มีการจัดระบบการจัดเวรเจาหนาที่
และรถปกอัพเคลื่อนที่เร็วของ โครงการติดตามเฝาระวังชางปา ของอุทยานแหงชาติกุยบุรี เพื่อจัด
เจาหนาที่ไปเสริมกําลังชวยในการไลชางปาใหกลับคืนสูปา (ชลธร ชํานาญคิด, การติดตอสวนตัว)
ปายเตือน และสัญลักษณตางๆ ในการแจง และใหความรูกับผูเดินทางผานเสนทางที่เปน
แหลงอาศัย หรือพบชางปาออกมาปรากฏ เชน บนถนนสายหนองคอก – วังน้ําฝน ที่ผานเขตรักษา
พันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีปายเตือนใหทราบวาชางทุกตัวเปนชางปา และ บน
เสนทางเรียบแนวปาของเขตรักษาพันธุสัตวปาภูเขียวสูเขื่อนจุฬาภรณ ในอําเภอคอนสาร จังหวัด
ชัยภูมิ พบชางปาออกมาปรากฏบนถนนบอยครั้ง (ภาพที่ 9) ในบริเวณอุทยานแหงชาติเขาใหญ ตอง
ใชปายเตือนนักทองเที่ยวเรื่องการผานเขาแหลงชางปา (ภาพที่ 10) นอกจากนั้นสัญลักษณจราจร
ตองเขียนลงบนถนน เนื่องจากถูกชางปาถอนสิ่งแปลกปลอมที่พบเห็นออก และที่เขตรักษาพันธุ
สัตวปาดงใหญ อําเภอโนนดินแดง จังหวัดบุรีรัมย ก็เปนอีกแหงที่มีอุบัติเหตุชาง และรถยนต

ภาพที่ 9. ปายเตือนผูขับขี่ยวดยานพาหนะผานแหลงชางปา
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ภาพที่ 10. ปายเตือนผูขับขี่ยวดยานพาหนะผานแหลงชางปาในอุทยานแหงชาติเขาใหญ
การเผชิญหนา และการขับไล
การขูไลใหตกใจ การจุดประทัด การยืนปนไล เปนมาตรการที่ใชเฉพาะหนาเมื่อพบชางปา
ปรากฏขึ้นในพื้นที่เกษตรกรรม ในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติกุยบุรีใชการจุดลูกปะทัดกลม และใชหนัง
สะติ๊กยิงใสในทิศทางของโขลงชางปา เพื่อใหเกิดเสียงดังในการไลชางปาใหถอยกลับสูปา (ภาพที่
11)
การใชคน และเสียงขับไล โดยใชกําลังคนจัดเปน “ทีมงานไลชาง” และใชเสียงอึกทึกเขาไล
ติดตามอยางตอเนื่อง เพื่อใหชางตกใจถอยกลับเขาสูปาในการนี้ตองมีการวางแผนที่รัดกุม การ
ประสานงานในระหวางการขับไล มีการกําหนดทิศทาง และแผนการขับไลในระหวางสมาชิก
ผูเกี่ยวของตองมีความชํานาญพื้นที่ พรอมมีประสบการณสูง เพื่อหลีกเลี่ยงอันตรายจากการติดอยูใน
วงลอมของโขลงชางปา หรือกรณีที่อาจถูกชางปาที่ตกใจยอนกลับทําอันตรายผูไลได
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การใชควาญ และชางบานขับไล ในกรณีของประเทศอินโดนีเซียที่ขอความรวมมือจาก
ประเทศไทย และในป 2527-28 รัฐบาลไทยไดจัดสงควาญ และชางเลี้ยงไปชวยไลตอนชางปา
จํานวน 70 ตัว ซึ่งออกไปกินและทําลายพื้นที่ปลูกออยที่กูนุงมาดู (Gunung Madu) กลับเขาสูพื้นที่
สงวนสัตวปาเวย แคมบุส (Way Kambus Game Reserve) และเฝาระวังการรบกวนของโขลงชางปา
ในพื้นที่ตอนลางของเกาะสุมาตรา เมื่อเสร็จสิ้นภาระกิจควาญชางเดินทางกลับสูประเทศไทยเมื่อป
2543 (นริศ, 2543)

ภาพที่ 11. การจุด และยิงลูกประทัดเสียงดวยหนังสะติก๊ เพื่อไลชางปา
การกําจัด และการจับยายชางไปไวในพื้นทีแ่ หงใหม
การยิง การยิงชางปาที่กอปญหาเปนทางเลือกสุดทายเพื่อปองกันอันตรายตอชีวิตของ
ประชาชน มีการดําเนินการในประเทศศรีลังกา และบางประเทศในทวีปอัฟริกามีการตัดสินใจ
ดําเนินการในชางอัฟริกาบางตัวที่ไมเกรงกลัว และกอปญหาในการทํารายคน ในอดีตมีการลาออก
ในทางวิชาการ (culling) เพื่อลดจํานวนประชากรมิใหกระทบตอสภาพถิ่นที่อาศัย ตนไมถูกโคนลม
แตการลาออกในทางวิชาการไดรับการคัดคาน มีการเสนอใหยายไปไวในพื้นที่แหงใหม
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การคุมกําเนิดชาง (contraception) ปจจุบันมีการศึกษาในความรูเรื่องระบบสืบพันธุ และ
การเปนสัดของชางอัฟริกา ควบคูกับพัฒนาการในการสรางยาคุมกําเนิดชาง ในการนําระบบการใช
ปนยิงลูกดอกยาคุมกําเนิดมาใช โดยการบินตอน และยิงลูกดอกจากเฮลิคอปเตอร
การจับยาย (capture translocation) ในประเทศอินเดีย มาเลเซีย และอินโดนีเซีย ที่
มาเลเซียพบวาชางปาเขาทําลายสวนปาลมน้ํามัน กระทั่งมีการจับ และยายชางปาไปไวในปาแหง
ใหมที่หางไกลจากพื้นที่มีปญหา ตอมาพบวาชางปาสามารถเดินทางกลับมายังพื้นที่เดิมที่มีปญหา
การจัดการถิ่นที่อาศัยเพื่อชางปา
การจัดการแหลงน้ํา และแหลงอาหาร เปนสวนหนึ่งในการดําเนินการจัดการแหลงที่อาศัย
ของสัตวปา (habitat manipulation) การปลูกเสริมพืชอาหารชางปา การจัดการพื้นที่ธรรมชาติใหมี
สภาพของการทดแทนแบบยอนกลับ (setting back succession) การจัดการแหลงน้ํา การจัดการ
แหลงโปงเทียม ที่ดําเนินการในการรองรับประชากรชางปา ในพื้นที่คุมครองตางๆ เชน
- เขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง จังหวัดเลย มีการปลูกพืชอาหารชาง เชน ไผ กลวยปา และ
มะไฟ ฯลฯ การสรางแหลงโปงเทียม การสรางฝายแมว (check dam) กั้นลําน้ําเปนตอนๆ เพื่อชะลอ
น้ํา และกักเก็บน้ําในหนาแลงสําหรับชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาภูหลวง (ชัยณรงค, 2550)
- เขตรักษาพันธุสัตวปาเขาอางฤๅไน จังหวัดฉะเชิงเทรา มีการขยายพื้นที่เขตรักษาพันธุ
สัตวปาเขาอางฤๅไนใหบรรจบกับเขตรักษาพันธุสัตวปาเขาสอยดาว จังหวัดจันทบุรี และอุทยาน
แหงชาติเขาชะเมา-เขาวง จังหวัดระยอง การจัดสรางแหลงน้ําสัตวปาแบบขอบแบนราบลาดลงสู
แหลงน้ํา ชางปาไดใชประโยชนในหนาแลงรวมหลายจุดที่จัดสรางขึ้นในพื้นที่
- พื้นที่โครงการฟนฟูปากุยบุรี ตามโครงการพระราชดําริ นับเปนโครงการที่ดําเนินการ
เพื่อลดปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาเริ่มตนในป 2541 มีการคืนพื้นที่ไรสัปปะรดในหุบ
ที่ราบใหกลับเปนพื้นที่อาศัย และหากินใหชางปา รวม 33 กม2. การดําเนินโครงการในระยะที่ 1
ครอบคลุมพื้นที่ 107,703 ไรโดยขบวนการฟนฟูตามธรรมชาติ (natural recovery) และฟนฟูจัดการ
ในพื้นที่ 18,675 ไร ทําการการปลูกปา แปลงไผ การสรางแปลงหญา การสรางแหลงน้ําในรูปแบบ
ฝายแมว (check dam) ขนาดเล็ก (ภาพที่ 12) การสรางฝายน้ําลนรวม 10 บอ พบวาชางปาตอบสนอง
และใชแหลงน้ํา และพื้นที่ขางเคียงในการหากิน (ภาพที่ 13 - 15) ในการจัดทําแหลงโปงเทียมโดย
การขุดดิน และเติมเกลือเม็ด เพื่อเปนแหลงรองรับและดึงชางปาใหสามารถหากินอยูในบริเวณปา
ดานในที่มีการจัดการ ไมออกไปหากิน หรือใชแหลงน้ําตอนลาง ซึ่งจะเกิดผลกระทบกับราษฎรที่
ปลูกสัปปะรดในพื้นที่ดานลาง มีการสรางแนวขอบพื้นที่จัดการ และควบคุมใหแนวกอไผที่ชัดเจน
และสรางหอสังเกตการณบนเนินเขา เพื่อแจงเหตุในกรณีที่ชางปาเดินออกจากปาสูไรสัปปะรด ผลดี
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ในการดําเนินการนอกจากจะดึงชางไวในพื้นที่แลว ยังเปนประโยชนตอการฟนฟูประชากรกระทิง
หมูปา อีเกง เสือโครง และสัตวปาอื่นๆ ในพื้นที่ (กมล อุนใจ และชลธร ชํานาญคิด, การติดตอ
สวนตัว)

ภาพที่ 12. ฝายแมว เปนฝายชะลอน้ํา เพื่อกักเก็บน้ําในหนาแลงสําหรับชางปา

ภาพที่ 13. อางเก็บน้ําสําหรับชางปา และยังมีมีผลดีตอสัตวปาอื่นๆ เชนอีเกง
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ภาพที่ 14. การจัดสรางฝายน้าํ ลน แหลงน้ําถาวรสําหรับชาง และสัตวปาตางๆ และการสราง
หางบนตนไมสําหรับการสังเกตติดตามเก็บขอมูล หรือชมชางปาในบริเวณปากุยบุรี

ภาพที่ 15. การหากินของโขลงชางปาบริเวณใกลฝายน้ําลนจุดที่ 5 ในพืน้ ที่จัดการบริเวณปากุยบุรี
ความสามารถของพื้นที่ในการรองรับประชากร (carrying capacity)
ความสามารถของพื้นที่ในการรองรับประชากร พบวาในแตละพื้นที่ยอมมีขอจํากัดในเรื่อง
แหล ง น้ํ า และปริ ม าณอาหารสํ า หรั บ ช า งป า และสั ต ว ป า ต า งๆ เป น สิ่ ง ที่ ต อ งพิ จ ารณา การที่ มี
ประชากรชางมากเกินขีดความสามารถในการรองรับของพื้นที่ และสิ่งแวดลอม ในเชิงการจัดการ
ประชากรสัตวปาตองคํานึงถึงจํานวนชาง และความสามารถของพื้นที่รองรับ (carrying capacity)
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เราคงไมสามารถใหมีจํานวนชางปาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ในพื้นที่คุมครองขนาดเล็กๆ ความสมบูรณ
ของพืช อาหาร และแหล ง น้ํ า ในหนา แล ง เปน ปจ จัย ในการเพิ่ มจํ า นวนศั ก ยภาพในการสื บพั น ธุ
(breeding potential) ในการเพิ่มขนาดประชากรชางปาดวยการเพิ่มปริมาณอาหารตลอดเวลา กลไก
การคัดเลือกตามธรรมชาติ (natural selection) ในสวนของปจจัยแรงเสียดทานสิ่งแวดลอม
(environmental resistance) เชน สัตวผูลา โรค ปรสิต ความแหงแลงรุนแรง (severe drought) ชวย
ลดปริมาณน้ํา และพืชอาหาร อุบัติเหตุจากการติดหลมโคลน การตายเนื่องจากน้ําทวมใหญ (big
flood) และภัยธรรมชาติอื่นๆ ชวยเขามามีสวนในการควบคุมขนาดประชากรทํางานรวมกัน
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อชมชางปา
ในการปรั บ เปลี่ ย นวิ ก ฤตเป น โอกาสใหม นั บว า น า สนใจ และเป น ทางเลื อ ก เช น การ
ทองเที่ยวเชิงนิเวศที่ใชประโยชนจากพื้นที่และการปรากฏของชางปา Nepal (2006) กลาวถึงการใช
การทองเที่ยวเชิงนิเวศเพื่อแกปญหาชางปาทําลายพืชผลการเกษตร ในพื้นติดกับ Chitawan National
Park ประเทศเนปาล ราษฎรมีความพึงพอใจในรายไดใหมจากการทองเที่ยวทดแทนพืชการเกษตรที่
เสียหายเนื่องจากชางปาทําลาย แต Dr. Sanjay K. Nepal ใหขอคิดในขณะที่มาบรรยายพิเศษที่คณะ
วนศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เมื่อป 2549 ในหลักการที่วาไมควรยึดติดวาเปนแหลงรายได
หลัก แตควรพิจารณาเปนรายไดเสริมเทานั้น เพราะผูมาชมมิไดมีอยูตลอดเวลา
- ปาสงวนภูเขาควาย ประชาชนที่บานนา เมืองทาพะบาด แขวงบอลิคําไซ ประเทศ สปป.
ลาว ไดรับผลกระทบจากชางปาเขากิน ทําลายนาขาว และไรออย มีปญหาทั้งชางปาทํารายคนทั้ง
เสีย ชีวิ ต และบาดเจ็ บ และประชาชนปกป องทรัพ ยสิน และยิงชางปา ตอมาการสนับสนุนจาก
ทางการ และองคกรระหวางประเทศในการเปดพื้นที่บริเวณปาภูเขาควาย บริเวณหวยทราย เปน
แหลงชมชางปา โดยประชาชนในบานนา จัดบานพักเปนเรือนพักคาง (home stay) และผูนํา
ครอบครัวทําหนาที่เปนมัคกุเทศนนําชมชางปา และธรรมชาติดูแลความปลอดภัย และจัดการเรื่อง
อาหารรับประทานบนหอชมชางปา มีการจัดสรางหอสูงชมชางปา ที่สามารถใชรอกชักพับตัวบันได
เหล็ก ดา นลางขึ้ น เก็บ ไว ด านบน (ภาพที่ 16) มีโตะ ที่นั่งชม เครื่องนอน และห องสุ ขาพรอ มอยู
ดานบนหอดูชาง (ภาพที่ 17) สงผลดีตอการอนุรักษชาง และสัตวปาตางๆ ในพื้นที่ จากธรรมเนียม
ปฏิ บั ติ ที่ มี ก ารลั ก ลอบล า สั ต ว ป า เป น อาหารต อ งเปลี่ ย นไปเนื่ อ งจากภาพลั ก ษณ ข องการเสนอ
“โครงการเบิ่งชางปา และยางปาเขตบานนา” เปนจุดชูประเด็นเรื่องการทองเที่ยว ผูมาเยี่ยมชมพัก
คางยอมไมอยากเห็นภาพการลาสัตวปา การตัดไม และการทําลายสภาพธรรมชาติ
- บ า นคลองปลากั้ ง และอุ ท ยานแห ง ชาติ เ ขาใหญ จากลั ก ษณะของคล า ยกั บ กิ จ กรรม
สรางสรรคในเรื่องการรวมจัดการแหลงทองเที่ยว และรวมชวยดูแลรักษาธรรมชาติ เพื่อกิจกรรมใน
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การรองรับนักทองเที่ยวที่เขาชมกระทิง และจัดบานพักคางในบานคลองปลากั้ง อําเภอวังน้ําเขียว
จังหวัดนครราชสีมา ของ “กลุมอาสาสมัครพิทักษกระทิง” โดยประธานกลุม พ.ต.ท. ศักดิ์ศิลป เทพ
กลาง รวมกับคุณณรงคศักดิ์ นามตาป หัวหนาหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ (คลองปลากั้ง) ในพื้นที่

ภาพที่ 16. หอชมชางปาบานนา แขวงบอลิคําไซ ประเทศ สปป. ลาว

ภาพที่ 17. บรรยากาศอาหารเชาขาวเหนียวทานรวมกับไกดบนหอชมชางปาบานนา
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บริเวณหนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ (คลองปลากั้ง) อุทยานแหงชาติเขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา มี
การเขาชวยดําเนินการปลูกปาสรางแนวขอบเขตที่เกิดความชัดเจน และสิ่งที่นาสนใจ คือ ความ
รวมมือชวยจัดการแหลงทุงหญาในรูปแบบการเผาแบบควบคุม การสรางแหลงโปงเทียม และ
หอคอยชมกระทิง (ภาพที่ 18 และ 19) รวมทั้งมีการจัดมัคคุเทศก ในหมูบานเปนผูนําชมธรรมชาติ
และกระทิงออกทุง ดังภาพกระทิงหลายภาพที่นักทองเที่ยวถายได และมอบใหจัดแสดงอยู ณ ที่ทํา
การหนว ยพิ ทัก ษอุ ท ยาน (ภาพที่ 20) นั บว า เกิ ดผลดี ตอ การอนุรัก ษแ ละการสรา งความรว มมื อ
ระหวางภาครัฐ และประชาชนทองถิ่น เสริมสรางรายไดอันชอบธรรม และการไดรับการยกยองจาก
สังคม แทนที่การเขาลักลอบเก็บหาของปา การลักลอบลาสัตวปา การทําผิดกฎหมายตางๆ รวมทั้ง
การทําลายสัตวปาเพื่อปกปองพืชผลการเกษตรในอดีต

ภาพที่ 18. ประธานกลุมฯ นําชมพื้นที่ และบรรยายการเรือ่ งจัดทําโปงเทียมสําหรับกระทิง ใหกับ
นักศึกษาปาไมชั้นสูงจากคณะปาไม มหาวิทยาลัยแหงชาติลาว

หนวยพิทักษอุทยานแหงชาติ (คลองปลากั้ง)

ภาพที่ 19.หอชมฝูงกระทิงออกทุงหญาที่มกี ารจัดการใหเกิดหญาระบัด
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- ปาสงวนแหงชาติกุยบุรี ผมไดมีโอกาสเขารวมประชุม และรวมเดินทางไปกับผูเขารวม
การประชุม EU-Asia Link Project Symposium “Managing the Health and Reproduction of
Elephant Populations in Asia” จัดขึ้น ณ คณะสัตวแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และ
ออกไปทัศนศึกษาในพื้นที่ปาสงวนแหงชาติกุยบุรี ซึ่งตั้งอยูชิดติดกับอุทยานแหงชาติกุยบุรี โดย
ไดรับการประสานและอํานวยความสะดวกจาก คุณชลธร ชํานาญคิด หัวหนาอุทยานแหงชาติกุยบุรี
รวมกับราษฎร “บานรวมไทย” อําเภอกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ การดําเนินการนําชมปา และ
ชางปา มีการจัดแนวทางรองรับการทองเที่ยวเชิงนิเวศในพื้นที่โครงการฟนฟูปาสงวนแหงชาติกุย
บุรี (ภาพที่ 19) ในเรื่องมัคกุเทศนนําเที่ยว การใหบริการรถปคอัพนําเขาชมพื้นที่
ในเรื่องของการตอนรับนักทองเที่ยวที่เดินทางเขาสูหมูบานรวมไทย และอุทยานแหงชาติ
กุยบุรี เพื่อชมชางปา เมื่อคณะเดินทางไปถึง “บานรวมไทย” ไดรับการตอนรับอยางอบอุนดวยการ
ทักทาย และเสริฟน้ําสัปปะรด (ภาพที่ 21) การจัดอาหาร และผลไม (กลวย สม สัปปะรด) ตอนรับ
บรรยากาศการรับรองในหมูบาน ประกอบดวยการบรรเลงดนตรีไทยเดิม การรําไทย จากบุตรหลาน
ราษฎรในหมูบาน และการรําในขณะที่เขาพักในอุทยานแหงชาติกุยบุรี (ภาพที่ 22) นอกจากชวย
รักษามรดกทางวัฒนธรรมเอกลักษณไทยแลว ยังชวยในการเผยแพรวัฒนธรรมไทย การแลกเปลี่ยน
ความรูประสบการณ และยังเพิ่มความสัมพันธที่ดีระหวางราษฎรทองถิ่นกับแขกผูมาเยือนทั้งคน
ไทย และชาวตางประเทศ

ภาพที่ 20. คณะผูเขารวมการประชุมสัมมนานานาชาติเรื่องสุขภาพ และการขยายพันธุชางเอเชีย
ขณะออกทัศนศึกษา รวมชม ถายภาพ และตื่นเตนกับการพบชางปาในธรรมชาติ
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ภาพที่ 21. การตอนรับแกนกั ทองเที่ยวทีเ่ ดินทางมายังบานรวมไทยดวยเครื่องดื่ม และอาหาร

ภาพที่ 22. ดนตรีไทย และรําไทยในการตอนรับนักทองเที่ยวตางประเทศที่เขาชมชางปา
การใชความรู คําแนะนําในรูปของการเตือน และการเฝาระวัง
เราตองยอมรับสภาวะการณเมื่อเราผาน หรือเขาไปอยูในพื้นที่อาศัยของชางปา ซึ่งเปน
ความชอบธรรมของหลักสากลตามธรรมชาติ การใหความรูที่ถูกตองในเรื่องของนิเวศวิทยา และ
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พฤติกรรมของชางปา ในรูปของเอกสาร ปายเตือนอันตราย ขอแนะนําในเรื่องความปลอดภัยเพื่อมิ
ใหนักทองเที่ยวในอุทยานแหงชาติ ผูเขาไปในทัศนศึกษาในเขตรักษาพันธุสัตวปา และผูเกี่ยวของ
ไดรับอันตรายจากชางปาเปนเรื่องสําคัญ ซึ่งเจาหนาที่ปาไม มัคคุเทศก ผูเกี่ยวของ และนักทองเที่ยว
จะตองทราบ พรอมการใชความรู ประสบการณ และการระมัดระวังอันตรายที่สูงมาก การมีความรู
ความเขาใจในเรื่องพฤติกรรมของชางปา การรูจักสภาพภูมิประเทศ และการควบคุมระยะหาง
ระหวางผูชมจากโขลงชางปา รวมทั้งความจําเปนในบางพื้นที่ซึ่งจะตองมีการเฝาระวังจากเจาหนาที่
ปาไม กรณีที่พบชางออกสูบริเวณถนน เพื่ออํานวยความสะดวก และความปลอดภัยตอผูเขาชมพื้นที่
อุทยานแหงชาติเขาใหญมีประสบการณในเรื่องนี้เปนอยางดี
นอกจากนั้นการเดินทาง หรือขับขี่ยานพาหนะผานแหลงที่อาศัยของชางปา จําเปนตอง
สังเกต และใชความระมัดระวัง ในขณะที่ชางปายืนปดกั้นถนน แมอยูในรถก็จําเปนตองทราบถึง
อันตราย และการปฏิบัติในเรื่องของการไมเขาใกล ไมลงจากรถ ไมใชไฟ หรือบีบแตรไล หรือการ
ทําใหชางตกใจดวยวิธีการตางๆ และการถอยรถกลับใหหางจากโขลงชางปาดวยความระมัดระวัง
การพัฒนาความรวมมือระหวางประชาชน และเจาหนาที่ของรัฐ
การแกไขปญหาเรื่องผลกระทบจากชางปา จําเปนตองการเรียนรูสาเหตุของปญหา เพื่อ
หาทางปองกัน และแกไข การเพิ่มพูนความรวมมือระหวางราษฎรกับเจาหนาที่ปาไมจากเขตรักษา
พันธุสัตวปา หรืออุทยานแหงชาติ เชน การวิเคราะหปญหา และการสรางขอตกลงในการเฝาระวัง
ติดตาม และแจงเหตุ เพื่อแกไข และหยุดยั้งการเคลื่อนผานของชางปา หรือเขาสูพื้นที่เกษตรกรรมที่
มีปญหาคนและชางปา รวมทั้งการประมวลวัดผลสําเร็จในการดําเนินการดานตางๆ ที่เกี่ยวของใน
การแกไขปญหาความขัดแยงระหวางประชาชน และชางปา ซึ่งเปนทางออกที่ชวยบรรเทาปญหา
และเกิดความรวมมืออยางเปนรูปธรรม
การสรางความชัดเจนในประเด็นพื้นที่คุมครองไมใชพื้นที่ปาชุมชน
ในพื้นที่เขตรักษาพันธุสัตวปา และอุทยานแหงชาติ ซึ่งเปนทั้งแหลงอนุรักษทรัพยากรสัตว
ปาของประเทศ เปนแหลงอนุรักษดิน น้ํา และสภาพแวดลอมที่สําคัญของประเทศ และประชาชนใน
สังคมโดยรวม เนื่องจากพื้นที่สวนใหญของประเทศเปนปาตนน้ําลําธาร สมควรที่จะรักษาไวซึ่ง
คุณคาดังกลาวเพื่อสังคมไทย มากกวาเบี่ยงเบนประเด็น หรือไปสงเสริมการจัดตั้งปาชุมชน หรือ
สรางกฎหมายที่ไมเปนธรรมและเทาเทียมของคนในสังคมมารองรับ ซึ่งไมนาจะเปนธรรมตอสังคม
ในประเทศโดยรวม ในพื้นที่คุมครองซึ่งเปนแหลงที่ยังพบชางปา เปนเรื่องที่เปนไปไมไดถาไมมี
การคุกคามหรือยิงชางปาที่เขามากิน และทําลายพืชผลการเกษตร รวมทั้งผลกระทบจากการเกษตร
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การเลี้ยงปศุสัตว การนําพืช และสัตวเลี้ยงเขาไปปนเปกับความหลายหลายตามธรรมชาติดั้งเดิม
โอกาสสูงในการนําโรค และปรสิตใหมเขาสูระบบธรรมชาติ
การศึกษาการใชประโยชนทดี่ ิน และการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน
รูปแบบการประโยชนที่ดิน เปลี่ยนแปลงตามความตองการของสังคม และสภาพเศรษฐกิจ
แนวทางการวางแผนการใชประโยชนที่ดินใกลพื้นที่คุมครองที่พิจารณารอบครอบ รวมทั้งพัฒนา
แนวทางเรื่องพื้นที่กันชน (buffer zone management) ในเรื่องของความจําเปนตองรักษาไวเปนปา
หรือเปนสวนปา เพื่อหลีกเลี่ยงจากผลกระทบจากสัตวปา และชางปาตอพื้นที่การเกษตรเปนเรื่องที่
ตองพิจารณาในปจจุบัน หรือในพื้นที่ซึ่งเคยเปนแหลงชาติ มีแหลงน้ํา แหลงพืชอาหารที่ชางปาเคย
ใชอยูแตดั้งเดิม และถูกยึดครองบุกรุก หรือครอบครองที่ไมถูกตองอาจตองคืนกลับฟนฟูธรรมชาติ
ใหแกชางปาไดอาศัยและใชประโยชน เหมือนเชนในกรณีของปาสงวนแหงชาติกุยบุรี จังหวัด
ประจวบคีรีขันธ และไมควรไปสงเสริมการจัดปาชุมชนในเขตรักษาพันธุสัตวปา
แนวทางในการผลักดันใหเกิดความชัดเจนไมเพิ่มความเสี่ยงดวยการพัฒนาพื้นที่รอบแนว
เขตอุ ท ยานแห ง ชาติ หรื อ เขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า ให เ ป น แหล ง พื ช การเกษตรขนาดใหญ ใน
ขณะเดียวกันจําเปนตองลดขนาดพื้นที่การเกษตรที่เปนพืชอาหารของชางปาลง หรือเปลี่ยนแปลงไป
ปลูกพืชอื่นๆ ที่มิใชเปนอาหารของชางปา บทบาทของ องคการบริหารสวนตําบล (อบต.) ในพื้นที่
และความเปนไปไดในการพิจารณาใชประโยชนจาก พ.ร.บ. สงเสริมคุณภาพสิ่งแวดลอมแหงชาติ
พ.ศ. 2535
การโยกยายพืน้ ที่ทํากิน และหมูบานไปสูพนื้ ที่รองรับใหม
ในอดี ต ประชาชนสามารถที่ จ ะดํ า เนิน การแกไ ขปญ หาชางดว ยวิธีก ารที่ รุน แรง แม แ ต
เหตุการณในประเทศไทยในอดีตแกไขปญหาดวยวิธีนี้ แตในสภาการณปจจุบันซึ่งแตละประเทศมี
กฎหมายคุมครองสัตวปา ปญหาที่ประชาชน และชางปาเผชิญหนา และประชาชนหยุดการปองกัน
ตัวเอง และทรัพยสินโดยไมจะยิง หรือฆาชางปา ในหมูบานขนาดเล็กที่ตั้งอยูภายในอุทยานแหงชาติ
บางแหงของประเทศอินเดีย เชน Nagarhole National Park จําเปนตองโยกยายถิ่นหนีจากปญหาการ
รบกวนนาขาว และพืชผลการเกษตร และอันตรายจากชางปา เชนเดียวกับขอมูลที่ทราบจากประเทศ
ศรีลังกา พบวาบางหมูบานที่ประสบปญหาเรื่องชางปา ตองยอมรับและเลือกที่จะละทิ้งบานเรือนไป
อาศัยอยูในพื้นที่แหงใหม เพื่อตัดปญหาที่กังวล และขาดความสงบ แมวาที่ตั้งของหมูบานจะอยูใน
เขตอุทยานแหงชาติ หรืออยูนอกพื้นที่อุทยานแหงชาติก็ตาม (B.M.A. Oswin Perera, Personal
communication)
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สรุปการจัดการ และการแกไขปญหา
ในประเด็นของการจัดการจําเปนตองพิจารณา ในมุมมอง 2 มิติ คือ แยกปญหาของชาง
ออกจากการแกไขชางที่มีปญหา กลาวคือตองชวยในการรักษาอนุรักษพื้นที่อาศัย และประชากร
ของชางปา เพื่อใหอยูไดโดยปราศจากการคุกคามจากมนุษย และตองชวยในเรื่องการแกไขปญหา
ใหประชาชนอันเนื่องมาจากชางปาบางกลุมประชากร
ปญหาของชางจากธรรมชาติ และการคุกคามจากมนุษย
สภาพความผันแปรของภูมิอากาศ และสภาพสิ่งแวดลอมในอดีต จากสายวิวัฒนาการของ
สัตวมีงวง (Order Proboscidea) จาก 50 ลานปจากอนุยุค Eocene ถึงปจจุบัน มีการวิวัฒนาการจาก
สัตวขนาดเล็กสูสัตวคลายชาง (elephant-liked animal) และชางที่แทจริง (true elephant) จากสมาชิก
ที่มีมากกวา 350 ชนิด ใน 42 สกุล และ 5 วงศ ลดลงมาเหลือเพียง 2 ชนิด คือ ชางเอเซีย และชางอัฟ
ริ ก า มู ล เหตุ จ ากการเปลี่ ย นแปลงของภู มิ อ ากาศของโลก ซึ่ ง เปลี่ ย นแปลงป จ จั ย แวดล อ มตาม
ธรรมชาติ และสุดทายนําสูการวิวัฒนาการเกิดชนิดใหม (speciation) และสูญพันธุ (extinction) ใน
ชนิดที่เกิดขึ้นมากอนหนานั้นควบคูกันไป
การลดลงของพื้นที่อาศัย และแหลงที่หากินของชางปจจุบัน การเพิ่มขึ้นของประชากร
มนุษยในพื้นที่ซอนทับกับถิ่นที่อาศัยของชางปาทั้งสองชนิดในอดีต นําสูขยายพื้นที่ตัวของพื้นที่ตั้ง
ถิ่นฐาน และฐานผลิตอาหาร และพืชเศรษฐกิจที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงพื้นที่ธรรมชาติ การสูญ
หายไปของพื้นที่อาศัยซึ่งปาธรรมชาติ (habitat loss) ประชากรของชางเอเซียเหลือกระจัดกระจายใน
พื้นที่อาศัยที่แตกแยกขาดจากกัน (habitat fragmentation) ในภาพโดยรวมของประชากรชางเอเซีย
ทั้งหมดมีแนวโนมที่ลดลงจากอดีต สิ่งที่เกิดขึ้นเปนผลจากน้ํามือของมนุษย เชน การลักลอบลา การ
ทําลายชางเพื่อปกปองพืชผลการเกษตร เมื่อพิจารณาในเชิงพื้นที่ ความเหมาะสมของพื้นที่รองรับ
ชางปาในพื้นที่อุทยานแหงชาติ และเขตรักษาพันธุสัตวปา ซึ่งเปนพื้นที่ภูเขามีความเหมาะสมนอย
กวาพื้นที่ราบที่อุดมสมบูรณ ซึ่งเคยเปนพื้นที่อาศัยของชางปามากอน แตถูกมนุษยยึดครองใชเปน
แหล ง ที่ อ าศั ย และเพาะปลู ก แม ว า มี ม าตรการทางกฎหมายรองรั บ แต ก็ ส ามารถช ว ยคุ ม ครอง
ประชากรชางปาไดในระดับหนึ่ง และในรายพื้นที่คุมครองซึ่งมีความเหมาะสม และมีการคุมครองที่
เขมแข็ง พบวาชางปามีแนวโนมเพิ่มขึ้น
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ชางปาที่มปี ญหากับประชาชน
ความรู และขอมูลที่เปนปจจุบัน การศึกษาปญหา เพื่อการจัดการ และแกไขปญหาระหวาง
ประชาชนกับชางปา การเขาใจถึงปญหาตองมีขอมูลที่ถูกตอง และชัดเจน ดังนั้น จึงจําเปนตองศึกษา
ในเชิงของพื้นที่ และประชากร พฤติกรรมของชางปาที่กอเกิดปญหา และปจจัยที่ดึงดูดหรือกระตุน
ใหเกิดความขัดแยง เชน การขยายพื้นที่ และการใชประโยชนที่ดินในการเกษตรใกลพื้นที่คุมครองที่
ขาดความสอดคลองเนื่องจากปลูกพืชที่เปนอาหารของชางปาได ในเรื่องนี้ตองยอมรับวาการเขาใน
ในปญหาที่แทจริง การคาดการณเพื่อการปองกันเหตุไวลวงหนา ยอมดีกวาการตามแกไขปญหาที่
เกิดขึ้นแลว พื้นที่ซึ่งเหมาะสมยอมมีพืชอาหาร น้ํา และความปลอดภัยตอชางปา ในขณะที่ชางปา
ตองการอาหาร และน้ําใหเพียงพอตอความตองการในรอบวัน พื้นที่เกษตรกรรมใกลแหลงที่อาศัย
ของชางปาจึงเปนพื้นที่เสี่ยงตอการเกิดปญหา และมีปญหา ชางปาไมสามารถแยกความแตกตางใน
ขอบเขตพื้นที่คุมครอง และนอกพื้นที่คุมครอง โดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุม สิ่งดึงดูดจากพืช
พรรณในพื้นที่การเกษตรที่ปลูกพืชในหนาแลง รวมทั้งการเสาะหาแหลงน้ําในหนาแลง จึงมีโอกาส
สูงในการเลือกและเขาใชประโยชนของชางปา
การจัดการถิ่นที่อาศัย (habitat manipulation) สําหรับชางปา และสัตวปา มีการศึกษา และ
การดําเนินการ เชน การจัดการแหลงน้ํา แหลงพืชอาหาร โปงเทียม เพื่อดึงดูดใหชางปาอาศัยอยู
ภายในพื้นที่คุมครองไมออกไปหากิน และเหยียบย่ํารบกวนพื้นที่เกษตรกรรมที่อยูดานนอกพื้นที่
คุมครอง ในเชิงการจัดการประชากรสัตวปาตองคํานึงถึงจํานวนชาง และความสามารถของพื้นที่
รองรับ (carrying capacity) ปริมาณอาหาร น้ํา และพื้นที่รองรับประชากรชางปาในจํานวนจํากัด เรา
คงไมสามารถใหมีจํานวนชางปาเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆ ในพื้นที่คุมครองขนาดเล็กๆ อาหารเปนปจจัยใน
การเพิ่มจํานวนประชากรชางปา อยางไรก็ตามกลไกการคัดเลือกตามธรรมชาติ (natural selection)
ในสวนของปจจัยแรงเสียดทานสิ่งแวดลอม (environmental resistance) ทํางานรวมกัน เชน สัตวผู
ลา โรค ปรสิต สภาพความแหงแลง สภาพฝนตกหนักและน้ําทวมใหญ ชวยเขามามีสวนในการ
ควบคุมขนาดประชากรชาง และสัตวปาตางๆ ในพื้นที่ธรรมชาติ
การลดปญหาความขัดแยงระหวางประชาชน และชางปา เมื่อปญหาเกิดขึ้นจําเปนตอง
แกไข การแกไขมีทั้งในเรื่องการขับไลดวยเสียง และการไลดวยคน การสรางแนวปองกันดวยรั้ว
ลวดหนาม รั้ว ไฟฟากีดขวาง การขุดแนวรองลึก การสรางสิ่ งประดิ ษฐให ชางกลัว ซึ่งสิ่งตางๆ
ดังกลาวมีการประยุกตใชรวมกัน อยาไรก็ตามการศึกษาจากบทเรียนในสถานการณความขัดแยง
และการแกไขปญหาของพื้นที่ตางๆ เพื่อนําไปประยุกตใชในพื้นที่แหงอื่นๆ ที่มีปญหา นาจะเปน
เรื่องของจํานวนชาง ความถี่ที่ชางปาออกรบกวน ผลกระทบที่เกิด ความเหมาะสมตามลักษณะพื้นที่
เทคนิควิธีการ และความเปนไปไดจริงเปนรายกรณีของพื้นที่ไป รวมทั้งการพัฒนาความรู
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ประสบการณ และการตรวจวัดความสําเร็จในการจัดการ ควบคูกับการสรางความรวมมือระหวาง
ราษฎรกับรัฐในการแกไขปญหา ยอมเปนโอกาสที่ดีในการดําเนินการใหบรรลุวัตถุประสงค และ
ตองยอมรับวาชางปามีความสามารถในพัฒนาการดานการเรียนรู และหลบหลีกแนวปองกันที่มีการ
ดําเนินการไว
การใหความรูที่ถูกตองแกสังคม ความเขาในในนิเวศวิทยา และพฤติกรรมของชางปา การ
แนะนําในเรื่องการระมัดระวัง และความปลอดภัยแกนกั ทองเที่ยวที่เขาไปในอุทยานแหงชาติ และผู
เดินทางผานถนนในเขตอาศัยของชางปา เพื่อลดอุบัติเหตุ และลดอันตรายจากชางปาที่อาจเกิดขึน้ ได
แนวทางการใชวิกฤตผลกระทบชางปา ใหเปนโอกาส ในเรื่องของการทองเที่ยวเชิงนิเวศ
(Ecotourism) ในการชม และศึกษาชางปา เพื่อการสรางรายไดสูทองถิ่นทดแทนรายไดจากผลผลิต
พืชเกษตรในสวนที่เสียหายอันเนื่องมาจากชางปา แทนการแอบลักลอบยิงทําลายชางปาเพื่อปกปอง
ทรัพยสินของตนเอง อีกทั้งยังชวยลดแรงกดดันและความรูสึกในเชิงลบตอชางปา มีการดําเนินการ
ในประเทศ สปป.ลาว และประเทศเนปาล รวมทั้งที่อุทยานแหงชาติกุยบุรี จังหวัดประจวบคีรีขันธ
แตตองยอมรับวารายไดจากการทองเที่ยวที่เกี่ยวของกับกิจกรรมการชมชางปาเปนเพียงรายไดเสริม
แกครอบครัวเทานั้น โดยตองมีกฎเกณฑ และไมแขงขันกันจนเกิดความขัดแยงในเรื่องผลประโยชน
และเกิดความแตกแยกในชุมชน ซึ่งผลรายไดจะไมคุมกับผลเสีย
การสร า งความชั ด เจนในระบบพื้ น ที่ คุ ม ครอง ในเขตรั ก ษาพั น ธุ สั ต ว ป า และอุ ท ยาน
แหงชาติ เปนแหลงตนน้ําลําธาร และแหลงรักษาสภาพแวดลอมดิน น้ํา และความหลากหลายทาง
ชีวภาพของสังคมโดยรวม สมควรควรใหความสําคัญเปนไปตามเจตนารมณ ไมควรประกาศจัดตั้ง
ปาชุมชนในพื้นที่คุมครอง หรือสรางกฎหมายรองรับ ปาชุมชนควรไดรับการสนับสนุนในกรณีที่อยู
นอกเขตรักษาพันธุสัตวปา และอุทยานแหงชาติ ผลกระทบจากการเกษตร การเลี้ยงปศุสัตว การนํา
พืช และสัตวเลี้ยงเขาไปปนเปกับความหลายหลายตามธรรมชาติดั้งเดิม โอกาสสูงในการนําโรค
และปรสิตใหมเขาสูระบบธรรมชาติ และผลกระทบจากชางปาที่จะเขามายังพื้นที่เกษตรกรรม
การศึกษาการใชประโยชนที่ดิน และการวางแผนการใชประโยชนที่ดิน ในความเปนไปได
เพื่อลดความเสี่ยง และลดปญหาการเผชิญหนาระหวางชางปา และการทําลายพืชผลการเกษตร อัน
เนื่องมาจากการพัฒนาการใชประโยชนที่ดินรอบแนวเขตพื้นที่อนุรักษที่ขาดการวางแผนที่ถวนถี่
หรือเปนไปตามกระแสทางเศรษฐกิจที่ขาดความรอบครอบคํานึงถึงปญหาการผลกระทบนี้ จําเปน
จะตองมีทิศทางในการวางแผนเรื่องพื้นที่กันชน (buffer zone management) และการวางแผนการใช
ประโยชนที่ดินที่เหมาะสม องคการบริหารสวนตําบลควรเขามารับทราบ และรวมมือในการดูแล
รักษาทรัพยากรธรรมชาติ และรวมคิด แกไขปญหาชางปาในพื้นที่ซึ่งประชาชนในตําบลนั้นๆ ไดรับ
ผลกระทบอันเนื่องมาจากชางปาทําลายพืชผลการเกษตร
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นิเวศวิทยาและประชากรของชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง 1/
Ecology and Population Density of Asian Elephant in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
รองลาภ สุขมาสรวง 2/
บทคัดยอ
การศึกษานิเวศวิทยาและประชากรของชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
ดําเนินการ
ระหวาง พ.ศ. 2540 – พ.ศ. 2545 รวม 6 ป เพื่อศึกษาการใชพื้นที่อาศัย การเคลื่อนที่ ชนิดพืชอาหาร ผลกระทบของ
การหากินของชางปาตอพืชพรรณ ความหนาแนนประชากรชางปาจากกองมูล ทั้งในบริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขา
นางรํา และในพื้นที่บริเวณอื่นอีก 6 แหง อัตราสวนเพศ โครงสรางชั้นอายุ และการทดแทนในประชากร ทั้งจากวิธี
การเดินศึกษาทั้งบนเสนทางศึกษา และการเดินติดตามศึกษาโขลงชางปาโดยตรง ผลการศึกษาพบวาในชวงฤดูแลง
ชางปาชอบเลือกใชพื้นที่ปาดงดิบแลง ภายในพื้นที่ในชวงระยะหางจากแหลงโปง และแหลงน้ําซับ 0 – 1,000 เมตร
หางจากลําหวย 0 – 250 เมตร หางจากแหลงกิจกรรมเจาหนาที่พิทักษปา 2,000 – 3,000 เมตร หางจากถนนดินในปา
500 – 750 เมตร ในชวงระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 100 – 500 เมตร และในชวงความลาดชัน 0 – 10 % ขณะที่
ในชวงฤดูฝนการเลือกใชพื้นที่อาศัยตางจากชวงฤดูแลงเล็กนอยกลาวคือ ชางปาชอบใชพื้นที่อาศัยในปาเบญจพรรณ
ภายในพื้นที่หางจากแหลงโปงและน้ําซับ 0 – 1,000 เมตร หางจากแหลงกิจกรรมเจาหนาที่พิทักษปา 1,000 – 2,000
เมตร หางจากถนนดินในปา 250 – 500 เมตร ในชวงระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 100 – 500 เมตร และในชวง
ความลาดชัน 0 – 10 % โขลงชางปาเคลื่อนที่วันละ 5.90 กม. (range = 3.08 –10.18, SD=2.27) คิดเปนความเร็วในการ
เคลื่อนที่ 0.25 กม/ชม (range = 0.12 – 0.42, SD = 0.09) กินพืชอาหารรวม 260 ชนิด (species) จาก 193 สกุล (genus)
ใน 94 วงศ (Family) วงศที่พบวากินมากที่สุดคือวงศ Gramineae พบจํานวน 28 ชนิด โดยพืชอาหารที่สามารถจําแนก
ไดครั้งนี้ สวนใหญเปนไมยืนตนและไมพุมยืนตน ซึ่งพบ 39 วงศ 84 สกุล รวมจํานวน 128 ชนิด
ตนไมที่ชางปาใชรางกายถูพบจํานวน 777 ตน จาก 135 ชนิด มีขนาดเสนรอบวงเฉลี่ย 97.14 ซม
(SD=57.86) ตนไมที่ชางปาใชงาหรือขนายแทงพบจํานวน 218 ตนไม จํานวน 38 ชนิด ขนาดตนไมที่ชางแทง มี
ขนาดเฉลี่ย 62.06 ซม. (SD=37.64) มีขนาดความสูงเฉลี่ย 151.97 ซม. (SD=38.99) ตนไมที่ชางปาหักโคนพบจํานวน
245 ตน จาก 52 ชนิด มีคาขนาดเสนรอบวงเฉลี่ย 28.83 ซม. (SD=29.95) ตนไมที่ถูกชางปาหักโคนพบวาตาย 100 ตน
ขนาดตนไมที่ถูกหักโคนสวนใหญอยูในชั้น >10 – 60 ซม. โดยพบถูกหักโคนรวม 236 ตน หรือ 96.72 % ของตนไม
ที่ถูกหักโคนทั้งหมด ความหนาแนนประชากรชางปาบริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา ในฤดูแลง และฤดูฝนมีคา
เทากับ 0.30 ตัว/กม2 สวนความหนาแนนประชากรในพื้นที่อื่น ซึ่งอยูใกลแหลงน้ํา และหางจากการรบกวนของมนุษย
มีคา 0.73 ตัว/กม2 อัตราการทดแทนในประชากรในแตละป มีคาระหวาง 9.31 - 11.64 % สัดสวนระหวางลูกชางและ
ชางวัยรุน กับ ชางตัวกอนเต็มวัยและชางตัวเต็มวัยในโขลง มีคา 1: 2.15 มีอัตราสวนเพศระหวางชางตัวเพศผูเต็มวัย
กับเพศเมียเต็มวัยเทากับ 1: 6.25 ผลการศึกษาครั้งนี้พบวาความหนาแนนประชากรชางปาภายในเขตรักษาพันธุสัตว
ปาหวยขาแขงอยูในเกณฑดี เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่แหลงการกระจายตามธรรมชาติแหงอื่นในภูมิภาคเอเชียอยางไร
ก็ตามการลักลอบลาชางปาเพื่อตองการงาที่ยังคงเกิดขึ้นอยางตอเนื่องเปนปจจัยสําคัญที่คุกคามประชากรชางปาแหงนี้
...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................
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ABSTRACT
The study of ecology and population density of Asian elephant in Huai Kha Khaeng Wildlife Sanctuary
was carried out between 1997 and 2003 that covered time of 6 years. These studies focused on habitat selectivity,
movement, forage species and impact of feeding behavior to the forest plant. The population densities studied by
dung count method were investigated within both the area around Khao Nang Rum Wildlife Research Station
(KNRWRS) and the other 6 study sites. Sex ratio, age structure and recruitment rate of the population were also
calculated from data that was gathered by both transect lines and direct observations. The results reflected that in
the dry season the animal preferred to use dry evergreen forest within the area that far from saltlick between 0 –
1,000 m, far from the ranger activities sites within 2,000 – 3,000 m, far from the forest road between 500 – 700 m.
The animal also preferred to use in the area that had an altitude between 100 – 500 m above mean sea level and
within slope class of 0 – 10 %. In the wet season, the animal’s selectivity behavior differed slightly when
compared with those of the dry season. The animal preferred to use the mixed deciduous forest within the area that
far from saltlick sites and natural water spring between 0 – 1,000 m, 1,000 – 2,000 m far from the ranger activities
sites, 250 – 500 m far from the forest road. The area that has altitude of 100 – 500 m above mean sea level and
within the slope class of 0 – 10%
Daily movement of the animal’s herd was 5.90 km (range = 3.08 –10.18, SD=2.27) with walking speed
of 0.25 km/h (range = 0.12 – 0.42, SD = 0.09). The animal in this area consumed at least 260 forage species from
193 genuses in 94 families. The animal consumed twenty-eight species of Gramineae. Most of the forage species
were tree and shrubby tree that were composed of 39 families 84 genuses that totaled of 128 species. Seven
hundred and seventy seven numbers of trees, 135 species were scrub by the elephant, had an average GBH of
97.14 cm (SD=57.86). Two hundred and eighteen numbers of trees, 38 species were puncture by the animal’s tusk
had an average GBH of 62.06 cm (SD=37.64) and with the average height of 151.97 cm (SD=38.99). Two
hundred and forty five numbers of trees, 52 species that were broken by the animal had an average GBH of 28.83
cm (SD=29.95). Most of trees that were broken range the GBH class of > 10 – 60 cm that composed of 236 or
96.72 % out of the entire broken tree. One hundreds number of tree out of 245 number of tree were died.
The population density both in the wet season and the dry season around KNRWRS was 0.30
individuals /km2. Whereas in the other study sites that located near the Huai Kha Khaeng River and has less
human disturbance, the density had an average of 0.73 individuals /km2.
The yearly recruitment rate of the population was between 9.31 - 11.64 %. The ratio between calf plus
juvenile elephant and sub adult plus adult elephant was 1: 2.15. Sex ratio between adult male and adult female in
the population was 1: 6.25. This study showed that the population was in a good status when compared with those
of the population in some natural habitat of the animal’s distribution range in Asia Region. However the elephant
poaching for the animal’s tusk in this area that still occurred was the main threaten factor of the population.
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คํานํา
ชางเปนสัตวที่กําลังจะสูญพันธุตามสถานภาพการอนุรักษ ทั้งยังเปนสัตวที่ประสบความลม
เหลวในการ เพาะเลี้ยงและขยายพันธุนอกถิ่นกําเนิด (ex situ conservation) คาดวาชางที่เปนสัตวเลี้ยง
อยูในสวนสัตวจะสูญหายไปจนหมดสิ้นภายในระยะเวลาไมเกิน 50 ป (Rees, 2003) สําหรับประเทศ
ไทยชางที่อยูในความครอบครองของเอกชนและองคกรตางๆ ก็มีจํานวนลดลงกวา 50 เทา โดยเหลือ
เพียงประมาณ 2,000 เชือก ภายในระยะเวลาเพียง 120 ป ที่ผานมา (กฤษฎา, 2543) หนทางเดียวสําหรับ
การเก็บรักษาสัตวชนิดนี้ไว คือ การเก็บรักษาไวในแหลงธรรมชาติเดิมของชาง (in situ conservation)
โดยประเทศไทยเปนแหลงการกระจายที่สําคัญของชางปาที่สําคัญที่สุดแหงหนึ่ง แตการศึกษาเกี่ยวกับ
นิเวศวิทยาและประชากรชางปาในธรรมชาติมีอยูนอยมาก การนําผลการศึกษาชางปาของตางประเทศ
มาใชกับประเทศไทยสามารถกระทําไดอยางผิวเผินเทานั้น การขาดแคลนความรู และความเขาใจดาน
นิเวศและประชากรของชางปา เปนสาเหตุสําคัญประการหนึ่งที่ทําใหการดําเนินการจัดการชางปา ทั้ง
ในดานการจัดการถิ่นที่อาศัยและประชากรชางปาไมบรรลุเปาหมายเทาที่ควร พื้นที่อาศัยและประชา
กรชางปาของประเทศลดนอยลงอยางตอเนื่องตามลําดับ
การศึกษาดานนิเวศและประชากรชางปาครั้งนี้ แมวาดําเนินการในเขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง แตผลที่ไดรับโดยเฉพาะการเลือกใชพื้นที่อาศัย พืชอาหาร การเคลื่อนที่ และขนาดประชา
กรในพื้นที่ธรรมชาติที่สมบูรณ มีการรบกวนจากมนุษยนอยมาก สามารถนําไปประยุกตใชสําหรับ
การวางแผนการจัดการพื้นที่ธรรมชาติ ทั้งในพื้นที่นี้และพื้นที่แหงอื่นของประเทศตามความเหมาะสม
การศึกษาครั้งนี้มีวัตถุประสงคเพื่อ
1. เพื่อศึกษาการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปา ทั้งจากการติดตามศึกษาโดยตรง และจากกอง
มูล เพื่อนําไปสูแนวทางการจัดการพื้นที่อาศัยของชางปา
2. เพื่อศึกษาชนิดพืชอาหาร การเลือกใชชนิดพืชอาหาร และผลกระทบของการหากินของ
ชางปาตอพืชพรรณ
3. เพื่อศึกษาความหนาแนนประชากร สัดสวนโครงสรางและอัตราการทดแทนในประชากร
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อุปกรณและวิธีการ
สถานที่ศึกษา
เก็บขอมูลสนามภายในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี
ระยะเวลาศึกษา
ดําเนินการในชวงระหวางเดือนพฤศจิกายน 2540 จนถึงเดือน ตุลาคม 2545 รวม 72 เดือน
วิธีการและการวิเคราะห
1. การศึกษาการใชพื้นที่อาศัย
1.1 พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยจากกองมูล ศึกษาจากการพบกองมูลบนเสนทาง
ศึกษาถาวรความยาว 100 กม. ของสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรําที่เก็บขอมูลอยางสม่ําเสมอเดือนละ 1
ครั้ง รวม 6 ป จําแนกและวิเคราะหตามฤดูกาล ตามปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลือกใชพื้นที่อาศัยของ
ชางปาทั้ง 8 ปจจัย คือ (1) ชนิดปา (2) ความสูงจากระดับน้ําทะเล (3) ความลาดชัน (4) ระยะหางจาก
ถนนในปา (5) ระยะหางจากแหลงกิจกรรมของเจาหนาที่ (6) ระยะหางจากลําหวยในปา (7) ระยะหาง
จากแหลงโปง (8) ระยะหางจากแหลงน้ําซับ โดยแยกขอมูลตามฤดูกาลเพื่อศึกษาการเลือกใชพื้นที่
อาศัยในแตละฤดูกาล โดยขั้นตอนของ Availability – utilization Analysis (Neu และ คณะ, 1974;
Byers และ คณะ, 1984)
1.2 พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยจากพิกัดภูมิศาสตรที่พบชาง เดินติดตามโขลงชาง
ปา เมื่อพบเห็นชางปาบันทึกพิกัดภูมิศาสตรดวยเครื่องหาพิกัดภูมิศาสตร ทําการบันทึกพิกัดภูมิศาสตร
ทุกๆระยะ 100 ม. ที่เดินติดตาม โดยอานคาระยะทางจากเครื่องหาพิกัดภูมิศาสตร เดินติดตามศึกษาให
ครอบคลุมระยะเวลาทั้งฤดูแลงและฤดูฝน นําพิกัดภูมิศาสตรที่ได ถายทอดลงสูฐานขอมูลสารสนเทศ
ภูมิศาสตร (ศูนยวิจัยปาไม, 2540) โดยพื้นที่ ที่ศึกษาการใชพื้นที่อาศัยดวยวิธีนี้ ไดแก อาณาบริเวณภาย
ในพื้นที่ที่ลากขอบเขตรอบนอกของพิกัดภูมิศาสตร โดยรวมขอมูล แลวขยายขอบเขตออกไปอีก 1
กม. โดยใชคําสั่ง Buffer ในโปรแกรม Arc/view 3.2a ทําใหครอบคลุมพื้นที่สําหรับการศึกษากรณีนี้
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232.37กม2 การใชพื้นที่อาศัยของชางปาพิจารณาจากความสัมพันธระหวางขนาดพื้นที่ตามระยะหาง
จากปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปา 8 ปจจัย ตามขอ 1.1 กับจํานวนพิกัด
ภูมิศาสตรที่พบชางที่ตกอยูในแตละชั้นระยะหาง โดยแยกขอมูลตามฤดูกาล
1.3 ศึกษาความสัมพันธระหวางจํานวนกองมูลและจํานวนพิกัดภูมิศาสตร ที่พบเห็นชาง
ปา ตามชั้นระยะหาง หรือประเภท ของปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาแตละ
ปจจัย ดวยการคํานวณคาสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ (Pearson’s correlation coefficient) พิจารณาผลที่
ระดับนัยสําคัญ P < 0.05
4. ชนิดพืชอาหาร
จําแนกชนิดพืชอาหารจากการเก็บตัวอยางพืชที่พบวาชางปากิน นํามาจําแนกชนิด พรอมกับ
บันทึกจํานวนครั้งที่พบวาชางปากินพืชอาหารชนิดนั้นๆ ทุกครั้งที่ออกเก็บขอมูล เพื่อใหการศึกษา
ชนิดพืชอาหารของชางปามีความสมบูรณมากขึ้น จึงนําชนิดพืชอาหารที่จําแนกไดครั้งนี้นํามาสรุป
รวมกับที่ศึกษาโดย รองลาภ (2536)
5. ผลกระทบตอพืชพรรณ
ศึกษาผลของการหากินของชางปาตอพืชพรรณ ซึ่งไดแก การหักโคน การใชงาหรือขนาย
แทงตนไม และการใชรางกายเสียดสีกับตนไม (Wing และ Buss, 1970; Vancuylenberg, 1974;
Ischwaran, 1983 อางตาม Santiapillai และ Suprahman, 1986) โดยมีวิธีการศึกษาดังนี้
5.1 ตนไมที่พบวาชางปาหักโคน บันทึกชนิดตนไมที่ชางปาหักโคน วัดขนาดเสนรอบวง
ที่ความสูงเพียงอก
5.2 ตนไมที่พบวาชางปาใชงาแทง บันทึกชนิด และจํานวนตน วัดขนาดความสูงที่ชางปา
แทง
5.3 ตนไมที่ชางปาใชรางกายถู บันทึกชนิด และวัดขนาดเสนรอบวงที่ความสูงเพียงอก
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6. การศึกษาประชากร
6.1 ศึกษาความหนาแนนกองมูลชางปาบริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา โดยการนับ
กองมูล (Dung count method) (Dawson และ Dekker, 1992) เก็บขอมูลกองมูลชางปาบนเสนทางศึกษา
ที่มีอยู 100 กม. อยางสม่ําเสมอตลอดระยะเวลา 72 เดือน เมื่อพบกองมูลชางปาขณะเดินบนเสนทาง
ศึกษา วัดระยะทางตั้งฉาก ระหวางกึ่งกลางกองมูล ถึงกึ่งกลางเสนสํารวจดวยตลับเมตรวัดระยะทาง
บันทึกขอมูลลงในตารางบันทึกขอมูล
6.2 ศึกษาความหนาแนนกองมูลชางปาบนเสนทางศึกษาในพื้นที่อื่น บริเวณ
กะปุกกะเปยง, โปงนายสอ, หวยเหลือง, คลองคอ, เขาบันได พื้นที่ละ 10 กม. และบริเวณแกนมะกรูดหนองมา 25 กม. โดยเสนทางศึกษาแตละแหงกําหนดใหมีความยาวเสนละ 1 กม. หางกัน 500 เมตร
รวมจํานวน 10 เสน และ 25 เสน ตามลําดับ เก็บและบันทึกขอมูลกองมูลชางปาเหมือนกับขอ 4.1 โดย
เก็บขอมูลเพียงครั้งเดียว ยกเวนบริเวณบานแกนมะกรูด-หนองมา ที่เก็บขอมูลตอเนื่องสม่ําเสมอทุก
เดือน
6.3 วิเคราะหความหนาแนนกองมูลชางปาดวยโปรแกรม ELEPHANT สําหรับบริเวณ
สถานีวิจัยสัตวปาเขานางรําดําเนินการวิเคราะหความหนาแนนกองมูลชางปาตามฤดูกาล สวนในพื้นที่
อื่นวิเคราะหความหนาแนนในแตละพื้นที่
โปรแกรม ELEPHANT ถูกพัฒนาขึ้นโดย Dawson และ Dekker ในป 1992 โปรแกรมดัง
กลาว มีวิธีการคํานวณบนพื้นฐานของ Fourier Series Analysis ซึ่งมีสูตรการคํานวณ ดังนี้
D =

n f(0)
2L

เมื่อ
D
n
f(0)
L

=
=
=
=

ความหนาแนน (จํานวนกอง/หนวยพื้นที่)
จํานวนตัวอยาง (จํานวนกอง)
ฟงกชั่นความนาจะเปนที่จะพบเห็นกองมูลที่ระยะทางเทากับ 0
ระยะทางสํารวจ (กิโลเมตร)
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6.4 การคํานวณประชากร เนื่องจากจํานวนกองมูลชางปาตรวจนับบริเวณสถานีวิจัยสัตว
ปาเขานางรํา เปนกองมูลที่ไดในแตละเดือน ซึ่งทิ้งระยะเวลาการตรวจนับอยางสม่ําเสมอ ทุกๆระยะ
เวลา 30 วัน โดยไมนับกองมูลซ้ํา ดังนั้นจึงคํานวณความหนาแนนประชากรชางปา จากสูตร
(Santiapillai และ Suprahman, 1986)
ความหนาแนนประชากรชางปา

=

ความหนาแนนกองมูล (กอง/กม2)
30 (วัน) × อัตราการถายมูลชางปา (กอง/ตัว/วัน)

ในที่นี้ใชคาอัตราการถายมูลชางปา = 14 กอง/ตัว/วัน (range 12 – 16) (นายสัตวแพทยทวี
โภค อังควนิช, 2546 ศูนยอนุรักษชางไทย จังหวัดลําปาง การติดตอสวนตัว) และคา 30 หมายถึง
จํานวนวันที่กลับมาตรวจนับกองมูลในพื้นที่เดิม
กรณีการเก็บขอมูลกองมูลชางปา โดยไมกลับมาเก็บขอมูลซ้ําอีก ซึ่งดําเนินการในบริเวณ (1)
กะปุกกะเปยง (2) โปงนายสอ (3) คลองคอ (4) หวยเหลือง (5) เขาบันได ใชสูตรการหาความหนา
แนนประชากรจากสูตร (Dawson และ Dekker, 1992) ดังนี้
YXE=DXR
เมื่อ
Y
E
D
R

=
=
=
=

อัตราการถายมูล (กอง/ตัว/วัน)
ความหนาแนนประชากรชางปา (ตัว/กม2)
ความหนาแนนกองมูล (กอง/กม2)
อัตราการสลายตัวกองมูลชางปา (สัดสวนการหายไปของกองมูล/วัน)

ในที่นี้ใชคา R = 0.0078 (ศึกษาจากกองมูล 52 กองบริเวณริมลําหวยขาแขง โดยคา R ที่ไดนี้
คาบเกี่ยวระหวางฤดูแลงและฤดูฝน ระหวางเดือนพฤศจิกายน ถึงเดือนสิงหาคม)
7. โครงสรางชั้นอายุ
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ศึกษาโครงสรางชั้นอายุของชางปาจากรอยเทาหนาที่ปรากฏบนพื้นดินหรือทราย วัดขนาด
เสนรอบวงแลวนํามาจัดชั้นอายุชางปาตามขนาดของเสนรอบวงเทาหนา เปน 4 ชั้น อายุคือ ลูกชาง ชาง
วัยรุน ชางตัวกอนเต็มวัย และชางเต็มวัย (Santiapillai และ Suprahman, 1986; นริศ, 2543) ศึกษาอัตรา
การทดแทนในประชากรในรอบป โดยประยุกตจากสูตรของ Dhungel (1985) และ นริศ (2543) คือ
(จํานวนลูกX100)/ (จํานวนตัวเต็มวัย)
ผลและวิจารณ
1. การใชพื้นที่อาศัยของชางปา
ผลการศึกษากองมูลชางปาในพื้นที่บริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรําภายในพื้นที่ 10,000
เฮกแตร ระหวางเดือนตุลาคม พ.ศ. 2540 – กันยายน พ.ศ. 2545 พบกองมูลชางปาทั้งสิ้นจํานวน 4,873
กอง แยกเปนกองมูลที่พบในฤดูแลง 2,622 กอง และกองมูลที่พบในฤดูฝน 2,251 กอง ควบคูกับผล
การบันทึกขอมูลพิกัดภูมิศาสตรที่พบเห็นตัวโขลงชางปา จากการเดินติดตาม ในรอบ 1 ป ระหวางวัน
ที่ กรกฎาคม 2543 – มิถุนายน 2544 รวมจํานวน 5,979 พิกัด เปนพิกัดในฤดูแลง 1,696 พิกัด และฤดู
ฝน 4,283 พิกัด ครอบคลุมพื้นที่ 2,323.66 เฮกแตร ไดผลการศึกษาการใชพื้นที่อาศัยของชางปา ดังนี้
1.1 การใชพื้นที่อาศัยตามระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล เมื่อวิเคราะหจากกองมูล พบ
วาชางปามีพฤติกรรมเลือกใชพื้นที่อยูในชวงชั้นความสูง 100 – 500 ม. จากระดับน้ําทะเล โดยหลีก
เลี่ยงพื้นที่ในระดับความสูงจากน้ําทะเล 501–700 ม. ทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน (ตารางที่ 1)
ตารางที่ 1 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาตามระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล
จําแนกตามฤดูกาล
ระดับความสูงจากระดับ
น้ําทะเล (เมตร)
100 - 300
301 - 500
501 - 700
> 700
รวม

ขนาดพื้นที่
(เฮกแตร)
4,020.45
3,170.20
2,724.41
84.94
10,000.00

จํานวนกองมูล
ฤดูแลง
ฤดูฝน
1,157
997
1,106
827
357
426
2
1
2,622
2,251

พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัย
ฤดูแลง
ฤดูฝน
Preference
Preference
Preference
Preference
Avoidance
Avoidance
Avoidance
Avoidance
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สอดคลองการที่ไดจากพิกัดภูมิศาสตรที่พบเห็นตัวชางในรอบป จํานวน 5,979 พิกัด ที่พบวา
ตกอยูในชวงระดับ 100 – 300 ม. จํานวน 2,479 พิกัด หรือ 41.46 % อยูในชวงชั้น 301 – 500 ม.
จํานวน 2,486 พิกัด หรือ 41.58 % ตกอยูในชวงชั้น 501 – 700 ม. จํานวน 949 พิกัด หรือ 15.87 % และ
อยูในชั้นความสูงมากกวา 700 ม. จํานวน 65 พิกัด หรือ 1.09 % ซึ่งความสัมพันธระหวางจํานวนกอง
มูลและจํานวนพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางปาในแตละระดับชั้นความสูงจากระดับน้ําทะเล พบวามีความ
สัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทั้งในฤดูแลง (r=0.998**, P=0.002) และฤดูฝน (r=0.985*, P=0.015)
เปรียบเทียบการเลือกใชพื้นที่ตามระดับความสูงระหวางฤดูแลงและฤดูฝน พบวาในฤดูแลง
ชางปาใชพื้นที่ในระดับ 100 – 300 ม. 42.22 % และใช 41.16 % ในฤดูฝน และในชวง 501 – 700 ม.
ชางปาใชพื้นที่ 42.22 % ในฤดูแลง และ 41.33 % ในฤดูฝน ซึ่งไมแตกตางกันมากนัก
ชางปาใชพื้นที่ในระดับความสูง 501 – 700 ม. มากขึ้นในฤดูฝน (17.02 %) ซึ่งมากกวาฤดู
แลง (12.97%) ซึ่งเปนเพราะในชวงฤดูฝนพื้นที่อาศัยในชวงชั้น 500 – 701 ม. ซึ่งสวนใหญยังคงเปนปา
เบญจพรรณ และปาเต็งรัง มีความชื้นสูง และพืชอาหารมีอยูมากกวาในฤดูแลง ชางปาจึงเขาไปใชพื้น
ที่ในชวงระดับความสูงนี้มากขึ้นกวาในฤดูแลง
การพบวาชางปาเขาใชพื้นที่ในระดับความสูงมากกวา 700 ม. ในฤดูแลง (2.59%) มากกวา
ฤดูฝน (0.49%) เปนเพราะพื้นที่ในชั้นความสูงมากกวา 700 ม. ในพื้นที่สวนใหญเปนปาดงดิบแลง มี
ความชื้นตลอดป บางครั้งชางปาจึงหลบเขาไปใชในชวงฤดูรอน
1.2 การเลือกใชชนิดปา พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่ในปาชนิดตางๆ ดวยการวิเคราะห
จากตําแหนงที่พบกองมูล พบวาชางปาชอบใชพื้นที่ปาดงดิบแลงในชวงฤดูแลง หลีกเลี่ยงการใชพื้นที่
ปาเต็งรัง แตในฤดูฝนชางปาชอบใชพื้นที่ปาเบญจพรรณและหลีกเลี่ยงการใชปาเต็งรัง (ตารางที่ 2)
ตารางที่ 2 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาตามปาชนิดตางๆ
ชนิดปา
ดงดิบแลง
เบญจพรรณ
เต็งรัง
ชนิดปาอื่นๆ
รวม

ขนาดพื้นที่
(เฮกแตร)
1,900.00
6,398.00
1,694.85
7.15
10,000.00

จํานวนกองมูล
ฤดูแลง
ฤดูฝน
628
442
1,728
1,554
266
253
0
2
2,622
2,251

พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัย
ฤดูแลง
ฤดูฝน
Preference
None
None
Preference
Avoidance
Avoidance
-None
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อยางไรก็ตามผลการติดตามศึกษาโดยตรงพบวาชางปาเลือกใชปาเต็งรังในฤดูฝนมากกวาฤดู
แลง ซึ่งเปนเพราะพืชอาหารชวงฤดูฝนในปาเต็งรังมีสมบูรณมากกวาในฤดูแลง ทั้งสภาพความรอนใน
ฤดูฝนในปาเต็งรังมีนอยกวาในฤดูแลง โดยในชวงฤดูแลง จํานวนพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางในปาเต็งรัง
ซึ่งมีพื้นที่รวม 3,649.46 เฮกแตร พบวามี 179 พิกัด หรือคิดเปน 10.55% พบในปาดงดิบแลง ซึ่งมี
ขนาดพื้นที่รวม 8,656.06 เฮกแตร จํานวน 337 พิกัด หรือคิดเปน 19.87 % พบในปาเบญจพรรณ ซึ่งมี
พื้นที่รวม 10,931.30 เฮกแตร จํานวน 1,179 พิกัด หรือคิดเปน 69.52 % และพบในปาชนิดอื่นๆซึ่งมี
ขนาดพื้นที่รวม 714.61 เฮกแตร จํานวน 1 พิกัด หรือคิดเปน 0.06 % ในชวงฤดูฝน จํานวนพิกัด
ภูมิศาสตรที่พบชางในปาเต็งรัง มีจํานวน 592 พิกัด หรือคิดเปน 13.82 % พบในปาดงดิบแลงจํานวน
558 พิกัด หรือคิดเปน 13.03 % พบในปาเบญจพรรณจํานวน 3,133 พิกัด หรือคิดเปน 73.15 % โดยไม
พบในปาชนิดอื่น
เมื่อเปรียบเทียบระหวางจํานวนกองมูล และพิกัดภูมิศาสตรที่พบชาง ในปาชนิดตางๆ พบวา
มีความสัมพันธกัน อยางมีนัยสําคัญ ทั้งในฤดูแลง (r=0.996**, P=0.004) และฤดูฝน (r=0.991*,
P=0.009)
1.3 การเลือกใชพื้นที่ตามระยะทางจากลําหวย ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใช
พื้นที่อาศัยตามระยะทางหางจากลําหวยตางๆ นั้น พบวาในชวงฤดูแลงชางปาชอบอาศัยหากินในระยะ
0 – 250 ม. จากลําหวย ขณะที่ฤดูฝนระยะหางจากลําหวยไมมีผลตอการเลือกใชพื้นที่มากเทาฤดูแลง
ซึ่งชางปาเลือกใชพื้นที่หางจากลําหวยออกมาอยางไมเจาะจง (ตารางที่ 3)
ตารางที่ 3 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาตามระยะทางตางๆจากลําหวย
ระยะหางจากลําหวย
(เมตร)
0 - 250
251 - 500
501 - 750
> 750
รวม

ขนาดพื้นที่
(เฮกแตร)
5,479.35
3,329.20
1,026.64
164.81
10,000.00

จํานวนกองมูล
ฤดูแลง
ฤดูฝน
1,643
1,263
707
693
227
256
45
39
2,622
2,251

พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัย
ฤดูแลง
ฤดูฝน
Preference
None
Avoidance
Avoidance
Avoidance
None
None
None

เมื่อเปรียบเทียบระหวางจํานวนกองมูลและพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางโดยตรงในแตละชวงชัน้
ระยะหางจากลําหวย พบวามีความสัมพันธกันในทิศทางเดียวกัน ทั้งในฤดูแลง (r=0.997**, P=0.003)
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และฤดูฝน (r=0.998**, P=0.003) โดยเมื่อพิจารณาจากพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางปา พบวาในฤดูแลงชาง
ปาอาศัยอยูในบริเวณใกลลําหวยในระยะระหวาง 0 - 250 ม. เปนสวนใหญ คือพบ 61.38% ครั้นในฤดู
ฝนชางปาใชพื้นที่หางจากลําหวยเพิ่มมากขึ้น แตก็ยังคงใชพื้นที่ใกลลําหวยมากกวาพื้นที่ไกลออกไป
โดยใชพื้นที่ในระยะ 0 – 250 ม. 56.34% ใชพื้นที่ในชวงชั้น 251 – 500 ม. 33.50 % ใชพื้นที่ในชวงชั้น
501 – 700 ม. 8.74 % ในชวงชั้น > 700 ม. 1.40 % ขณะที่ฤดูแลงชางใชพื้นที่ในชวงชั้นตางๆ ดังกลาว
เปน 61.38%, 29.30%, 8.49% และ 0.83 % ตามลําดับ
1.4 การเลือกพื้นที่อาศัยจากแหลงโปง ชางมีพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่ในระยะ
0 – 1,000 ม. จากแหลงโปงเหมือนกันทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน โดยหลีกเลี่ยงพื้นที่ในระยะหางมากกวา
1,000 ม. จากแหลงโปงอยางมีนัยสําคัญทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน ซึ่งแสดงใหเห็นวาโปงมีความสําคัญ
ตอรูปแบบการเดินทางหากินในพื้นที่ธรรมชาติ (ตารางที่ 4)
ตารางที่ 4 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาตามระยะทางตางๆจากโปง
ระยะหางจากโปง
(เมตร)
0 - 1,000
1,001 - 2,000
2,001 - 3,000
> 3,000
รวม

ขนาดพื้นที่
(เฮกแตร)
6,569.24
2,594.04
525.30
311.42
10,000.00

จํานวนกองมูล
ฤดูแลง
ฤดูฝน
2,080
1,711
448
457
75
76
19
7
2,622
2,251

พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัย
ฤดูแลง
ฤดูฝน
Preference
Preference
Avoidance
Avoidance
Avoidance
Avoidance
Avoidance
Avoidance

กรณีผลการศึกษาการเลือกใชพื้นที่จากแหลงโปงของชางปาจากพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางก็
พบวาสอดคลองกับที่ไดจากการศึกษากองมูล สําคัญทั้งในฤดูแลง (r=1.000**, P=0.000) และฤดูฝน
(r=0.997**, P=0.003) โดยพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางพบมากในชวงพื้นที่ 0 – 1,000 ม. จากแหลงโปง
เปนสวนใหญทั้งในฤดูแลง (78.83%) และฤดูฝน (72.66%) ในฤดูแลงพบชางอาศัยหากินในพื้นที่หาง
จากแหลงโปง 1,001 – 2,000 ม. จํานวน 16.27 % ขณะที่ฤดูฝนพบ 24.26% ชางใชพื้นที่ในระยะหาง
2,001 – 3,000 ม. ในฤดูแลง 2.71% และในฤดูฝน 2.26% ซึ่งไมแตกตางกันมากนัก และใชพื้นที่ใน
ระยะหางมากกวา 3,000 ม. จากแหลงโปงในฤดูแลง 2.18 % ในฤดูฝน 0.82 %
1.5 การเลือกใชพ้นื ที่ตามระยะหางจากพื้นที่กิจกรรมมนุษย ชางปามีพฤติกรรมการเลือก
ใชพื้นที่อาศัยที่สัมพันธกับแหลงกิจกรรมมนุษย โดยพบวาชางปาหลีกเลี่ยงการใชพื้นที่ใกลแหลงกิจ
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กรรมมนุษยที่สุด ทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน ในฤดูแลงชางชอบใชพื้นที่หางกิจกรรมมนุษยในระยะ
2,001 – 3,000 ม. ขณะที่ในฤดูฝนชางปาชอบใชพื้นที่หางกิจกรรมมนุษยในชวงชั้น 1,001 – 2,000 ม.
ซึ่งอาจเปนเพราะในชวงฤดูฝนกิจกรรมมนุษยลดนอยลงในฤดูฝนชางจึงเขามาใชพื้นที่ใกลมากขึ้น
(ตารางที่ 5)
ตารางที่ 5 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาตามระยะทางตางๆจากแหลงกิจกรรม
เจาหนาที่
ระยะหางจากแหลงกิจ
กรรม (เมตร)
0 - 1,000
1,001 - 2,000
2,001 - 3,000
> 3,000
รวม

ขนาดพื้นที่
(เฮกแตร)
580.48
1,602.21
2,381.21
5,436.10
10,000.00

จํานวนกองมูล
ฤดูแลง
ฤดูฝน
62
97
360
494
717
512
1,483
1,148
2,622
2,251

พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัย
ฤดูแลง
ฤดูฝน
Avoidance
Avoidance
Avoidance
Preference
Preference
None
None
Avoidance

ในกรณีที่พิจารณาจากพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางปา พบวาชางปาเลือกใชพื้นที่ที่หางไกลจาก
แหลงกิจกรรมมนุษยมากที่สุด โดยพบพิกัดภูมิศาสตรในพื้นที่ที่หางกิจกรรมมนุษย มากกวา 3,000 ม.
ในฤดูแลง 50.88 % และในฤดูฝน 53.63 % และลดนอยลงเมื่อเขาใกลแหลงกิจกรรมมนุษยตามลําดับ
เปรียบเทียบระหวางจํานวนพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางปากับจํานวนกองมูลในพื้นที่ตามระยะ
หางจากแหลงกิจกรรมมนุษย พบวาสอดคลอง ในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญ ทั้งในฤดูแลง
(r=0.983*,P=0.017) และฤดูฝน (r=0.969*, P=0.031)
1.6 การเลือกใชพื้นที่ตามระยะหางจากถนนในปา ชางปามีพฤติกรรมเลือกใชพื้นที่หาง
จากถนนในชวง 500 – 750 ม. ในฤดูแลง ขณะที่ฤดูฝนชางปาชอบใชพื้นที่หางจากถนนระหวาง 250 –
750 ม. พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยหางจากถนน คลายกับการเลือกใชพื้นที่หางจากแหลงกิจ
กรรมของมนุษย กลาวคือชางปาหลีกเลี่ยงพื้นที่ใกลถนน โดยชางปาใชพื้นที่ในฤดูฝนใกลกวาฤดูแลง
ซึ่งเปนเพราะการเดินทางเขาออกโดยรถยนตในฤดูแลงมีมากกวาฤดูฝน (ตารางที่ 6)

ตารางที่ 6 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาตามระยะทางตางๆจากถนนภายในปา
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ระยะหางจากถนน
ภายในปา (เมตร)
0 - 250
251 - 500
501 - 750
> 750
รวม

ขนาดพื้นที่
(เฮกแตร)
2,353.33
1,943.31
1,516.71
4,186.66
10,000.00

จํานวนกองมูล
ฤดูแลง
ฤดูฝน
583
471
477
506
520
403
1,042
871
2,622
2,251

พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัย
ฤดูแลง
ฤดูฝน
None
Avoidance
None
Preference
Preference
Preference
None
Avoidance

จากพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางในรอบปพบวาปกติชางปามักหลบหนีไปใชพื้นที่ที่ไกลจาก
ถนนทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน โดยในฤดูแลงพบในพื้นที่ไกลจากถนน มากกวา 750 ม. (45.70 %) และ
ในฤดูฝนพบในพื้นที่ไกลจากถนนมากกวา 750 ม. (31.54 %)
เปรียบเทียบระหวางจํานวนกองมูลชางปา และจํานวนพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางปาที่ตกอยูใน
พื้นที่ตามระยะหางจากถนน ระยะตางๆ พบวามีความสัมพันธกันอยางมีนัยสําคัญทั้งในฤดูแลง
(r=0.977*, P=0.023) และฤดูฝน (r=0.986*, P=0.014)
1.7 การเลือกใชพื้นที่ตามระยะหางจากแหลงน้ําซับ ชางปามีพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่
อาศัยตามระยะหางจากแหลงน้ําซับในระยะหาง 0 – 1,000 เมตร และหลีกเลี่ยงการใชพื้นที่ที่หางไกล
จากแหลงน้ําซับออกไป เหมือนกันทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน (ตารางที่ 7)
ตารางที่ 7 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาตามระยะทางตางๆจากแหลงน้ําซับ
ระยะหางจากแหลงน้ําซับ
(เมตร)
0 - 1,000
1,001 - 2,000
2,001 - 3,000
> 3,000
รวม

ขนาดพื้นที่
(เฮกแตร)
2,312.72
1,986.92
951.34
4,749.02
10,000.00

จํานวนกองมูล
ฤดูแลง
ฤดูฝน
873
759
473
462
135
141
1,141
889
2,622
2,251

พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัย
ฤดูแลง
ฤดูฝน
Preference
Preference
None
None
Avoidance
Avoidance
Avoidance
Avoidance
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จํานวนพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางปาในชวงระยะหางจากแหลงน้ําระหวาง 0 – 1,000 เมตร ซึ่ง
มีขนาดพื้นที่ 3,116.09 เฮกแตร มีจํานวน 444 พิกัด หรือคิดเปน 26.18 % ในชวงฤดูแลง และมีจํานวน
1,344 พิกัด หรือคิดเปน 31.38 % ในชวงฤดูฝน
ในชวงระยะหางจากแหลงน้ําระหวาง 1,001 – 2,000 เมตร ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวม 4,134.28
เฮกแตร มีจํานวน 323 พิกัด หรือ 19.04 % ในชวง ฤดูแลง และมี 1,090 พิกัด หรือ 25.45 % ในชวงฤดู
ฝน ในชวงระยะหางจากแหลงน้ําระหวาง 2,001 – 3,000 เมตร ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวม 2,974.91 เฮกแตร
มีจํานวน 154 พิกัด หรือ 9.08 % ในชวงฤดูแลง มีจํานวน 498 พิกัด หรือ 11.63 % ในชวงฤดูฝน และ
ในชั้นระยะหางมากกวา 3,000 เมตร ซึ่งมีขนาดพื้นที่รวม 13,011.35 เฮกแตร มีจํานวน 775 พิกัด หรือ
45.70 % ในฤดูแลง และมี 1,351 พิกัด หรือ 31.51 % ในฤดูฝน
เปรียบเทียบระหวางจํานวนกองมูลชางปา กับจํานวนพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางปาตามระยะ
หางจากแหลงน้ําซับ พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญทั้งในฤดูแลง (r=0.961*,
P=0.039) และฤดูฝน (r=0.958*, P=0.042)
1.8 การเลือกใชพื้นที่ตามความลาดชัน พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาตาม
ระดับชั้นความลาดชันจากกองมูลพบวาชางปาเลือกใชพื้นที่อาศัยในชั้นความลาดชันระหวาง
0- 10% และหลีกเลี่ยงการใชพื้นที่ลาดชันทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน (ตารางที่ 9)
ตารางที่ 9 ผลการวิเคราะหพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาตามระดับความลาดชัน
ชั้นความลาดชัน
(%)
0 - 10
11 - 20
21 - 30
> 30
รวม

ขนาดพื้นที่
(เฮกแตร)
5,621.66
1,842.54
1,192.30
1,343.50
10,000.00

จํานวนกองมูล
ฤดูแลง
ฤดูฝน
2,001
1,655
468
455
148
141
5
0
2,622
2,251

พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัย
ฤดูแลง
ฤดูฝน
Preference
Preference
None
None
Avoidance
Avoidance
Avoidance
--

จํานวนพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางปาในชวงชั้นความลาดชันระหวาง 0 – 10 % ซึ่งมีขนาดพื้น
ที่ 11,099.97 เฮกแตร พบวามี 1,420 พิกัด หรือ 83.73% ในฤดูแลง มี 3,559 พิกัด หรือ 78.43% ในฤดู
ฝน จํานวนพิกัดที่พบชางปาในชวงชั้นความลาดชันระหวาง 11 – 20 % ซึ่งมีขนาดพื้นที่ 7,429.25 เฮก
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แตร มีจํานวน 223 พิกัด หรือ 13.15 % ในฤดูแลง มีจํานวน 773 พิกัด หรือ 18.05 % ในฤดูฝน จํานวน
พิกัดที่พบชางปาในชวงชั้นความลาดชั้น 21 – 30% มีจํานวน 49 พิกัด หรือ 2.89% ในฤดูแลง มีจํานวน
149 พิกัด หรือ 3.48% ในฤดูฝน และจํานวนพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางในชวงชั้นความลาดชันมากกวา
30% มีจํานวน 4 พิกัดหรือ 0.24% ในฤดูแลง และมี 2 พิกัดหรือ 0.05%
เปรียบเทียบระหวางจํานวนกองมูลชางปา และ จํานวนพิกัดภูมิศาสตรที่พบชางปาตามชวง
ชั้นความลาดชันเดียวกัน พบวามีความสัมพันธในทิศทางเดียวกัน อยางมีนัยสําคัญทั้งในฤดูแลง
(r=0.997*, P=0.003) และฤดูฝน (r=0.999**, P=0.001)
ผลการศึกษาพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาตามปจจัยตางในพื้นที่ 8 ปจจัยพบ
วาทุกปจจัยที่มีผลในการเลือกพื้นที่หากินของชางปาในชวงฤดูแลง ไดแก (1) ปาดงดิบแลง, (2) ชวง
ระดับความสูง 100 – 500 ม. จากระดับน้ําทะเล (3) ระยะหางจากแหลงโปง 0 – 1,000 ม. (4) ในพื้นที่
ความลาดชัน 0 – 10 % (5) ในพื้นที่หางจากลําหวย 0 – 250 ม. (6) ในชวงระยะหางจากถนนดินในปา
500 – 750 ม. (7) ในพื้นที่หางจากแหลงกิจกรรมเจาหนาที่พิทักษปา 2,001 – 3,000 ม. และ (8) ในพื้นที่
หางจากแหลงน้ําซับตามธรรมชาติ 0 – 1,000 ม. ในชวงฤดูฝนพฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของ
ชางปาเปลี่ยนไปเล็กนอยโดยปจจัยที่มีผลตอการเลือกใชพื้นที่อาศัย ไดแก (1) สภาพปาเบญจพรรณ
(2) ในพื้นที่ในชวงระดับความสูงระหวาง 100 – 500 ม. จากระดับน้ําทะเล (3) พื้นที่ในชวงความลาด
ชันระหวาง 0 – 10 % (4) ในพื้นที่หางจากถนนดินในปาระหวาง 250 – 750 ม. (5) พื้นที่ในชวงหาง
จากแหลงกิจกรรมเจาหนาที่พิทักษปาระหวาง 1,001 – 2,000 ม. (6) พื้นที่ในชวงหางจากแหลงโปง
ระหวาง 0 – 1,000 ม. และ (7) พื้นที่ในชวงระยะหางจากแหลงน้ําซับระหวาง 0 – 1,000 ม.
ในกรณีความสัมพันธระหวางจํานวนกองมูลและจํานวนพิกัดภูมิศาสตรที่ตกอยูในแตละชั้น
ระยะหางจากปจจัยที่คาดวามีผลตอการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาในแตละฤดูกาล ที่พบวามีความ
สัมพันธไปในทิศทางเดียวกันอยางมีนัยสําคัญในทุกปจจัย นั้น แสดงใหเห็นวาผลการศึกษาการเลือก
ใชพื้นที่อาศัยของชางปาครั้งนี้ มีความเที่ยงตรงเปนที่นาเชื่อถือ การแสดงผลพฤติกรรมการเลือกใชพื้น
ที่อาศัยของชางปาครั้งนี้ จึงใชเฉพาะที่วิเคราะหจากกองมูล เพราะมีการเก็บขอมูลอยางเปนระบบ
สม่ําเสมอ มีจํานวนตัวอยางระหวางฤดูแลงและฤดูฝนใกลเคียงกัน
2. การเคลื่อนที่ของโขลงชาง
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ผลการติดตามโขลงชางปาจํานวน 20 ครั้ง ระหวางวันที่ 15 กรกฎาคม 2543 – 19
พฤศจิกายน 2543 สามารถนํามาคํานวณหาความเร็วในการเคลื่อนที่ได 12 ครั้ง รวมเวลาที่ใชในการติด
ตามโขลงชาง 666.76 ชั่วโมง เปนระยะทางเดินติดตามโขลงชาง 183.92 กม. นํามาคํานวณหาการ
เคลื่อนที่ตามปกติของชางได 9 ครั้ง โดยครั้งที่ 6, 7 และ 9 ชางปาวิ่งหลบหนีการติดตาม จึงมิไดนํามา
คํานวณ พบวาชางเคลื่อนที่หากินเปนระยะทางเฉลี่ยวันละ 5.90 กม.(n = 10, range = 3.08 –10.18,
SD=2.27) คิดเปนความเร็วในการเคลื่อนที่เฉลี่ย 0.25 กม./ชม.(n = 10, range = 0.12 – 0.42,
SD = 0.09)
3. ชนิดพืชอาหาร
3.1 พืชอาหารของชางปา พืชอาหารที่พบวาชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง กิน สามารถจําแนกไดรวม 260 ชนิด (species) จาก 193 สกุล (genus) ใน 94 วงศ (Family)
วงศที่พบวากินมากที่สุดคือวงศ Gramineae พบจํานวน 28 ชนิด โดยพืชอาหารที่สามารถจําแนกได
ครั้งนี้ สวนใหญเปนไมยืนตนและไมพุมยืนตน ซึ่งพบ 39 วงศ 84 สกุล รวม 128 ชนิด (ตารางที่ 10)
ผลการศึกษาครั้งนี้ใหผลคลายกับที่ศึกษาพืชอาหารชางปา ใน Way Kampus Game Reserve บนเกาะสุ
มาตรา โดย Santiapillai และ Suprahman (1986) ที่พบวาชางปากินพืชอาหารรวม 253 ชนิด จาก 63
วงศ โดยสวนใหญเปนพืชในวงศ Gramineae
ตารางที่ 10 จํานวนวงศ สกุล และชนิด พืชอาหารของชางปาจําแนกตามรูปชีวิตในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
รูปชีวิต
Tree and Shrubby tree
Shrub
Herb
Grass
Climber
Fern
Palm
รวม

วงศ
39
17
16
1
17
3
1
94

จํานวน
สกุล
84
25
29
26
25
3
3
195

ชนิด
128
29
34
28
34
4
3
260

จํานวนครั้งที่เก็บขอมูล
2,790
176
1,259
1,739
293
-43
6,300

1/
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4. ผลกระทบตอพืชพรรณ
4.1 รอยถู พบตนไมที่ชางปาใชถูจํานวน 777 ตน135 ชนิด มีขนาดเสนรอบวงเฉลี่ย
97.14 ซม (SD=57.86) โดยจํานวนชนิดที่พบวาชางปาใชถู มี ที่พบมากคือเต็ง 68 ตน แดง 32 ตน
ตะครอ 29 ตน กระพี้จั่น 29 ตน ตะแบก 19 ตน เปนตน
4.2 การใชงาหรือขนายแทงตนไม พบตนไมที่ชางปาใชงาหรือขนายแทง มี 218 ตนไม
จํานวน 38 ชนิด ขนาดตนไมที่ชางแทง มีขนาดเฉลี่ย 62.06 ซม. (SD=37.64) มีขนาดความสูงเฉลี่ย
151.97 ซม. (SD=38.99)
4.3 การหักโคนตนไม จากจํานวนตนไมที่ชางปาหักโคนจํานวน 245 ตน จากจํานวน 52
ชนิด พบวามีคาขนาดเสนรอบวงเฉลี่ย 28.83 ซม. (SD=29.95) ชนิดตนไมที่ชางหักโคนสวนใหญคือ
ไมรัง (72 ตน) รองลงมาคือ ปอ (22 ตน) เต็ง 15 ออยชาง 12 ตน เปลา 10 ตน ตนไมที่ถูกหักโคนพบวา
ตาย 100 ตน หรือ 40.81% ขนาดตนไมที่ถูกหักโคนสวนใหญอยูในชั้น >10 – 60 ซม. โดยพบวาถูกหัก
โคนรวม 236 ตน หรือ 96.72% ของตนไมที่ถูกหักโคนทั้งหมด
5. ความหนาแนนประชากรชางปา
5.1 ความหนาแนนประชากรบริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา ผลการศึกษาความหนา
แนนกองมูลชางปาที่ศึกษาบนเสนทางศึกษาบริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรําอยางสม่ําเสมอตามฤดู
กาล ระหวางป พ.ศ. 2540 – 2545 ไดระยะทางเดินในฤดูแลงเทากับ 2,941 กม. พบกองมูลชางปา
2,436 กอง ไดคาความหนาแนนประชากรชางปาในฤดูแลงเฉลี่ย 0.30 ตัว/กม2 (range =0.20 - 0.37, SD
=0.05) ไดระยะทางเดินในฤดูฝนเทากับ 2,640 กม. พบกองมูลชางปา 2,311 กอง ไดคาความหนาแนน
ประชากรชางปาในฤดูฝนเฉลี่ย 0.30 ตัว/กม2 (range = 0.12 - 0.52, SD =0.14) โดยคาเฉลี่ยประชากร
ระหวางฤดูแลงและฤดูฝนในบริเวณนี้ ไมมีความแตกตางกันแตประการใด (paired-samples T-test
t=0.000, df=5, P=1.000) (ตารางที่ 11)
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ตารางที่ 11 ความหนากองมูล และความหนาแนนประชากรชางปา ระหวางป พ.ศ. 2540–2545
บริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรําในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง จังหวัดอุทัยธานี
ฤดู – ป

ฤดูแลง

ฤดูฝน

2540
2541
2542
2543
2544
2545
รวม
2540
2541
2542
2543
2544
2545
รวม

L1/
(กม.)
390
390
462
577
600
522
2,941
325
215
462
600
590
448
2,640

จํานวน
กองมูล
313
273
381
573
532
364
2,436
167
262
446
610
561
265
2,311

%CV 2/
27.02
25.16
16.76
14.62
16.65
16.96
เฉลี่ย
26.48
16.66
14.90
15.52
13.37
15.39
เฉลี่ย

ความหนาแนนกองมูล
(กอง/กม2)
132.63 ± 70.19
118.47 ± 58.43
132.46 ± 46.51
157.20 ± 45.20
125.31 ± 40.89
82.15 ± 27.31
124.70 ± 48.09
114.89 ± 59.62
216.70 ± 70.76
168.51 ± 49.20
137.80 ± 41.92
51.92 ± 13.60
78.38 ± 23.64
128.03 ± 43.12

ความหนาแนนประชา
กร (ตัว/กม2)
0.32 ± 0.16
0.28 ± 0.13
0.31 ± 0.11
0.37 ± 0.11
0.29 ± 0.09
0.20 ± 0.06
0.30 ± 0.11
0.27 ± 0.14
0.52 ± 0.16
0.40 ± 0.11
0.32 ± 0.10
0.12 ± 0.03
0.19 ± 0.05
0.30 ± 0.10

เมื่อพิจารณาแนวโนมความหนาแนนประชากรบริเวณนี้ พบวามีแนวโนมลดลงอยางตอ
เนื่องตามลําดับ ทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน ซึ่งอาจเกิดจากกิจกรรมมนุษยทั้งการเดินทางดวยรถยนตบน
ถนนดินในปา และกิจกรรมในบริเวณหนวยพิทักษปาและสถานีวิจัยสัตวปาเพิ่มขึ้นอยางตอเนื่อง
เปรียบเทียบผลการศึกษาความหนาแนนประชากรชางปาบริเวณบานเกาแกนมะกรูด-หนอง
มา ที่ใชวิธีการเก็บขอมูล วิเคราะห และคํานวณ ดวยวิธีเดียวกัน โดยใชระยะทางศึกษารวม 60 กม. พบ
กองมูลชางปา 84 กอง ไดคาความหนาแนนกองมูลชางปาเทากับ 239.09 กอง/กม2 (%CV=25.19)
ความหนาแนนประชากรชางปาเทากับ 0.56 ตัว/กม2 ซึ่งมากกวาบริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา
ประมาณ 1.8 เทา ซึ่งอาจเกิดจากบริเวณบานแกนมะกรูด – หนองมา อยูริมลําหวยขาแขง เปนพื้นที่
คอนขางราบ มีอาหารและน้ําสมบูรณ และมีการรบกวนจากมนุษยนอยกวา
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5.2 ความหนาแนนประชากรชางปาในบริเวณพื้นที่ศึกษาอื่น ผลการสํารวจบริเวณหวย
แหลืองบนเสนทางศึกษา 10 กิโลเมตร พบกองมูลชาง 64 กอง ไดคาความหนาแนนประชากรชางปา
1,111.43 กอง/กม2 (%CV=20.59) ความหนาแนนประชากรชางปาเทากับ 0.61 ตัว/กม2
บริเวณปากะปุกกะเปยง-โปงพุน้ํารอนใชเสนทางศึกษา 20 กม. พบกองมูลชางปา 193 กอง
ความหนาแนนกองมูลชางปา 1,139.71 กอง/กม2 (%CV=20.80) ความหนาแนนประชากรชางปาเทา
กับ 0.63 ตัว/กม2
บริเวณปาคลองคอใชเสนทางสํารวจ 10 กม. ปรากฏพบกองมูลชางปา 90 กอง ความหนา
แนนกองมูลชางปา 719.89 กอง/กม2 (%CV=19.58) คํานวณความหนาแนนประชากรชางปาเทากับ
0.40 ตัว/กม2
บริเวณหนวยพิทักษปาเขาบันไดใชเสนทางสํารวจเทากับ 10 กม. พบกองมูลชางปา 142
กอง คิดเปนความหนาแนนกองมูลชางปาเทากับ 1,919.14 กองกม2 (%CV=16.59) ความหนาแนน
ประชากรชางปาเทากับ 1.06 ตัว/กม2
ความหนาแนนประชากรชางปาบริเวณโปงนายสอ บนเสนทางสํารวจเปนระยะทาง 10 กม.
พบกองมูลชางปา 171 กองไดผลความหนาแนนกองมูล 1,775.82 กอง/กม2(%CV=22.94) ไดผลความ
หนาแนนประชากรชางปา เทากับ 0.98 ตัว/กม2 (ตารางที่ 12)
ตารางที่ 12 ระยะทาง จํานวนกองมูลชางปา ความหนาแนนกองมูล และความหนาแนนประชากรชางปา
ในพื้นที่ศึกษาอื่น 6 แหงในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง
พื้นที่ศึกษา
1. หวยเหลือง
2. กะปุกกะเปยง-พุน้ํารอน
3. คลองคอ
4. หนวยพิทักษปาเขาบันได
5. โปงนายสอ
6. บานหนองมา 1/

ระยะทาง
(กม)
10
20
10
10
10

จํานวนกองมูล
(กอง)
64
193
90
142
171

60

84

ความหนาแนน
กองมูล (กอง/กม2)
1,111.43
1,139.71
719.89
1,919.14
1,775.82
239.09
เฉลี่ย 1,333.19

1/

ไมนํามาคิดคาเฉลี่ย

95% CI

%CV

517.61
536.26
318.88
720.11
921.54

20.59
20.80
19.58
16.59
22.94

ความหนาแนน ประชา
กร (ตัว/กม2)
0.61
0.63
0.40
1.06
0.98

123.14

25.19

0.56
เฉลี่ย

0.73
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ความหนาแนนกองมูลชางปาบริเวณระหวางบานเกาแกนมะกรูด และบานหนองมา จากการ
เดินบนเสนทางศึกษาอยางตอเนื่องเปนระยะทางเดินรวม 60 กม. โดยไมนับกองมูลซ้ํา แลวคํานวณ
ประชากรความหนาแนนประชากรชางปา ซึ่งเปนวิธีเก็บขอมูลเหมือนกับที่ดําเนินการบริเวณสถานี
วิจัยสัตวปาเขานางรํา ปรากฏพบกองมูลชางปา 84 กอง ไดคาความหนาแนนกองมูลชางปาเทากับ
239.09กอง/กม2 (%CV=25.19) ความหนาแนนประชากรชางปา เทากับ 0.56 ตัว/กม2
Eisenberg และ Seidensticker (1976) รายงานวาความหนาแนนประชากรชางปาในถิ่นอาศัย
ธรรมชาติที่เหมาะสมของชางปาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตมีคาระหวาง 0.1 – 1.0 ตัว/กม2 ใน
ประเทศมาเลเซียมีคาระหวาง 0.27 – 0.65 ตัว/กม2 (Olivier, 1978) Santiapillai และ Suprahman (1986)
รายงานวาความหนาแนนประชากรชางปาใน Way Kambas Game Reserve ซึ่งมีพื้นที่ 1,300 กม2 บน
เกาะสุมาตรา มีคา 0.2 ตัว/กม2 คิดเปนประชากรทั้งหมด 260 ตัว
ขณะที่ในภูมิภาคเอเชียใต Santiapillai และ Jackson (1990) กลาววาความหนาแนนประชา
กรชางปามีความผันแปรระหวาง 0.04 ตัว/กม2 ในถิ่นที่อาศัยที่เปนเทือกเขา (hilly habitat) จนถึง 1 – 2
ตัว/กม2 ในปาผสมผลัดใบทางตอนใต Sukumar (1989) รายงานวาความหนาแนนประชากรชางปาใน
บริเวณ Chamarajanagar, Kollegal และSatyamangalam Forest Division ทางภาคใตของประเทศ
อินเดีย ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ 928 กม2 มีความหนาแนนประชากรชางปาเฉลี่ย 0.56 ตัว/กม2 (n = 12,
range 0.39 – 0.75, SD=0.12) คิดเปนจํานวนประชากรชางปาทั้งหมด 522 ตัว (n=12, range=364-699,
SD=119.57) และความหนาแนนประชากรชางปาในประเทศศรีลังกามีคาระหวาง 0.1 – 0.46 ตัว/กม2
(Eisenberg และ Lockhart, 1972)
พื้นที่ศึกษาบริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรําปจจุบันเปนพื้นที่มีกิจกรรมมนุษยเพิ่มมากขึ้น
โดยเฉพาะในชวงฤดูแลงมีการเดินทางเขาออกมากกวาฤดูฝน ทําใหชางปาบริเวณนี้หลบออกไปใชพื้น
ที่อื่นที่หางไกลออกไป ผลการศึกษาอยางตอเนื่องจึงพบวาความหนาแนนชางปาในบริเวณนี้มีแนว
โนมลดลงตามลําดับ ทั้งในฤดูแลงและฤดูฝน อยางไรก็ตามความหนาแนนประชากรชางปาในพื้นที่
หางไกลจากกิจกรรมมนุษย เชนที่โปงพุน้ํารอน โปงนายสอ หวยเหลือง คลองคอ และทางตอนเหนือ
ของหนวยพิทักษปาเขาบันไดนับวาเปนพื้นที่ที่มีความหนาแนนประชากรชางปาคอนขางดีเมื่อเปรียบ
เทียบความหนาแนนประชากรชางปาในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตและเอเชียใต
6. โครงสรางชั้นอายุในประชากรชางโขลง
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โครงสรางชั้นอายุประชากรชางปาจากการวัดรอบรอยตีนหนาบนพื้นดินหรือทรายที่
สามารถจําแนกไดชัดเจน จํานวน 321 ตัว สามารถจําแนกเปนลูกชาง 35 ตัว ชางวัยรุน 67 ตัว ชางกอน
ตัวเต็มวัยจํานวน 121 ตัว และชางตัวเต็มวัย 98 ตัว (ตารางที่ 13)
ตารางที่ 13 โครงสรางประชากรชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงจากการจําแนกจากรอยตีนหนา
ชั้นอายุ (age structure)
ลูกออน (calf)
วัยรุน (juvenile)
กอนเต็มวัย (sub adult)
ตัวเต็มวัย (adult)

เสนรอบวงรอยตีนหนา (ซม.)
< 50
50 - 75
75 - 100
> 100
รวม

จํานวนครั้งที่พบ
35
67
121
98
321

เปอรเซ็นต
10.90
20.87
37.69
30.54
100.00

เปนที่นาสังเกตวาหากรวมชางลูกออนและชางวัยรุนไดจํานวน 102 ตัว ซึ่งมากกวาชางตัว
เต็มวัยซึ่งพบเพียง 98 ตัว อยางไรก็ตามในชางกอนเต็มวัยก็พบวาใหลูกได ชางปาในพื้นที่มีอัตราการ
ทดแทน (Recruitment rate) คอนขางสูง คือมีคา 46.58 % (102×100/219)โดยคาดังกลาวเปนผลรวมใน
ระยะเวลา 4 – 5 ป เพราะชางมีระยะเวลาการตั้งทอง 21 เดือน และแมชางตองใชเวลาประมาณ 2-3 ป
ในการเลี้ยงดูลูกชางจึงสามารถมีลูกตัวตอไปได (กฤษฎา, 2543 และนายสัตวแพทยทวีโภค อังควนิช,
2546 การติดตอสวนตัว) ดังนั้นอัตราการทดแทนในประชากรชางปาในแตละปจึงมีคาระหวาง 9.31 –
11.64 %สัดสวนระหวางลูกชางและชางวัยรุน กับชางตัวกอนเต็มวัยและชางตัวเต็มวัยในโขลง มีคา 1:
2.15 อัตราสวนเพศระหวางชางตัวเพศผูเต็มวัยกับเพศเมียเต็มวัยมีคา 1: 6.25
ในระหวางการศึกษาพบชางปาถูกลา 6 ตัว เปนการพบโดยเจาหนาที่เขตรักษาพันธุสัตวปา
หวยขาแขง 5 ตัว และโดยสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา 1 ตัว นอกจากนี้มีขอมูลการพบชางปาถูกลา
บริเวณบานเกาแกนมะกรูด-หนองมาในป พ.ศ. 2543 - 2546 อีก 4 ตัว พบลูกชางปาตายโดยไมทราบ
สาเหตุ บริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา ถึงสํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง ในระหวางป
พ.ศ. 2541- 2545 รวม 4 ตัว ไมพบวาชางปาตกเปนเหยื่อของสัตวกินเนื้อขนาดใหญ ไดแก เสือโครง
เสือดาว หรือหมาใน และไมพบปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางปาอยางรุนแรงในบริเวณพื้นที่
โดยรอบเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงแตประการใด
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สรุป
การศึกษานิเวศวิทยาและประชากรของชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง สามารถ
สรุปผลไดดังนี้
1. พฤติกรรมการเลือกใชพื้นที่อาศัยของชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงระหวาง
ฤดูแลงและฤดูฝน มีความแตกตางกันเล็กนอย กลาวคือ ในฤดูแลงชางปาชอบเลือกใชพื้นที่ปาดงดิบ
แลง ภายในพื้นที่ ชวงระยะหางจากแหลงโปง และแหลงน้ําซับ 0 – 1,000 ม. หางจากลําหวย 0 – 250
ม. หางจากแหลงกิจกรรมเจาหนาที่พิทักษปา 2,000 – 3,000 ม. หางจากถนนดินในปา 500 – 750 ม.
ในชวงระดับความสูงจากระดับน้ําทะเล 100 – 500 ม. และในชวงความลาดชัน 0 – 10 %
ขณะที่ในชวงฤดูฝนการเลือกใชพื้นที่อาศัยตางจากชวงฤดูแลงเล็กนอยกลาวคือ ชางปาชอบ
ใชพื้นที่อาศัยในปาเบญจพรรณ ภายในพื้นที่หางจากแหลงโปงและน้ําซับ 0 – 1,000 ม. หางจากแหลง
กิจกรรมเจาหนาที่พิทักษปา 1,000 – 2,000 ม. หางจากถนนดินในปา 250 – 500 ม. ในชวงระดับความ
สูงจากระดับน้ําทะเล 100 – 500 ม. และในชวงความลาดชัน 0 – 10 %
2. ชางปาเคลื่อนที่วันละ 5.90 กม. (range = 3.08 –10.18, SD=2.27) คิดเปนความเร็วในการ
เคลื่อนที่ 0.25 กม/ชม (range = 0.12 – 0.42, SD = 0.09)
3. ชางปากินพืชอาหารรวม 260 ชนิด (Species) จาก 193 สกุล (genus) ใน 94 วงศ (Family)
วงศที่พบวากินมากที่สุดคือวงศ Gramineae พบจํานวน 28 ชนิด โดยพืชอาหารที่สามารถจําแนกได
ครั้งนี้ สวนใหญเปนไมยืนตนและไมพุมยืนตนซึ่งพบ 39 วงศ 84 สกุล รวมจํานวน 128 ชนิด
4. ตนไมที่ชางปาใชรางกายถูพบจํานวน 777 ตน จาก 135 ชนิด มีขนาดเสนรอบวงเฉลี่ย
97.14 ซม (SD=57.86) ตนไมที่ชางปาใชงาหรือขนายแทงพบจํานวน 218 ตนไม จํานวน 38 ชนิด
ขนาดตนไมที่ชางแทง มีขนาดเฉลี่ย 62.06 ซม. (SD=37.64) มีขนาดความสูงเฉลี่ย 151.97 ซม.
(SD=38.99) ตนไมที่ชางปาหักโคนพบจํานวน 245 ตน จาก 52 ชนิด มีคาขนาดเสนรอบวงเฉลี่ย 28.83
ซม. (SD=29.95) ตนไมที่ถูกชางปาหักโคนพบวาตาย 100 ตน ขนาดตนไมที่ถูกหักโคนสวนใหญอยู
ในชั้น >10 – 60 ซม. โดยพบถูกหักโคนรวม 236 ตน หรือ 96.72 % ของตนไมที่ถูกหักโคนทั้งหมด
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5. ความหนาแนนประชากรชางปาบริเวณสถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา ในฤดูแลง และฤดูฝน
มีคาเทากับ 0.30 ตัว/กม2 สวนความหนาแนนประชากรในพื้นที่อื่น ซึ่งอยูใกลแหลงน้ํา และหางจาก
การรบกวนของมนุษย มีคา 0.73 ตัว/กม2
6. อัตราการทดแทนในประชากรในแตละป มีคาระหวาง 9.31 - 11.64 % สัดสวนระหวาง
ลูกชางและชางวัยรุน กับ ชางตัวกอนเต็มวัยและชางตัวเต็มวัยในโขลง มีคา 1: 2.15 มีอัตราสวนเพศ
ระหวางชางตัวเพศผูเต็มวัยกับเพศเมียเต็มวัยเทากับ 1: 6.25
7. แมวาความหนาแนนประชากรชางปาในเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขงอยูในเกณฑที่ดี
เมื่อเปรียบเทียบกับพื้นที่ธรรมชาติแหงอื่นบางแหง อีกทั้งมีมาตรการปองกันรักษาอยางเขมงวด แต
ประชากรชางปาในพื้นที่ยังคงประสบปญหาดานการลักลอบลาจากบุคคลบางกลุม นอกจากนี้ ผลจาก
กิจกรรมมนุษยที่เพิ่มมากขึ้นบริเวณพื้นที่ระหวางสํานักงานเขตรักษาพันธุสัตวปาหวยขาแขง และ
สถานีวิจัยสัตวปาเขานางรํา อาจเปนสาเหตุหลักที่ทําใหความหนาแนนประชากรชางปาในบริเวณนี้มี
แนวโนมลดลง
ขอเสนอแนะ
ชางปาเปนสัตวปาที่มีอาณาเขตหากินกวางขวาง ครอบคลุมพื้นที่หากินของสัตวปาชนิดอื่น
เกือบทุกชนิดในพื้นที่ ดังนั้นการแปรผลเพื่อแสดงพื้นที่อาศัยที่เหมาะสมของชางปา ทั้งในฤดูแลง และ
ฤดูฝน โดยอาศัยฐานขอมูลสารสนเทศภูมิศาสตร ซึ่งมีพรอมอยูแลว จะเปนประโยชนสําหรับการวาง
แผน กําหนดกลยุทธในการปฏิบัติงาน บนฐานขอมูลทางนิเวศและประชากรของสัตวปา ทั้งในดาน
การประชาสัมพันธ การปองกันพื้นที่ สามารถประยุกตใชติดตามประเมินผลการดําเนินงานอยางตอ
เนื่อง ทั้งในเขตรักษาพันธุสัตวปาแหงนี้หรือในพื้นที่อื่นตอไป
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