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การน านโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 

ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปปฏบิัติ* 

Adopting the conflict management policy between people  

and wild elephants in the Khao Chamao District, Rayong Province 

 ศรัณย์ สนุทรส** 

บทคัดย่อ  
การวิจัยเรื่องนี้ออกแบบโดยใช้การวิจัยเชิงคุณภาพ มีวัตถุประสงค์เพ่ือศึกษาการน านโยบายการ

จัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปปฏิบัติ เครื่องมือที่ใช้     
ในการวิจัย คือ การวิจัยเอกสาร และการวิจัยสนาม โดยเลือกผู้ให้ข้อมูลส าคัญด้วยวิธีการเจาะจง จ านวน 10 
คน ผลการวิจัยพบว่า สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 
ในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ด้วยสภาพแวดล้อมของพ้ืนที่ป่าที่เปลี่ยนแปลงไป จ านวน
ช้างป่าที่เพ่ิมมากขึ้นในแต่ละปี จึงเกิดความขัดแย้งในด้านความรู้สึกของผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือความขัดแย้ง              
ในด้านพฤติกรรมที่ต่อต้านทั้งคนและช้างป่า ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทางการเกษตรได้รับผลกระทบ               
จากการที่ช้างป่าสร้างความเสียหายให้แก่พืชผลผลิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกเข้ามากินพืชที่ชาวบ้าน
ปลูกหรือเดินทางผ่านมาสร้างความเสียหายเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรอยู่เป็นประจ า ความเสียหายที่
เกิดข้ึนในปัจจุบันนั้นเป็นความเสียหายในด้านทรัพย์สินไปจนกระทั่งเกิดการเสียชีวิต การจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง 1. ปรับปรุงระบบป้องกันการเฝ้าระวัง ให้มี
ความมั่นคงในบริเวณท่ีพบช้างป่าออกมาบ่อยครั้ง 2. เพ่ิมการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการปัญหาคนกับ
ช้างป่า และการมีส่วนร่วมในการออกแบบนโยบาย ในการแก้ไขปัญหาคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่ 3. ปรับปรุง
แหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 4. สร้างกลไกการเงิน  เ พ่ือจัดการปัญหาคน                     
กับช้างป่า เช่น สร้างระบบเงินชดเชยส าหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากช้างป่า  
 

ค าส าคัญ : การน านโยบายไปปฏิบัติ; การจัดการความขัดแย้ง; ความร่วมมือ 
 
 
 
 
 
* บทความนี้เรยีบเรยีงจากการค้นคว้าอิสระ เรื่อง การน านโยบายการจัดการความขัดแยง้ระหว่างคนกับช้างป่า ในพื้นที่อ าเภอเขาชะเมา 
   จังหวัดระยอง ไปปฏบิัต ิ
** นักศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑติ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 
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บทน า 
   ส านักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (2561) รายงานว่า พ้ืนที่ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่าก็มีการขยายตัวเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็ว  โดยในปี พ.ศ. 2560 ประเทศไทยมีพ้ืนที่ปัญหา  
ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่ารวม 41 พ้ืนที่อนุรักษ์ คิดเป็น 59  % ของพ้ืนที่  ปรากฏช้างป่า                   
ในประเทศไทย (พ้ืนที่อนุรักษ์ที่พบช้างป่ารวม 69 พ้ืนที่) ขณะเดียวกันประเทศแถบเอเชีย  ใน 13 ประเทศที่มี
ช้างป่า ก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันและถือเป็นปัญหาส าคัญในระดับภูมิภาค ดังนั้น ปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่าจึงเป็นปัญหาที่มีความส าคัญระดับสากลและต้องการความรู้และแนวทางการแก้ไขปัญหา
อย่างเท่าทันและเร่งด่วน ซ่ึงส านักงานสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ฝ่ายวิจัยเพ่ือท้องถิ่น (2561) อธิบายว่า ความ
ขัดแย้งระหว่างคน  กับช้างป่า หมายถึง ปัญหาการสูญเสียทรัพยากรหรือชีวิตจากปฏิสัมพันธ์ระหว่างคนกับ
ช้างป่า สาเหตุของความขัดแย้งเชื่อว่ามาจากพ้ืนที่หากินที่เหมาะสมของช้างป่าลดน้อยลง  บวกกับขอบป่าถูก
ล้อมไปด้วยพ้ืนที่เกษตรกรรมของพืชเชิงเดี่ยวเช่น ข้าวโพด มันส าปะหลังหรืออ้อย ท าให้ช้างป่าบางตัวเลือกที่
จะออกมาหากิน  ในพ้ืนที่เกษตรกรรมและพ้ืนที่ชุมชนรอบ ๆ ป่าแทน และส่งผลให้เกิดความเสียหายทั้งพืช
พรรณ ทรัพย์สินมีค่า  ในหลายเหตุการณ์ก็มีทั้งคนบาดเจ็บ และเสียชีวิตด้วยเช่นกัน 
  ในท่ามกลางสถานการณ์ที่ภาคราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง พยายามแสวงหาแนวทางเกี่ยวกับ
การแก้ไขปัญหาช้างป่า ทว่าในสภาพของความเป็นจริง ปัญหาช้ างป่ากลับเริ่มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น                 
จากเดิม เหตุการณ์ดังกล่าวได้สร้างความหวาดวิตกแก่ชาวบ้านเป็นอันมาก เนื่องจากช้างป่าจะมาอาศัยหากิน
ในสวนผลไม้และสวนยางพาราเกือบตลอดปี กรณีดังกล่าวสะท้อนให้เห็นถึงความยุ่งยาก และความยากล าบาก
ในการแก้ปัญหาช้างป่าที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องในเขตพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ผลกระทบจากความ
เดือดร้อนของชาวบ้านดังกล่าว ผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง ออกประกาศให้พ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา เป็นพ้ืนที่ภัย
พิบัติช้างป่า 
  ด้วยเหตุนี้ ผู้วิจัยจึงเห็นว่าประเด็นดังกล่าวเป็นสิ่งที่น่าสนใจอันควรค่าศึกษาถึงบริบทของการน า
นโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยองเป็นแนวทางการ
อยู่ร่วมกันของคนและช้างป่าโดยเฉพาะในเขตพ้ืนที่โดยรอบอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง ในเขตอ าเภอ
เขาชะเมา จังหวัดระยอง ซึ่งปรากฏปัญหาของช้างป่าเป็นประจ า 
 
วิธีด าเนินการวิจัย 
   งานวิจัย เรื่อง การน านโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา 
จังหวัดระยอง ไปปฏิบัติ เป็นการศึกษาเฉพาะกรณี (Case Study) เกี่ยวกับนโยบายการจัดการความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า โดยศึกษาจากเอกสาร (Documentary Research)  และการวิจัยสนาม (Field 
Research) ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้ 



3 

  1. การวิจัยเอกสาร (Documentary Research) เป็นการศึกษาข้อมูลทุติยภูมิที่รวบรวม ข้อมูล
เบื้องต้น โดยศึกษารวบรวมจากเอกสารวิชาการต่าง ๆ ได้แก่ สื่ออิเล็กทรอนิกส์  บทความ วารสาร วิชาการ 
แนวคิดทฤษฎี และผลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับการจัดการความขัดแย้งระหว่าง คนกับช้างป่า โดยน า
เอกสารส่วนที่ต้องการมาเรียบเรียง เพ่ือหาข้อมูลส่วนที่ขาดหรือไม่ทันสมัยในภาคสนาม 
  2. การวิจัยสนาม (Field Research) เป็นการศึกษาโดยเก็บรวบรวมข้อมูลปฐมภูมิ จากภาคสนาม 
เครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลภาคสนาม จากผู้ให้ข้อมูลหลัก (Key Informant) ซึ่งเกี่ยวข้องกับ               
การจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า 
 
ผลการวิจัยและการอภิปรายผล 
 ผลการวิจัยเอกสาร 
  ผู้วิจัยได้ท าการศึกษาแนวคิดทฤษฎีเกี่ยวกับ “การน านโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคน                 
กับช้างป่า ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง ไปปฏิบัติ” จากเอกสาร คู่มือ หนังสือ บทความวิชาการ 
รายงานการวิจัย รายงานการประชุม ที่ เกี่ยวข้องกับนโยบายการจัด การความขัดแย้งระหว่างคน                 
กับช้างป่า พบว่า ชุมชนทุกพ้ืนที่มีความเข้าใจถึงสาเหตุปัญหาความขัดแย้งว่าเกิดจากการเปลี่ยนแปลงของถิ่น    
ที่อยู่อาศัยช้างป่า โดยเกิดจากกิจกรรมของมนุษย์ในรูปแบบของพ้ืนที่ป่าลดลง การขยายตัวของพ้ืนที่เกษตร             
การท าไม้ในอดีต เสริมด้วยการรบกวนช้างในป่า รวมถึงการที่ช้างถูกไล่ผลักดันมาจากพ้ืนที่ใกล้เคียงกัน ซึ่งบ่งชี้ 
ให้เห็นความเข้าใจของชุมชน เข้าใจตนเป็นส่วนหนึ่งของปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นอย่างไรก็ตาม ชุมชนเชื่อว่า                 
ตัวช้างป่าเองก็เป็นส่วนหนึ่งของสาเหตุการเกิดปรากฏการณ์ความขัดแย้งโดยระบุว่าช้างป่ามีพฤติกรรม
เปลี่ยนไปเป็นสาเหตุอันดับสอง ชุมชนให้ความเห็นว่าช้างมีพฤติกรรมการกินเปลี่ยนไป ชอบกินพืชผล
การเกษตรและเข้ามาอาศัยอยู่ใกล้ชุมชนมากขึ้น นานขึ้น โดยเฉพาะในพ้ืนที่กลุ่มป่าตะวันออกและพ้ืนที่ใต้
ร่มเย็น ช้างป่าเข้ามานอนพักอาศัยในสวนผลไม้ของชุมชนตลอดทั้งวัน ส่วนสาเหตุอ่ืนที่ชุมชนคิดว่าน่าจะมีผล 
ได้แก่ ช้าง มีอาหารไม่เพียงพอในป่า ประชากรช้างป่าเพ่ิมขึ้น และช้างที่ออกมานอกพ้ืนที่ป่าเป็นช้างปล่อย 
ความเข้าใจเรื่องช้างปล่อยเป็นความเข้าใจคลาดเคลื่อนของชุมชน และมีภาพจ าเกี่ยวกับช้างที่ฉลาด ชินกับคน
ต้องเป็นช้างเลี้ยงเท่านั้น ซึ่งน่าจะต้องมีความท าความเข้าใจตามหลักฐานและข้อมูลที่มีอยู่ เพราะประเด็นเรื่อง
ช้างปล่อยอาจน าไปสู่อุปสรรคการท างานระหว่างชุมชน เจ้าหน้าที่รัฐและหน่วยงานอนุรักษ์ช้างป่าในพ้ืนที่ 

ผลการวิจัยสนาม 
 การเก็บข้อมลูจากการสัมภาษณ์กลุ่มตัวอย่างผู้ที่เกี่ยวข้อง จ านวน 10 คน ซึ่งเป็นการสัมภาษณ์แบบมี
โครงสร้าง (Structured interview) คือ เป็นการสัมภาษณ์ที่มีค าถามและข้อก าหนดที่แน่นอนตายตัว โดย
เนื้อหาครอบคลุมวัตถุประสงค์ของการวิจัย สรุปผลการวิจัยได้ดังนี้  

1. สถานการณ์ความขั ดแย้ ง ระหว่ า งคนกับช้ า งป่ า  ใน พ้ืนที่ อ า เภอ เขาชะ เมา  จั งหวั ดระยอง                           
ในปัจจุบัน  
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สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในปัจจุบัน มีแนวโน้มที่จะมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ด้วย
สภาพแวดล้อมของพื้นที่ป่าที่เปลี่ยนแปลงไป จ านวนช้างป่าที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นในแต่ละปี จึงเกิดความขัดแย้งในด้านความรู้สึก
ของผู้ที่ได้รับผลกระทบหรือความขัดแย้งในด้านพฤติกรรมที่ต่อต้านท้ังคนและช้างป่า ชาวบ้านที่ประกอบอาชีพทางการเกษตร
ในปัจจุบันได้รับผลกระทบจากการที่ช้างป่าสร้างความเสียหายให้แก่พืชผลผลิตมากขึ้น ไม่ว่าจะเป็นการบุกรุกเข้ามากินพืช
ผลผลิตที่ชาวบ้านปลูกหรือเดินทางผ่านมาสร้างความเสียหายเนื่องจากเป็นเส้นทางที่ใช้สัญจรอยู่เป็นประจ า ความเสียหายที่
เกิดขึ้นในปัจจุบันนั้นเป็นความเสียหายในด้านทรัพย์สินไปจนกระทั่งเกิดการเสียชีวิต  

2. หลักการส าคัญของนโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง  

การจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าท่ีเหมาะสม มีดังนี้ 1) การประสานงานความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่
ว่าจะเป็นหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้น าท้องที่ อันได้แก่  ก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ฯลฯ ประชาชน
ในพื้นที่และผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องมาช่วยกันปรึกษาหารือว่า แต่ละส่วนนั้นมีอ านาจหน้าที่ท าอะไรก็มาช่วยกันแก้ปัญหา 2) ขวัญ
และก าลังใจเป็นเรื่องส าคัญ ส าหรับประชาชนท่ีได้รับผลกระทบการเยียวยาเป็นเรื่องที่ส าคัญ ทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ 
ภาคเอกชน ภาคประชาชน ต้องมีการช่วยเหลือ จึงจะท าให้ปัญหาหนักกลายเป็นเบา ถึงความรุนแรง ความรู้สึกที่เขาได้รับ           
3) ความจริงใจและจริงจัง เป็นการกล่าวถึงหน่วยงานทุกส่วนราชการ หรือตัวบุคคลผู้มีอ านาจหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการ
แก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ได้เข้ามาด าเนินการอย่างจริงจังเพื่อช่วยแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนจริงๆ            
4) การส่งเสริมการประกอบอาชีพ ควรมีการส่งเสริมอาชีพทางเลือกซึ่งเป็นหนึ่งในหลักการส าคัญอีกประการหนึ่ง เพราะหาก
ต้องแก้ไขปัญหาด้วยการให้ประชาชนในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบ จากช้างป่าเปลี่ยนแปลงการปลูกพืชผลผลิตทางการเกษตรที่
ช้างป่าไม่กินหรือไม่แวะเวียนมาบุกรุกท าลาย                    

3. ปัญหาและอุปสรรค ในการน านโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง  

จากผลการวิจัย พบว่า 1. ปัญหาความไม่เข้าใจของคนในชุมชนและหน่วยงานที่ปฏิบัติหน้าที่ ที่ไม่สามารถสื่อสาร
และให้ความเข้าใจกันได้ทั่วถึง 2. พ้ืนท่ีเป็นเขตอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา -เขาวง เป็นเขตรอยต่อ 5 จังหวัดภายตะวันออก ซึ่ง
มีคณะกรรมการโครงการอนุรักษ์ช้างป่ารอยต่อ 5 จังหวัด ได้จัดท าแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหาช้างป่า ปี 2561 - 2565 เพื่อให้
ชุมชนสามารถประกอบอาชีพอยู่ร่วมกับช้างป่าได้ แต่การด าเนินงาน ยังมีข้อจ ากัดในการแก้ไขปัญหาและต้องใช้ระยะเวลา 3. 
การท าแนวกันช้างท าได้ยากเนื่องจากเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ และอยู่ในเขตอุทยาน ซึ่งเป็นกฎหมายที่แต่ละส่วนราชการถือเป็น
อุปสรรคในการจัดท าคูก าแพงกันช้าง รวมถึงการสร้างแหล่งน้ าแหล่งอาหารและการปลูกพืชที่ช้างป่าไม่กินนั้นท าได้ยาก 
เนื่องจากต้องใช้ระยะเวลา 4. นโยบายในการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างไม่มีความจริงจังในการน าปัญหาเข้าไป
แก้ไข และไม่ให้ความส าคัญกับนโยบายเมื่อรู้ถึงปัญหาแต่ก็เงียบเหมือนกับว่าไม่ได้ท าการแก้ไขปัญหา 5. โครงการ “พัชรสุธาค
ชานุรักษ์” คือ การช่วยทั้งคนและช้าง แต่ประชาชนส่วนใหญ่ไม่มีความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการ และมีความเข้าใจว่าเป็น
โครงการที่จะน าช้างเข้าสู้ป่าไม่ให้ออกมารบกวนชาวบ้าน 6. การก าหนดนโยบายแนวทางการแก้ไขปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า
ของหน่วยงานราชการส่วนกลาง ท่ีจะน านโยบายที่ก าหนดมาแก้ไขปัญหาในภาพรวมนั้น ไม่สามารถน ามาใช้กับทุกพื้นที่ไม่ได้ 
7. รูปแบบของการท างานท่ีแต่ละหน่วยงานต่างมีรูปแบบการท างานท่ีแตกต่างกันออกไป ต่างคนต่างท าหน้าท่ีของตัวเอง จึงท า
ให้ไม่สามารถหาจุดที่ลงตัวได้ 8. กฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับที่จ ากัดขอบเขตของการปฏิบัติงานหรือแม้กระทั่งมาตรการ
เยียวยาเงินชดเชยให้กับผู้ได้รับผลกระทบจากภัยที่เกิดจากช้างป่า ไม่มีประสิทธิภาพเพียงพอที่จะท าให้การแก้ไขปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้อย่างเต็มที่  
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4. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการน านโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าใน
พ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง  

ข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่เหมาะสมควรแบ่งแยกออกเป็น 2 ประเด็น ก็คือ (1) 
ประเด็นแนวทางการแก้ไขปัญหาในส่วนที่ 1 ก็คือ ประเด็นของ “คน” โดยเริ่มจาก แผนระยะสั้น เรื่องของการเยียวยาผู้ที่
ได้รับผลกระทบจากช้างป่าไม่ว่าจะเป็นในด้านของทรัพย์สินหรือชีวิตควรก าหนดให้เหมาะสม กับการสูญเสีย แผนระยะกลาง 
คือ ศึกษาว่าช้างป่านั้นกินอะไรและเราควรจะปลูกพืชอะไรที่ช้างไม่กิน ถ้าปลูกพืชที่ช้างไม่กิน ช้างก็อาจจะไม่มาเลย หรือถ้ามา
ก็ไม่ได้ท าลายพืชผล แผนระยะยาว ประชาชนมีความต้องการที่จะผลักดันช้างออกนอกพื้นที่ (2) ประเด็นแนวทางการแก้ไข
ปัญหาในส่วนที่ 2 ก็คือ ประเด็นของ “ช้าง”  โดยเริ่มจาก แผนระยะสั้น ทุกคนในพื้นที่ต้องร่วมด้วยช่วยกันศึกษาพฤติกรรม
ของช้าง และวิถีชีวิตของช้างป่าว่า เพื่อจะได้หาวิธีการป้องกันแก้ไขไดถู้กต้องและรว่มกันผลกัดันออกนอกพ้ืนท่ี แผนระยะกลาง 
ทุกภาคส่วนราชการควรร่วมมือกันสร้างแหล่งอาหาร แหล่งน้ า ให้มากยิ่งขึ้น เพื่อให้เพียงพอ ต่อปริมาณช้างป่าที่มีในปัจจุบัน 
แผนระยะยาว ในส่วนน้ีก็จะคล้ายกับประเด็นของ คน คือ ต้องมีการผลักดันออกจากพื้นที่ที่ชาวบ้านอาศัยอยู่แล้วท าแนวเขต
และควบคุมปริมาณช้างป่า  

5. ข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่เหมาะสม มีดังนี้ 1. การจัดการปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับคนก่อนเป็นอันดับแรก เนื่องจากแต่ละพื้นที่นั้นไม่เหมือนกัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นเลย ถ้าหากแก้ไข
ปัญหาในส่วนนี้ได้จะสามารถขับเคลื่อนแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. 
การแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยที่เกิดจากช้างป่าที่กระท าความ
เสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต 3. การเรียนรู้การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าด้วยตนเอง เรียนรู้การเฝ้าระวังป้องกันทั้งก่อนเผชิญ
เหตุหรือหลังจากเผชิญเหตุไปแล้วด้วยตนเอง ระหว่างที่รอเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องมาระงับเหตุ  4. การก ากับติดตามการ
ด าเนินงานขยายผลแนวทางการแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า พร้อมทั้งช้ีแจงให้ประชาชนได้รับทราบและรับ
ฟังถึงผลการด าเนินการ ด้วยการเปิดเผยข้อมูลที่แท้จริง 

อภิปรายผลการวิจัย 
งานวิจัย เรื่อง การน านโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา 

จังหวัดระยอง ไปปฏิบัติ มีประเด็นที่น ามาอภิปราย ดังนี้  
1. สถานการณ์ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พบว่า ปัจจุบันพื้นที่

ป่าลดลง ป่าท่ีเคยเขียวชอุม่ถูกตัดแบ่งออกเป็นผืนเล็กผืนน้อย การขยายพื้นที่เพื่อท าการเกษตรทับซ้อนกับอาณาเขตของช้าง
ป่า การเพิ่มขึ้นและการเคลื่อนย้ายถิ่นของช้างป่า ท าให้ช้างป่ามีพื้นท่ีหาอาหารไม่เพียงพอ จนต้องเดินเท้าสู่พื้นที่ชุมชนเพื่อหา
อาหาร น าไปสู่ความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า อี กทั้ ง สภาพภูมิประเทศและระบบนิเวศที่ เปลี่ยนแปลงไป                      
ไม่เหมาะสมต่อการอยู่อาศัยของช้างป่า ท าให้ช้างป่าต้องออกมาหากินในพื้นที่ท าการเกษตรของชาวบ้าน ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัยของ งามอาภา วัฒนอังกูร (2560) ได้ศึกษา เรื่อง การจัดการปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในเขตต าบลพ
วา อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี ผลการศึกษาพบว่า ปัจจัยหลักที่มีผลต่อการเกิดปัญหาระหว่างคนกับช้างป่า ในเขต
ต าบลพวาได้แก่ ปัจจัยด้านการบุกรุกท าลายป่า ปัจจัยด้านการขยายตัวของถนนปัจจัยด้านการเพิ่มจ านวนของช้างป่าและ
ปัจจัยด้านการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ปัจจุบันพื้นที่ป่าอนุรักษ์หลายแห่งที่เป็นถิ่นอาศัยของช้างป่า เริ่มขาดแคลนพืชอาหาร 
แหล่งน้ า พื้นที่เป็นภูเขา มีความลาดชันสูง ท าให้สภาพถิ่นอาศัยท่ีเหมาะสมของช้างป่ามีขนาดลดลงจากเดิม นอกจากน้ีแล้วผืน
ป่าซึ่งเป็นถิ่นที่อาศัยของช้างป่าไม่เช่ือมโยงกัน ถูกแบ่งแยก ตัดขาดออกจากกัน เนื่องจากการขยายตัวของชุมชน การขยาย
พื้นที่เกษตร การก่อสร้างสาธารณูปโภคพื้นฐาน เช่น การก่อสร้างเส้นทางคมนาคมที่ผ่าน ป่าสมบูรณ์ การก่อสร้างเขื่อนหรือ
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อ่างเก็บน้ าขนาดใหญ่ ซึ่งก่อให้เกิดปัญหาช้างป่าออกมาท าลายพืชผลทางการเกษตรของชาวบ้านที่อาศัยใกล้ชิดตามแนวขอบ
พื้นที่ป่าอนุรักษ์ เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของนางสาวเกื้อกูล กึกก้อง ต าแหน่ง เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาชะเมา - เขาวง บาง
ตอนกล่าวว่า “สภาพพื้นที่ป่าและสิ่งแวดล้อม ถ้าเป็นในส่วนของอุทยานเอง เราจะส ารวจพ้ืนที่ชุมชนป่า ซึ่งพื้นที่ป่าจะลดลงใน
ทุก ๆ ปี ทางเราเองมาสามารถบอกได้ว่าเป็นการบุกรุกป่าหรือไม่ อาจเป็นเพราะพื้นที่นั่นเป็นของชาวบ้านแต่เพิ่งจะมีการ
บุกเบิกการท ามาหากินและการท าการเกษตรจะมีการเปลี่ยนแปลงไป”  

2. หลักการส าคัญของนโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัด
ระยอง พบว่า การจัดการประชากรช้าง และแหล่งอาศัยช้างป่า ซึ่งบางส่วนรัฐเริ่มด าเนินการไปแล้ว เช่น ส ารวจประชากรช้าง 
จัดพื้นที่รองรับช้างป่า ส่วนข้อเสนอใหม่ เช่น ท าหมันช้างป่า นโยบายเปลี่ยนอาชีพ และช่วยเหลือด้านงบประมาณแก่ชุมชน 
เพื่อให้ชุมชนพึ่งพาตนเองในการแก้ไขปัญหา เป็นต้น การมีส่วนร่วมในเชิงการจัดการและการมีส่วนร่วมในการเข้าถึงข้อมูล 
เช่น รัฐและชุมชนวางแนวทางการแก้ไขปัญหาร่วมกันในพ้ืนที่ ชุมชนต้องการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารและความรู้มากขึ้น ให้มีการ
เก็บภาษีของชุมชนที่ประสบปัญหาช้างป่าเพื่อน ามาใช้แก้ไขปัญหา สนับสนุนให้ชุมชนรวมถึงเยาวชนเข้ามามีส่วนร่วมในการ
วิจัยและเก็บข้อมูลช้างป่า ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ ปิยะนันท์ มูลตรีมา (2560) ได้ศึกษาเรื่อง การศึกษาข้อเสนอการ
แก้ปัญหาการอยู่ร่วมกันระหว่างชุมชนและช้างป่าในพ้ืนท่ีการพัฒนา 2 กระแส ผลการศึกษาสรุปได้ว่า การอยู่ร่วมกันระหว่าง
ชุมชนและช้างป่าในพื้นที่การพัฒนา 2 กระแส (การพัฒนาและการอนุรักษ์) ในการวางแผนการบริหารและพัฒนาเชิงพื้นที่
ร่วมกันของทุกภาคส่วน โดยนอกจากแผนการพัฒนาในด้านเศรษฐกิจ โครงสร้างพื้นฐาน หรือการพัฒนาการเกษตรแล้ว การ
วางแผนจัดการทรัพยากรธรรมชาติ (1) ในพื้นที่ควรจะมีการด าเนินการที่มีส่วนร่วมจากหลายๆหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  (2) ให้
อ านาจการตัดสินใจและการอ านวยความสะดวกให้ผู้ปฏิบัติงานในระบบพื้นที่มากยิ่งขึ้น และในแง่การจัดการพื้นที่ต้องมีการ
แบ่งแยกและสร้างความชัดเจนในการใช้ประโยชน์ เพื่อความปลอดภัยทั้งต่อตัวช้างป่าและชุมชน การร่วมมือกันปรับปรุงระบบ
การป้องกันและเฝ้าระวังโดยใช้ความรู้ และข้อมูลมากขึ้น เช่น การเฝ้าระวังร่วมกันเป็นเครือข่าย การวางแผนเฝ้าระวังจาก
ข้อมูลที่เก็บมา หรือจากงานวิจัยชุมชน การตั้งป้อมสอดส่องดูแล และปรับปรุงรั้วรวมถึงคูกันช้าง บางท่านน าเสนอปลูกพืชที่
ช้างป่าไม่กิน เช่น ค าให้สัมภาษณ์ ของนางสาวลลิตา นิสัยมั่น และนายเจริญ สกุลมา ต าแหน่ง ผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ 1 บางตอน
กล่าวว่า “ช้างป่ามีจ านวนเพิ่มมากขึ้น จึงอยากให้ท าเป็นเหมือนหอเตือนภัยให้ชาวบ้านรู้ว่าช้างออกหากินอยู่ในพื้นที่ เพื่อให้
ชาวบ้านระวังตัว และลดการปลูกพืชที่ช้างป่าชอบกิน เป็นการลดความขัดแย้งโดยตรง อาจจะเป็นการลดปัญหาได้ในส่วนหนึ่ง 
แต่ไม่มากนัก”               

3. ปัญหาและอุปสรรค ในการน านโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ในพ้ืนที่อ าเภอเขาชะ
เมา จังหวัดระยอง พบว่า สภาพปัญหาของข้างป่ามีจ านวน ที่ขาดความสมดุลกับพื้นที่อยู่อาศัย เกิดจากสาเหตุ ชุมชนบุกรุก
พื้นที่ป่าเพื่อตั้งถิ่นฐานและใช้เป็นพื้นที่เกษตรกรรม การสร้างถนนเพื่อการคมนาคม การท าเหมืองแร่ การสร้างเขื่อน ส่งผลให้
รอยต่อระหว่างพ้ืนท่ีป่าตามธรรมชาตไิม่ตอ่เนื่องเป็นพื้นที่เดียวกัน รวมถึงท่ีอยู่อาศัยของข้างถูกท าลาย แหล่งอาหาร และแหล่ง
น้ าลดลง ความขัดแย้งระหว่างคนและช้างป่า สาเหตุดังกล่าวเกิดจากการขาดการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีประสิทธิภาพ  
ข้อจ ากัดเรื่องโครงสร้างอ านาจหน้าที่ และกฎหมายที่ส าคัญในการด าเนินการแก้ไขปัญหานั้น ตามหลักการแล้วพื้นที่อนุรักษ์
โดยเฉพาะเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า มีวัตถุประสงค์ เพื่อคุ้มครองและป้องกันทรัพยากรธรรมชาติที่ส าคัญ ตลอดทั้งให้มี                 
การสงวนและรักษาแหล่งน้ า แหล่งอาหาร ท่ีอยู่อาศัย และแหล่งหลบซ่อนคุ้มกันภัย รวมทั้งสภาพธรรมชาติ   และสิ่งแวดล้อม
ที่มีความส าคัญต่อสัตว์ป่าให้คงอยู่อย่างถาวร เพื่อให้สัตว์ป่าได้มีความเป็นอยู่อย่างปลอดภัย อันจะเป็นผลให้
ทรัพยากรธรรมชาติเหล่านี้ สามารถอ านวยประโยชน์ให้แก่ส่วนรวมทั้งทางตรงและทางอ้อมโดยไม่มีที่สิ้นสุด ซึ่งสอดคล้องกับ
แนวคิดของบุญเกียรติ การะเวกพันธ์ (2563, หน้า 29) อธิบายว่า ปัญหาในการน านโยบายไปปฏิบัติ เกิดจากเรื่องอ านาจและ
ความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรที่รับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติกับองค์กรอื่นที่เกี่ยวข้อง จะมีมากน้อยเพียงใดขึ้นอยู่กับ
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เงื่อนไขหลายประการ เช่น การติดต่อและความสัมพันธ์ที่หน่วยปฏิบัติมีกับหน่วยงานที่ควบคุมนโยบายดังกล่าว ความจ าเป็นที่
หน่วยปฏิบัติต้องแสวงหาความร่วมมือ หรือท าความตกลงกับหน่วยงานอื่น ความเป็นไปได้ที่เจ้าหน้าที่ของแต่ละหน่วยงานจะ
สามารถท างานร่วมกันได้ เป็นต้น ปัญหาและอุปสรรค ที่ส าคัญในการน านโยบายสาธารณะไปสู่การปฏิบัติที่เกิดจากการขาด
การประสานงาน ขาดความร่วมมือระหว่างหน่วยงานหรือองค์การภาคเอกชน ในประเทศไทยนั้นเป็นประเด็นปัญหาการบูรณา
การในการปฏิบัติ เพราะหน่วยราชการมักจะหวงแหนภารกิจ ตีกรอบไม่อยากให้หน่วยงานอื่นเข้ามามีส่วนร่วมในภารกิจของ
ตนเอง นโยบายสาธารณะ ปัจจัยที่ก าหนดความส าเร็จหรือล้มเหลวของการน านโยบายไปปฏิบัติ คือ ลักษณะของนโยบาย 
วัตถุประสงค์ของนโยบาย ความเป็นไปได้ทางทฤษฎีความเพียงพอของทรัพยากร ลักษณะของหน่วยงานท่ีน าไปปฏิบัติ ทัศนคติ
ของเจ้าหน้าที่ที่น านโยบายไปปฏิบัติกระบวนการน านโยบายซึ่งมีการก าหนดมาไปสู่การปฏิบัติในพื้นที่ โดยผ่านทางระบบ
ราชการที่เป็นหน่วยงานขับเคลื่อนส าคัญ ได้แก่ หน่วยงานภูมิภาค จังหวัด อ าเภอ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และหน่วยงาน
กลางที่อยู่ในภูมิภาค พร้องด้วยองค์กรที่เกี่ยวข้องของภาคประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ ซึ่งสอดคล้อง กับแนวคิดของบุญเกียรติ          
การะเวกพันธ์ (2563, หน้า 27) อธิบายว่า ปัญหาทางด้านสมรรถภาพขององค์กรความส าเร็จของการน านโยบายไปปฏิบัติ 
ย่อมขึ้นอยู่กับหน่วยงานทีร่ับผิดชอบในการน านโยบายไปปฏิบัติว่ามีความสามารถในการด าเนินการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
ของนโยบายนั้น ได้มากน้อยเพียงใด ดังนั้น ปัญหาทางด้านสมรรถนะจึงปัญหาหลักของการน านโยบายไปปฏิบัติ ซึ่งอาจโยงถึง
ปัจจัยที่ต้องค านึง ได้แก่ บุคลากร เงินทุน รวมถึงวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ หรือเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับนโยบายปัญหา
และอุปสรรคในการน านโยบายไปสู่การปฏิบัติ  

4. แนวทางการแก้ไขปัญหาและอุปสรรค ในการน านโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ใน
พ้ืนที่อ าเภอเขาชะเมา จังหวัดระยอง พบว่า การจัดการและพัฒนาแนวเช่ือมต่อถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า พัฒนาศักยภาพถิ่น
ที่อยู่อาศัย รวมถึงการแก้ไขปัญหาพื้นที่เสี่ยงต่อการได้รับผลกระทบจากช้างป่า การเพิ่มประสิทธิภาพการเฝ้าระวังป้องกัน ด้วย
การสร้างแนวตรวจการณ์ช้างป่าในพ้ืนท่ีวิกฤตเพิ่มประสิทธิภาพการคุ้มครองพ้ืนท่ีและลดภัยคุกคามของช้างป่า จัดชุดเฝ้าระวัง    
และผลักดันช้างป่า ตลอดจนประเมินความเสี่ยง  ของชุมชนที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า การชดเชยความเสียหายที่เป็นธรรม
กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าเข้ามาท าความเสียหายกับพืชผลทางการเกษตร  เช่น ค าให้สัมภาษณ์ของ นางสาวกานต์จรัส 
เอียดทองใส นายอ าเภอเขาชะเมา บางตอนกล่าวว่า “แผนระยะสั้น เป็นเรื่องของการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่าไม่
ว่าจะเป็นในด้านของทรัพย์สินหรือชีวิต โดยกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับได้ก าหนดให้จ่ายเงินส าหรับเยียวยาไว้น้อยมากเมื่อ
เทียบกับความเสียหายที่ประชาชนได้รับ ควรจะแก้ไขกฎหมาย ระเบียบข้อบังคับ เยียวยาให้ผู้ได้รับผลกระทบให้เหมาะสมของ
ชีวิตและทรัพย์สิน” การส่งเสริมอาชีพและความเป็นอยู่ของชุมชน ส่งเสริมรูปแบบการเกษตรที่เหมาะสม และการสร้างความ
เข้าใจกับประชาชน การด าเนินการฟื้นฟูถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่า โดยการก าหนดพื้นที่ป่าที่มีความเหมาะสมที่ สามารถ
ด าเนินการสร้างแหล่งน้ าและอาหาร รวมทั้งการก าหนดพื้นที่เป็นทุ่งหญ้าธรรมชาติที่จะเป็นอาหารสัตว์กินพืชและลดแหล่ง
อาหารที่อยู่บริเวณป่าอนุรักษ์ การจัดสร้างแหล่ง แหล่งอาหาร และพืชอาหารในพื้นที่ที่เหมาะสมเพื่อตอบสนองความต้องการ
ของช้างป่า เป็นแหล่งดึงดูดให้ช้างป่าเข้ามาใช้ประโยชน์ในพ้ืนท่ี และเป็นการเพิ่มศักยภาพของพื้นที่สามารถรองรับประชาการ
ช้างป่าได้มากขึ้น ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รองลาภ สุขมาสรวง (2560) ได้ศึกษา นิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้ง
ร ะหว่ า งคนกั บ ช้ า งป่ า บ ริ เ วณ เ ขต รั กษาพั น ธุ์ สั ต ว์ ป่ า เ ข าอ่ า ง ฤ า ไน  ซึ่ ง มี ข้ อ เ สนอแนะส า ห รั บก า รศึ กษ า                              
และการจั ดการ เพื่ อบรร เทาปัญหาความขัดแย้ ง ระหว่ า งคนกับ ช้ างป่ า  คื อ  การวางแผนการจั ดการพื้ นที่                              
การปรับปรุงแหล่งน้ า การจัดการพื้นที่การศึกษาประชากรช้างป่า และความสามารถในการรองรับช้างป่า การจัดสร้างและ
ฟื้นฟูแหล่งน้ า โป่งเทียม ปลูกพืชอาหารช้างป่าในพื้นที่ ที่เหมาะสม เพื่อเป็นการลดการเข้าท าลายพืชผลทางการเกษตรของ
ชาวบ้านในพื้นที่ และเป็นการป้องกันความเสียหายกับชีวิตและทรัพย์สิน และเป็นการลดความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าได้ 
การแก้ไขกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ เกี่ยวกับมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากภัยที่เกิดจากช้างป่าที่กระท าความ
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เสียหายต่อทรัพย์สินและชีวิต เนื่องจากในปัจจุบันมาตรการเยียวยาดังกล่าวนั้น ก าหนดเงินชดเชยไว้ในสัดส่วนที่น้อยมาก                             
เมื่อเทียบกับความเสียหายที่เกิดขึ้นกับประชาชนตามความเป็นจริง และกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ไม่สามารถน ามาใช้กับทุก
พื้นที่ท่ีประสบปัญหานี้ได้ ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของวิภาวี วรรณสถิต, รองลาภ สุขมาสรวง และพสุธา สุนทรห้าว (2563) 
ได้ศึกษา ความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน  
อ าเภอแก่งหางแมว จังหวัดจันทบุรี พบว่า การด าเนินการเพื่อลดปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า ควรจะต้องมีการ
ปรับปรุงแก้ไขในบางประเด็น เพื่อให้เกิดความเหมาะสมมากกว่าเดิม โดยความคิดเห็นของราษฎรต่อการลดปัญหาความ
ขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าแตกต่างกันตามรายได้ครัวเรือน การรับรู้แนวเขต ความรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และ
สัตว์ป่า และความรู้เกี่ยวกับการป้องกันพืชเกษตรและการขับไล่ช้างป่า การก าหนดแผนในการแก้ไขปัญหาความขัดแย้ง
ระหว่างคนกับช้างป่า โดยแบ่งการแก้ไขปัญหาเป็น 2 ประเด็น คือ ประเด็นการแก้ไขปัญหาของคน และประเด็นการแก้ไข
ปัญหาของช้างป่า โดยทั้ง  2 ประเด็น ควรก าหนดเป็นแผน 3 ระยะ ได้แก่ แผนระยะสั้น แผนระยะกลาง และ แผนระยะยาว 
ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ อติราช เกิดทอง, ภูวดล บัวบางพลู และฬิฏา สมนา (2563) ได้ศึกษา การมีส่วนร่วมของชุมชนใน
การลดปัญหาช้างป่าบุกรุกท าลายพื้นท่ีเกษตรต าบลทับช้าง อ าเภอสอยดาว จังหวัดจันทบุรี พบว่า ชุมชนและภาครัฐได้มีส่วน
ร่วมในการแก้ปัญหาช้างป่าบุกรุกถิ่นที่อยู่อาศัยและพื้นที่เกษตรกรรมของชาวบ้าน 2 ขั้น ดังนี้ ขั้นที่ 1 เป็นการประชุมหารือ
ระหว่างชาวบ้าน เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหารพราน โดยมีผู้ใหญ่บ้านเป็นแกนน า ซึ่งผู้ใหญ่บ้านได้ส่งจดหมายเรียนเชิญชาวบ้าน              
ที่มีส ามะโนครัวอยู่ในพ้ืนท่ี เจ้าหน้าที่ป่าไม้ และทหารพราน ให้เข้าร่วมประชุมเพื่อแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ และ
วิธีการในการแก้ปัญหาช้างป่า  ขั้นที่ 2 น าเอาวิธีการ และความรู้ที่ได้จากการประชุมมาประยุกต์ใช้ ซึ่งด าเนินการทั้งแผนระยะ
สั้น และระยะยาวควบคู่กันไป โดยแผนระยะยาวเป็นเรื่องของการปลูกพืชที่ช้างป่าชอบกิน ซึ่งชาวบ้านให้ความมือในการปลูก
ป่าเพื่อสร้างแหล่งอาหารให้ช้างเป็นอย่างดีโดยมีผู้เช่ียวชาญคอยให้ค าแนะน าเรื่องพืชที่ช้างชอบกิน ส่วนแผนระยะสั้น  คือ มี
การสร้างหอคอยเพื่อส ารวจดูว่ามีช้างป่าบุกเข้ามาในพื้นที่หรือไม่ จากน้ันมีการระดมชาวบ้าน ทหารพราน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ 
ซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวบ้านมาช่วยกันขับไล่ช้าง  

5. ข้อเสนอแนะในการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าที่เหมาะสม พบว่า 1. ปรับปรุงระบบป้องกันการ
เฝ้าระวัง เช่น กั้นรั้วไฟฟ้า หรือ ท าคูน้ า ให้มีความมั่นคง หรือ กั้นในบริเวณที่พบช้างป่าออกมาบ่อยครั้ง 2. เพิ่มการมีส่วนร่วม
ของชุมชนในการจัดการปัญหาคนกับช้างป่า เช่น ให้ชาวบ้านเข้าถึงข้อมูลสถานการณ์ช้างป่า มีส่วนร่วมในการออกแบบ
นโยบาย มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาคนกับช้างป่ามนพื้นที่ มีส่วนร่วมและจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับทุกภาคส่วน ในพื้นที่
เป็นระยะ ๆ  3. ปรับปรุงแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่า ให้มีความอุดมสมบูรณ์ 4. สร้างกลไกการเงิน เพื่อจัดการปัญหา               
คนกับช้างป่า เช่น สร้างระบบเงินชดเชยส าหรับผู้ที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากช้างป่า เงินชดเชยความเสียหายจากช้างป่า 
และทุนสนับสนุนการแก้ปัญหาช้างป่าด้วยชุมชน ซึ่งสอดคล้องกับงานวิจัยของ รองลาภ สุขมาสรวง (2560) ได้ศึกษา 
นิเวศวิทยาเพื่อแก้ไขความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าบริเวณเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤาไน  ซึ่งมีข้อเสนอแนะส าหรับ
การศึกษาและการจัดการเพื่อบรรเทาปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า  สรุปสาระส าคัญได้ดังนี้ (1) การตรวจตรา 
ผลักดันช้างป่าของเจ้าหน้าที่ โดยการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง (2) วางแผนการจัดการพื้นที่ การปรับปรุงแหล่งน้ า 
การจัดการพื้นการศึกษาประชากรช้างป่า และความสามารถในการรองรับช้างป่า (3) การปรับการใช้ประโยชน์พื้นที่รอบแนว
เขตอนุรักษ์ เป็นสิ่งดึงดูด ช้างป่าออกไปนอกพื้นที่ ต้องไม่มีการปลูกพืชที่ช้างป่าชอบ เช่น มันส าปะหลัง อ้อย ข้าว เป็นต้น เพื่อ
การจัดการในระยะยาว เพื่อลดการออกมานอกพ้ืนท่ี 
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ข้อเสนอแนะ  
   1. สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับการศึกษาการน านโยบายการจัดการความขัดแย้งระหว่างคน              
กับช้างป่าที่ได้น า ไปปฏิบัติ น ามาก าหนดนโยบายแนวทางในการจัดการความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่า             
ในทุกพ้ืนที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากยิ่งขึ้น เพ่ือให้ผู้ที่น านโยบายไปปฏิบัติสามารถปฏิบัติงาน              
ได้คล่องตัวยิ่งขึ้นและตอบสนองความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนที่ได้รับผลกระทบที่เกิดจากภัย
อันเกิดจากช้างป่า  
   2. น าไปประกอบความคิดเห็นในการจัดท าร่างกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับ ในการเยียวยาชดเชย
ให้กับผู้ ที่ ได้ รับผลกระทบจากภัยที่ เกิดจากช้างป่ าไม่ว่ าจะทรัพย์สินหรือชีวิต ให้ เป็นที่ พึ งพอใจ                           
และสมเหตุสมผลกับการสูญเสียที่เกิดขึ้น เพ่ือลดความขัดแย้งในด้านความรู้สึกและพฤติกรรมของผู้ได้รับ
ผลกระทบที่มีต่อช้างป่า  
   3. ใช้เป็นกรณีศึกษาในเรื่องของความขัดแย้งระหว่างคนกับคน ในเรื่องของการร่วมมือประสานงานกัน
ของแต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบ เพ่ือพัฒนาการปฏิบัติงานในคราวต่อไปให้เกิดผลดียิ่งขึ้น 
   4. ให้เจ้าหน้าที่ ประชาชน และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังและติดตามช้างป่า และแจ้งข่าวเตือน
ภัย เพ่ือร่วมกันผลักดันช้างป่ากลับเข้าสู่พ้ืนที่ป่า ส่วนในพ้ืนที่ป่าให้ติดตามเส้นทางเดินหากิน เพ่ือให้ทราบ
เส้นทางท่ีช้างป่าจะออกหรือมีความเสี่ยงที่จะออกไปนอกพ้ืนที่อุทยานเขาชะเมา - เขาวง และป้องกันไม่ให้ช้าง
ป่าออกไปยังพื้นท่ีการเกษตรของชาวบ้าน 
   5. ควรให้มีการฟ้ืนฟู สร้างแหล่งน้ า แหล่งอาหาร แหล่งดิน โป่งเพ่ิมเติม ในพ้ืนที่อยู่อาศัย                        
ของช้างป่า ให้มีคุณภาพและเพียงพอเพ่ือลดระยะเวลาการออกไปหากินนอกพ้ืนที่นอกอุทยานเขาชะเมา -   
เขาวงและสร้างความเสียหายพื้นท่ีการเกษตรของชาวบ้าน 
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