โครงการ “การประชุมช้างแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑”
หลักการและเหตุผล
ช้างเป็นสัตว์ปุาที่จัดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ อันเนื่องมาจากพื้นที่อยู่อาศัยถูกบุกรุก
ทาลาย การล่า จากความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมากขึ้น
ปัจจุบันในประเทศไทยมีช้างปุาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเพียง ๓,๐๐๐ ตัวเท่านั้น กระจายอยู่ในพื้นที่อนุรักษ์
๖๙ แห่งทั่วประเทศ (พื้นที่รวม ๕๖,๒๗๐ ตารางกิโลเมตร, เกษมสันต์ ๒๕๕๒) ในส่วนของช้างเลี้ยงของไทย
(ประมาณ ๔,๐๐๐ เชือก) กลับประสบปัญหาที่ไม่แตกต่างกันนัก พื้นที่ปุาเลี้ยงช้างหลังบ้านลดน้อยลง แหล่งน้า
แหล่งอาหารเดิมปนเปื้อนด้วยสารพิษ ยาฆ่าแมลง อีกทั้งคุณภาพและอาหารที่ช้างได้รับต่างมีคุณภาพและ
ปริมาณไม่เพียงพอ นอกจากนี้ปัญหาเรื่องโรคภั ยไข้เจ็บ ที่มีความรุนแรงและเรื้อรังมากขึ้นกว่าแต่ก่อน แม้ว่า
เทคโนโลยีเราจะมีความก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อนก็ตาม รวมทั้งปัญหาการทารุณกรรมช้างในรูปแบบต่างๆ
ทั้งจากการฝึก การใช้งานช้างเพื่อธุรกิจต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวเป็นต้น ในห้วงเวลาที่ผ่านมาประเทศไทยถูก
วิพากษ์วิจ ารณ์จากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรอนุรักษ์และ
คุ้มครองสัตว์ที่กาลังสูญพันธุ์ ทาให้เกิดวิกฤติศรัทธาต่อการบริหารจัดการเรื่องช้างของหน่วยงานภาครัฐขึ้นอย่าง
หลี กเลี่ ย งไม่ ได้ ทาให้ รั ฐ เริ่ มหั น มาใส่ ใจกับ การแก้ไขปัญ หาเกี่ ยวกับ ช้างไทยอย่า งจริง จัง โดยหน่ว ยงานที่
รับผิดชอบ ได้แก่ กรมการปกครอง (กระทรวงมหาดไทย), กรมปศุสัตว์ (กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ),
กรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ และองค์ ก ารอุ ต สาหกรรมปุ า ไม้ (กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละสิ่ ง แวดล้ อ ม)
นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่ประสานงานกับหน่วยงานและ
องค์กรด้านการอนุรักษ์ช้าง ซึ่งหน่วยงานภาครัฐทั้ง ๔ แห่ง ได้พยายามศึกษาวิจัย เพื่อหาแนวทางที่ยั่งยืนมา
แก้ไขปัญหาช้างในประเทศที่กาลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติในปัจจุบัน
สถาบั น คชบาลแห่ ง ชาติ ในพระอุ ปถั มภ์ ฯ องค์ การอุ ต สาหกรรมปุา ไม้ ในฐานะหน่ ว ยงานหนึ่ ง ที่
พยายามศึกษาหาแนวทางในการปกปูอง และอนุรักษ์ช้างในหลากหลายมิติ ทั้งด้านการดูแลสุขภาพ การจัดการ
เรื่องฐานข้อมูลประชากรช้างเลี้ยงโดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรม การดูแลช้างเด็ก การจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดช้าง
และควาญช้าง การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม และการจัดตั้งบ้านหลังสุดท้ายสาหรับ
ช้างชรา ช้างพิการ และช้างพลัดถิ่น ไร้เจ้าของ ซึ่งสามารถบรรเทาปัญหาช้างได้ในระดับหนึ่ง แต่เนื่องจาก
ปัญหาของช้างมีความสลับซับซ้อนและมีหลายหน่วยงานเข้ามาเกี่ยวข้อง จึงไม่อาจครอบคลุมได้ในทุ กประเด็น
และทุกมิติได้ การจัดประชุม “ช้าง” แห่งชาติ ถือเป็นวาระหนึ่งที่บุคลากรในแวดวงได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น
ถกเถียง และหาทางออกร่วมกัน อีกทั้งยังถือเป็นการเปิดโอกาสให้นักวิชาการได้นาเสนอความก้าวหน้าทาง
วิช าการเกี่ยวกับ ช้างได้อีกทางหนึ่ งด้ว ย ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหนึ่งของสถาบันฯในอันที่จะแสดงให้ สังคมได้
ตระหนักถึงความสาคัญของช้างผ่านทางเวที "การประชุมช้างแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑"
วัตถุประสงค์ของโครงการ
๑. เพื่อเผยแพร่ผลงาน งานวิจัยที่เกี่ยวกับช้างในหลากหลายมิติ
๒. เพื่อเป็ น การพบปะ แลกเปลี่ ยนข้อมูล ความคิดและสถานการณ์ช้างที่เกิดขึ้นในรอบปีระหว่าง
นักวิชาการ และบุคลากรในวงการช้าง
๓. เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการร่วมกันปกปูอง และ อนุรักษ์ช้าง

วิธีการดาเนินการ
๑. ขออนุมัติโครงการ
๒. ประชุมเตรียมงานและวางแผนการดาเนินงาน
๓. ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง
๔. จัดงานประชุมช้างแห่งชาติ ประจาปี ๒๕๖๑ ตามที่ได้วางแผนไว้
๕. สรุปและประเมินผลที่ได้รับจากโครงการ
ระยะเวลาดาเนินกิจกรรม
วันที่ ๒ - ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑ (ระยะเวลา ๒ วัน)
พื้นที่ดาเนินการ
อาคารกัลยาณิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ
รูปแบบและเนื้อหา
๑. หมวดที่เกี่ยวกับเนื้อหา
๑.๑ ปาฐกถาพิเศษจากบุคคลที่ทางานเกี่ยวกับช้างมาเป็นระยะเวลานาน
๑.๒ การนาเสนอปากเปล่า เป็นการนาเสนอสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวข้องกับช้างในทุกมิติและ
นาเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการทั้งในรูปแบบงานวิจัยและกรณีศึกษาที่น่าสนใจ
๑.๓ อภิ ปราย เป็ นการร่ วมแสดงข้ อคิ ดเห็ นและเสนอทางออกในประเด็ นทางวิ ชาการ โดยผู้ เชี่ ยวชาญ
ในเรื่องช้างจากสาขาต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
๑.๔ การบรรยายพิ เศษ ให้ ความรู้ ทางวิ ชาการและข้ อเสนอแนะเกี่ ยวกั บการดู แลช้ างโดยผู้ ทรงคุ ณวุ ฒิ
ในวงการช้างและที่เกี่ยวข้อง
๒. หมวดที่เกี่ยวกับวิทยากร พิธีกร และผู้เข้าร่วมอภิปราย
๒.๑ วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมอภิปรายเป็นผู้ที่ทางานเกี่ยวกับช้างมาเป็นระยะเวลานาน
และเป็นที่ยอมรับในสังคม
๒.๒ พิธีกรที่มีความสามารถในการดาเนินกิจกรรมและสรุปประเด็นได้เป็นอย่างดี
๓. หมวดเกี่ยวกับองค์ความรู้และการประชาสัมพันธ์
๓.๑ สถาบันฯ รวบรวมและสรุปเนื้อหา เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และแนวทางในการปฏิบัติรวมถึง
การสรุ ป เป็ น องค์ค วามรู้ เ พื่ อน าเสนอให้ กั บ สั ง คมได้ รับ รู้แ ละร่ ว มกั น เพื่ อดู แ ลช้ า งอย่ างถูก ต้ อง เหมาะสม
ตามธรรมชาติของช้างและอยู่บนพื้นฐานทางวิชาการ

แผนการดาเนินงาน
แผนงาน

กรอบเวลา

ผู้รับผิดชอบ

๑. ขออนุมัติโครงการ

กุมภาพันธ์-มีนาคม ๒๕๖๑

ส่วนอนุรักษ์ช้างลาปาง

๒. แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะ
ดาเนินงาน

มีนาคม ๒๕๖๑

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

๓. ประชาสัมพันธ์งานประชุม

มีนาคม-สิงหาคม ๒๕๖๑

ส่วนการเรียนรู้และ
ประชาสัมพันธ์

๔. เปิดรับสมัครผู้เข้าร่วมงานประชุมและ
ผู้นาเสนอผลงานทางวิชาการ

มีนาคม-มิถุนายน ๒๕๖๑

ส่วนอนุรักษ์ช้างลาปาง

๕. คัดเลือกผลงานทางวิชาการ เนือ้ หาและ
จัดทาคู่มืองานประชุม

มิถุนายน-กรกฎาคม ๒๕๖๑

ส่วนอนุรักษ์ช้างลาปาง

๖. งานประชุมช้างแห่งชาติ

สิงหาคม ๒๕๖๑

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

๗. ประชุมสรุปงานและประเมินผลจากการ
ทางาน

สิงหาคม-กันยายน ๒๕๖๑

สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ

กลุ่มเป้าหมาย
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับช้าง นักวิชาการจากส่วนการศึกษา นักธุรกิจ
สัตวแพทย์ ผู้จัดการปางช้าง เจ้าของช้าง และผู้เลี้ยงช้าง จานวน ๒๕๐ คน

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
๑. ผลงานการวิจัยเรื่องช้างได้รับการเผยแพร่ และนาไปใช้เพื่อการอนุรักษ์ช้างต่อไป
๒. ได้มีการพบปะ แลกเปลี่ ยนข้อมูล ความคิดและสถานการณ์ช้า งที่เกิดขึ้นในรอบปีระหว่า ง
นักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง
๓. เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการร่วมกันปกปูอง และอนุรักษ์ช้าง
๔. สถาบันคชบาลแห่งชาติฯ ได้รับการยอมรับในฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์
ช้างของประเทศ

