


สารบัญ 
           หน้า 
บทที ่๑ บทน ำ ๑ 

 หลักกำรและเหตุผล ๒    
 วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรควำมรู้ ๔  
 ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดกำรควำมรู้  ๕  

บทที ่๒ ลักษณะทำงนิเวศวิทยำและชีววิทยำของช้ำง ๖ 
 ควำมส ำคัญของช้ำงต่อระบบนิเวศ ๖ 
 สถำนภำพของช้ำงป่ำ ๗ 
 สิ่งบอกเหตุที่บ่งชี้ว่ำมีช้ำงป่ำอำศัยอยู่ในพ้ืนที่ ๘ 
 จ ำนวนประชำกรช้ำงป่ำในพ้ืนที่เขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำเขำสอยดำว ๘ 
 กำรแยกเพศช้ำงป่ำ ๙ 
 กำรสืบพันธุ์ของช้ำงป่ำ ๑๐ 
 ช้ำงป่ำตกมัน ๑๑ 
 กำรสังเกตอำกำรช้ำงป่ำที่ตกมัน ๑๑  
 กำรกินอำหำร ๑๓ 
 ช้ำงป่ำกินอะไรบ้ำง ๑๓ 
 กำรสื่อสำรของช้ำงป่ำ ๑๔ 
 พฤติกรรมบ้ำงอย่ำงของช้ำงป่ำ ๑๔  
 ข้อจ ำกัดของช้ำงป่ำ ๑๕ 
 ข้อได้เปรียบของช้ำงป่ำ ๑๕ 

บทที ่๓ กำรเฝ้ำระวัง และผลักดันช้ำงป่ำออกนอกพ้ืนที่ ๑๖ 
 พ้ืนที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพำะกิจทหำรพรำนนำวิกโยธิน ๑๖ 
 กำรวำงก ำลัง ๑๗ 
 สถำนกำรณ์ช้ำงป่ำในปัจจุบัน ๑๗ 
 สิ่งที่ต้องเรียนรู้ก่อนจะด ำเนินกำรผลักดันช้ำงป่ำ ๑๘ 
 บุคลำกรที่มีควำมพร้อมในกำรผลักดันช้ำงป่ำ ๑๘ 
 อุปกรณ์ที่จ ำเป็นส ำหรับใช้ผลักดันช้ำงป่ำ ๑๘ 
 กำรจัดชุดเฝ้ำระวัง และผลักดันช้ำงป่ำ ๒๑ 
 ขั้นตอนและวิธีกำรปฏิบัติในกำรเฝ้ำระวังและผลักดันช้ำง ๒๒ 
 กำรป้องกันควำมเสียหำยที่เกิดจำกช้ำงป่ำ ๒๔ 
 กำรหลบหนีช้ำงป่ำขณะขับขี่ยำนพำหนะ ๒๕ 

บทที ่๔ กำรแก้ไขปัญหำช้ำงป่ำออกนอกพ้ืนที่ในระยะยำว ๒๖ 
 สร้ำงแหล่งน้ ำ แหล่งอำหำรในพ้ืนที่ป่ำ ๒๖ 
 กำรขุดคู และรั่วเสำไฟฟ้ำป้องกันช้ำงป่ำออกนอกพ้ืนที่ ๒๗ 

 
********************************** 



 
 

    ๑ 

บทที่ ๑ 
บทน ำ 

 การจัดการความรู้  เป็นเครื่องมือการบริหารการจัดการ (Management tool) ที่ช่วยให้มีการวาง
ระบบของข้อมูล (Data) ที่จ าเป็นในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วย ให้สามารถน ามาใช้งานได้ ทันที  โดย
ผ่านการวิเคราะห์และการศึกษามาแล้ว  ประมวลผลให้เป็นข้อมูลสารสนเทศ (Information) และเมื่อน าข้อมูล
สารสนเทศดังกล่าวมาใช้ในการปฏิบัติงานแล้วเกิดผลส าเร็จ สิ่งนั้นเป็นองค์ความรู้ (Knowledge) ของหน่วยที่
สามารถเผยแพร่ให้หน่วยอ่ืนทั้งภายในและภายนอก ทร. ซึ่งองค์ความรู้เหล่านี้ เป็นสิ่งจ าเป็นในการเพ่ิมขีด
ความสามารถ สมรรถนะหลัก ของหน่วย  (Oganizedcompelency) และเป็นข้อช่วยในการสร้างนวัตกรรม 
(Innovation) เพ่ือใช้ในการปฏิบัติงานให้แก่หน่วยอย่างมีประสิทธิภาพ  
   กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management process)  มีด้วยกนั๗ ขั้นตอนในการ
จัดการความรู้ ที่จะพัฒนาให้เกิดความรู้ที่จะเกิดขึ้นภายในองค์กร ได้ศึกษาถึงกิจกรรมที่ควรจะด าเนินการในแต่ละ
ขั้นตอน ดังนี้ 
  ๑. การบ่งชี้ความรู้ 
    - การบ่งชี้ความรู้ที่องค์กรต้องมี 
    - วิเคราะห์รูปแบบและแหล่งความรู้ที่มีอยู่ 
   ๒. การสร้างและแสวงหาความรู้ 
    - สร้างและแสวงหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ที่กระจัดกระจายทั้งภายในและภายนอก เพ่ือจัด
เนื้อหาให้ตรงกับความต้องการ 
   ๓. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
    - การวางโครงสร้างความรู้ เพ่ือจัดระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน 
   ๔. การประมวลและการกลั่นกรองความรู้ 
    - จัดท ารูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ภาษาเดียวกันทั้งองค์กร เรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหา
ให้ทันสมัยและตรงกับความต้องการ 
   ๕. การเข้าถึงความรู้ 
    - ความสามารถในการเข้าถึงความรู้ได้อย่างสะดวกรวดเร็วในเวลาที่ต้องการ 
   ๖. การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
    - ท าได้หลายวิธีการ อาจจัดท าเป็นเอกสาร , ฐานความรู้ เทคโนโลยีสารสนเทศ หรืออาจ
จัดท าเป็นระบบทีมข้ามสายงาน , กิจกรรมกลุ่มคุณภาพและนวัตกรรมชุมชมแห่งการเรียนรู้ , ระบบพ่ีเลี้ยง            
การสับเปลี่ยนงานการยืมตัว เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น   
   ๗. การเรียนรู้ 
    - น าความรู้ไปเผยแพร่ให้ก าลังพลของหน่วย และประชาชนในพ้ืนที่ปฏิบัติการ น าไปใช้ต่อไป 
                ฉก.ทพ.นย. เห็นความส าคัญในการจัดการความรู้  “การเฝ้าระวังและการผลักดันช้างป่า ที่ออก
นอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ใน อ.โป่งน้ าร้อน และ อ.สอยดาว จว.จันทบุรี” ได้น ามาปรับใช้ให้มีความเหมาะสมตาม
สภาพแวดล้อม และข้อจ ากัด ของทรัพยากร จึงก าหนดขอบเขตของการจัดการความรู้ ของ ฉก.ทพ.นย. เพ่ือให้ใช้
ประโยชน์ของการปฏิบัติงานในหน่วยงาน โดยมีเป้าหมายส าคัญ ให้ก าลังพลของ ฉก.ทพ.นย. ที่ปฏิบัติงานตามแนว
ชายแดน ไทย – กัมพูชา   และ พ้ืนที่ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด โครงการในพระราชด าริของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต์  
มีความรู้ความเข้าใจในการศึกษาอบรม สามารถน าความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างถูกต้อง และเป็นไปตาม
มาตรฐานเดียวกัน อันจะเป็นการแก้ปัญหาการสูญเสีย ก าลังพลจากการปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้ง 
เป็นการถ่ายทอดองค์ความรู้ การเรียนรู้ การต่อยอดองค์ความรู้  เมื่อมีการโยกย้าย สับเปลี่ยนหมุนเวียนกัน ตาม
แนวทางการรับราชการ ความรู้ก็จะไม่สูญหายไปกับตัวบุคคล   
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 ๑. หลักกำรและเหตุผล 
  ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ผืนป่าขนาดใหญ่ในภาคตะวันออกครอบคลุมพ้ืนที่จังหวัดฉะเชิงเทรา 
จังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดชลบุรี และจังหวัดสระแก้ว มีพ้ืนที่ประมาณ ๑,๓๖๓,๓๒๓.๐๕ ไร่ หรือ
ประมาณ ๒,๑๘๑.๓๒ ตารางกิโลเมตร ซึ่งประกอบด้วยเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
อุทยานแห่งชาติเขาสิบห้าชั้น อุทยานแห่งชาติเขาคิฌชกูฏอุทยานแห่งชาติเขาชะเมา – เขาวง และเขตรักษาพันธุ์
สัตว์ป่าเขาสอยดาว 

 
 
 
 
        จากการส ารวจ พบว่า มีสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทั้งสิ้น ๑๔๔ ชนิด นก ส ารวจพบ ๔๐๙ ชนิด สัตว์สะเทินน้ า
สะเทินบก ส ารวจพบ ๔๓ ชนิด สัตว์เลื้อยคลาน ส ารวจพบ ๑๒๑ ชนิด และปลาน้ าจืด ส ารวจพบ ๙๔ ชนิด ซึ่ง
ชนิดพันธุ์สัตว์ป่าที่ส ารวจพบคิดเป็นร้อยละ ๓๑.๕๔ ของประเทศไทย จึงนับได้ว่า ป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด เป็นพ้ืนที่ที่
มีความหลากหลายทางชีวภาพมากแห่งหนึ่ง อีกทั้งยังเป็นแหล่งที่อยู่อาศัยของช้างป่าอีกจ านวนไม่น้อย ซึ่ง
พิจารณาข้อมูลจากการส ารวจประชากรและโครงสร้าง อายุของช้างป่าในกลุ่มป่าตะวันออก “ป่ารอยต่อ ๕ 
จังหวัด” คาดว่า มีประชากรช้างป่าจ านวนทั้งสิ้นราว ๓๖๔ ตัว และแบ่งออกเป็น ๑๐ ฝูงใหญ่ ขนาดประชากรใน
ฝูงมากกว่า ๒๐ ตัวขึ้นไป 



 
 

    ๓ 

 
         ข้อมูลจาการประเมินภาพถ่ายทางดาวเทียมของส่วนสารสนเทศด้านการอนุรักษ์สัตว์ป่า ส านักอนุรักษ์สัตว์
ป่า กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช (๒๕๕๘) พบว่า พื้นที่ถิ่นที่อยู่อาศัยที่เหมาะสมของช้างป่าที่มีความ
เหมาะสมมาก ส่วนใหญ่อยู่ในพ้ืนที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไน ซึ่งเป็นพื้นที่ค่อนข้างราบ ซึ่งสอดคล้องกับ
งานวิจัย ที่กล่าวถึงพฤติกรรมและลักษณะถิ่นที่อยู่อาศัยของช้างป่าที่มักจะหลีกเลี่ยงการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ที่สูงชัน 
ซึ่งจะท าให้สิ้นเปลืองพลังงานในการด ารงชีวิตมากกว่าการอาศัยอยู่ในพ้ืนที่ราบ ประกอบกับปัจจัยแวดล้อมของ
พ้ืนที่เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาอ่างฤๅไนที่มีแหล่งน้ า แหล่งโป่ง และมีสภาพพ้ืนที่ป่าที่เหมาะสมมากต่อการใช้
ประโยชน์ของช้างป่าด้วย 
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  แต่ทว่าในปัจจุบันพ้ืนที่ป่าได้ถูกรุกล้ าทั้งบริเวณรอบชายป่าและการบุกรุกเข้าไปในพ้ืนที่ป่า
เปลี่ยนแปลงพ้ืนที่ เป็นพื้นที่เกษตรกรรม ท าให้ถิ่นอยู่อาศัยตามธรรมชาติของช้างป่าจึงลดลงเรื่อย ๆ และเป็นการ
บีบบังคับให้ช่างป่าออกหากินนอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ และเข้ามาหากินในพ้ืนที่เกษตรกรรมที่อยู่ ชิดเขตพ้ืนที่ป่า 
รวมถึงการที่ชุมชนมีแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร อ.โป่งน้ าร้อน และ อ.สอยดาว จว.จันทบุรี ก็เป็นอีกปัจจัยหนึ่งในการ
ดึงดูดการเข้ามาใช้ประโยชน์ของช้างป่า และมีแนวโน้มที่ช้างป่าจะอยู่ประจ านอกพ้ืนที่ป่าอนุรักษ์ต่อไป จึง
กลายเป็นปัญหาความขัดแย้งระหว่างราษฎรในพ้ืนที่กับช้างป่าที่นับวันยิ่งทวีความรุนแรงมากขึ้นทุกที ซึ่งมีทั้งการที่
ช้างป่าเข้ามาท าลายพืชผลการเกษตร หรือท าร้ายราษฎรในพ้ืนที่ การตอบโต้ของราษฎรที่ท าร้ายช้างป่า ท าให้เกิด
ความสูญเสียทั้งชีวิตคนและช้างป่า และทรัพย์สินอ่ืน ๆ อีกมากมาย และได้มีการรุกล้ าเข้ามาหากินพืชผัก ผลไม้ 
ภายในบริเวณค่ายเทวาพิทักษ์ ซึ่งครั้งล่าสุดเมื่อประมาณกลางเดือน พ.ย.๖๑ (ช่วงเวลากลางคืน) พบเห็นช้างป่า 
จ านวน ๔ ตัว หลังจากนั้นก็กลับออกไปตามเส้นทางเดิม และยังพบช้างเข้ามาหากินรอบแนวป่าสนามยิงปืน
กองทัพเรือ หมายเลย ๑๒ เป็นประจ า  
  ในสถานการณ์ช้างป่าออกไปหากินนอกเขตป่ามีแนวโน้มเพ่ิมขึ้นเรื่อย ๆ ซึ่งมีโอกาสที่จะเข้ามา
ภายในเขตพ้ืนที่ ฉก.ทพ.นย. ตลอดเวลา และหากว่าก าลังพลของหน่วยไปพบ หรือเผชิญหน้ากับช้างป่าดังกล่าว ก็
อาจจะได้รับอันตรายจากการถูกช้างป่าท าร้าย เนื่องจากก าลังพลของหน่วยยังไม่มีความรู้  ความเข้าใจ ในการเฝ้า
ระวัง และผลักดันช้างป่าอย่างแท้จริงและถูกต้อง จากสถานการณ์ดังกล่าวที่ผ่านมา เพ่ือเป็นการป้องกันไม่ให้เกิด
อันตรายขึ้นกับก าลังพลของหน่วย ฉก.ทพ.นย. จึงได้ด าเนินการจัดตั้งชุด เฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า พร้อมทั้ง
จัดหาวิทยากรจากหน่วยงานต่าง ๆ ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในการเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า มาฝึกอบรมให้
ความรู้ในการเฝ้าระวัง และ ผลักดันช้างป่า อย่างถูกต้องให้กับก าลังพลของ ฉก.ทพ.นย. อย่างต่อเนื่อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 
 

    ๕ 

           ๒. วัตถุประสงค์ของกำรจัดกำรควำมรู้  
   ๒.๑ เพ่ือเป็นการพัฒนาองค์ความรู้ในการปฏิบัติเกี่ยวกับการเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า อย่าง
ถูกต้องให้กับก าลังพลในสังกัด ฉก.ทพ.นย. 
   ๒.๒ เพ่ือพัฒนาประสิทธิ์ภาพการปฏิบัติงานของก าลังพลในสังกัด ฉก.ทพ.นย.  
   ๒.๓ เพ่ือเป็นการส่งเสริม นขต.ฉก.ทพ.นย. ตลอดจนก าลังพลในสังกัด ให้ทราบถึงรูปแบบวิธีการ 
ตลอดจนประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
   ๒.๔ เพ่ือเป็นการเชิดชูเกียรติหน่วย ฉก.ทพ.นย. ที่มีวิธีการจัดการความรู้ที่ดี มีองค์ความรู้ ที่เป็นเลิศ 
  ๓. ผลที่คำดว่ำจะได้รับจำกกำรจัดกำรควำมรู้  
   ๓.๑ ก าลังพลในสังกัด และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับ การเฝ้าระวัง และผลักดัน
ช้างป่า ที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน 
   ๓.๒ ก าลังพลในสังกัด ฉก.ทพ.นย. เกิดการพัฒนาองค์ความรู้ท าให้การปฏิบัติงานของ ฉก.ทพ.นย. มี
ประสิทธิภาพ 
   ๓.๓ ก าลังพลในสังกัด ฉก.ทพ.นย. ทราบถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
   ๓.๔ ฉก.ทพ.นย. มีวิธีการจัดการความรู้ที่ดี เป็นที่ยอมรับของ นย. และหน่วยงานอื่น ๆ  
 

*****************************
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๖ 

 

บทที่ ๒  
ลักษณะทางนิเวศวิทยาและชีววิทยาของช้าง 

 ช้าง เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ มีอายุเฉลี่ยประมาณ ๖๐ – ๗๐ ปี ตามีขนาดเล็กและสายตา
ไม่ค่อยดีนัก แต่มีประสิทธิภาพการได้ยินและการดมกลิ่นที่ดีมากในการตรวจจับสิ่งแปลกปลอม ขนาดพ้ืนที่        
ในการหากินมากกว่า ๑๕๐ ตารางกิโลเมตร ขึ้นอยู่กับลักษณะสภาพภูมิประเทศและความอุดมสมบูรณ์           
โดยช้างโตเต็มวัยกินอาหารประมาณ ๑๕๐ – ๑๗๐ กิโลกรัมต่อวัน ดื่มน้้าประมาณ ๒๐๐ ลิตรต่อวัน 
 พฤติกรรมทางสังคมระหว่างช้างเพศผู้และเพศเมียมีความแต่ต่างกัน โดยที่ช้างเพศเมียจะใช้เวลา         
ทั้งชีวิตในกลุ่มครอบครัวหรือโขลง ซึ่งจะมีเพศเมียตัวที่มีอายุมากที่สุดเป็นผู้น้า ในขณะที่เพศผู้โตเต็มวัยอายุได้
ประมาณ ๑๔ ปี จะแยกตัวออกจากโขลง และกลับเข้าโขลงเฉพาะช่วงฤดูผสมพันธุ์ 

 
  
         ความส าคัญของช้างต่อระบบนิเวศ ช้างป่าเป็นสัตว์กินพืชที่มีขนาดใหญ่ที่สุด เป็นสัตว์ป่าที่เป็นร่มเงา 
(Umbrella species) ซึ่งหมายถึงชนิดพันธุ์ที่อาศัยพ้ืนที่กว้างใหญ่ส้าหรับการด้ารงชีวิต และมีบทบาท          
ในการฟื้นฟูสภาพป่าเป็นอย่างดี โดยช้างป่ามีความส้าคัญต่อระบบนิเวศป่าไม้ ดังนี้ 
 ๑. กระจายพันธุ์พืช การที่ช้างป่ากินผลไม้ป่าหลายชนิด เช่น มะม่วงป่า กระท้อนป่า มะเฟืองช้าง   
จันเขา มะกอกป่า ฯลฯ ช้างจึงช่วยกระจายพันธุ์ให้แก่พันธุ์ไม้เหล่านั้นด้วย เช่นเดียวกับสั ตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ เช่น 
นก ลิง ชะนี เก้ง กวางป่า แต่ช้างสามารถช่วยกระจายพันธุ์พืชที่มีเมล็ดขนาดใหญ่ที่สัตว์ป่าชนิดอ่ืนไม่สามารถ
กลืนเข้าไปได้ ช้างจึงช่วยฟื้นฟูป่าและสร้างความหลากหลายของพันธุ์ไม้กับผืนป่าได้อย่างต่อเนื่อง 
 ๒. คืนแร่ธาตุต่างๆ ลงสู่ดิน มูลช้างก็คือ ปุ๋ยส้าหรับป่า ในป่าที่มีความหนาแน่นของช้าง ๑ ตัว           
ต่อตารางกิโลเมตรจะมีอัตราการผลิตปุ๋ยประมาณปีละ ๓๐ กิโลกรัมต่อตารางกิโลเมตร 
 ๓. มูลช้างเป็นอาหารให้แก่สัตว์อ่ืนๆ ตัวอ่อนของด้วงปีกแข็งจะมีวงจรชีวิตช่วงหนึ่งอยู่ในมูลช้าง  
ปลาบางชนิด เช่น ปลาพลวง และตัวอ่อนชองกบ เขียด อ่ึงอ่าง และคางคก กินมูลของช้างที่ละลายปนอยู่ใน
แหล่งน้้าในป่า 
 ๔. สร้างทางเดินในป่า หรือเรียกว่า ด่านช้าง จะเป็นทางเดินของสัตว์ป่าชนิดอ่ืนๆ รวมทั้งมนุษย์ด้วย 
ในป่าที่รกชัฏ แรงช้างสามารถบุกเบิกเข้าไปใช้ประโยชน์ก่อน สัตว์ขนาดเล็กอ่ืนๆ จึงมักเดินอาหารตามฝูงช้าง 
 



๗ 

 

 ๕. เอ้ือประโยชน์ให้กับสัตว์กินพืชที่มีขนาดเล็กกว่า นิสัยในการกินอาหารของช้างที่โน้มยอดไม้ และ
หักกิ่งไม้ลงมากินบางส่วนและเหลือบางส่วนทิ้งไว้ ท้าให้สัตว์กินพืชขนาดเล็กอ่ืนๆ เช่น เก้ง กวาง วัวแดง 
กระทิง ได้กินด้วย บางครั้งส่วนของต้นไม้ที่ช้างหักลงมา จะแตกยอดอ่อนใบอ่อน ในระดับที่สัตว์ป่าขนาดเล็ก 
กินได้ถึงในหน้าแล้ง ช้างสามารถขุดหาแหล่งน้้ากินเอง และสัตว์อ่ืนสามารถเข้ามาใช้ประโยชน์ได้ด้วย  

 
 

สถานภาพของช้างป่า  ช้าง (Elephas maximus) เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองล้าดับที่ ๑๒๗ ตามกฎกระทรวง
ก้าหนดให้สัตว์ป่าบางชนิดเป็นสัตว์คุ้มครอง พ.ศ. ๒๕๔๖ ซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ อีกท้ัง ยังเป็นสัตว์ป่าชนิดที่อยู่ในบัญชี ๑ (Appendix I) ของอนุสัญญา CITES 
โดยห้ามมีให้น้าตัวช้าง งาช้าง ซากช้าง และผลิตภัณฑ์ที่ท้าขึ้นจากชิ้นส่วนของช้างมาท้าการค้าเชิงพาณิชย์ และ
ยังถูกจัดให้มีสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) ตาม IUCN Red List (๒๐๐๘) และ Thailand Red Data 
(๒๐๐๕) 

  

 

 



๘ 

 

สิ่งบอกเหตุที่จะบ่งชี้ว่ามีช้างป่าอาศัยอยู่ในพื้นที่ 

 ๑. ร่องรอยการหากินของช้างป่า พืช มีร่องรอยการหัก ดึง ตกระเกะระกะ กระจัดกระจายเต็มพื้นท่ี 
 ๒. แหล่งน้้า แหล่งหญ้า ต้นไม้เล็ก ๆ บริเวณรอบ ๆ บ่อน้้ามีร่องรอยเหยียบย้้าอย่างชัดเจน 
 ๓. มีมูลช้างกระจายอยู่ทั่วบริเวณที่ช้างออกหากิน สามารถคาดคะเนสภาพความใหม่ และทิศ
ทางการเดินของช้างป่าได ้
 ๔. ดูทิศทางการเดินของช้างป่า จากร่องรอยเล็บเท้า และรูปทรวงเท้าหน้า และเท้าหลัง 
 ๕. มีร่องรอยของดินหรือโคลนติดตามต้นไม้ ที่ช้างใช้ข้างถู บริเวณต้นไม้ และสามารถค้านวนความสูง
ของช้างได้ด้วยการบวกเพ่ิมอีก ๓๐ ซม. 
 ๖. กลิ่นสาปของช้างป่าจะทิ้งไว้ในพ้ืนที่ที่ช้างเดินผ่าน หรืออยู่ในบริเวณใกล้เคียง 
           ๗. ร่องรอยความเสียหายของสิ่งของต่าง ๆ ที่ช้างพยายามเดินหาอาหารในพ้ืนที่หากินของช้างป่า 

   
 
 จ านวนประชากรช้างป่าในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว 
 กลุ่มที่ ๑ มีประชากรช้างประมาณ ๓๐ – ๔๐ ตัว หากินอยู่ทางทิศเหนือของพ้ืนที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์
ป่าเขาสอยดาว บริเวณบ้านคลองพอก คลองกลาง ต.ทับช้าง และบ้านตาเรือง บ.ตาเรืองล่าง บ.เขาแก้ว ต.ปะ
ตง และ บ.นากระชาย บ.น้้าซับตาพุด บ.เขาแร่ บ.คลองระก้า ต.ทรายขาว อ.สอยดาว จว.จันทบุรี 
 กลุ่มท่ี ๒ มีประชากรช้างประมาณ ๒๐ – ๓๐ ตัว หากินอยู่บริเวณ บ้านทุ่งกร่าง บ.วังกระแพร บ.เขา
โสม บ.มาบคล้า ต.ทับไทร อ.โป่งน้้าร้อน จว.จันทบุรี 
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 การแยกเพศช้างป่า 
 การทราบเพศของช้างป่า จะช่วยให้ทราบถึงพฤติกรรมของช้างป่า แต่ละเพศ การทราบเพศลูกช้าง 
ช้างวัยรุ่น การแยกเพศช้างป่า ด้วยสายตา กระท้าได้ยากมาก ส่วนช้างป่าที่โตเต็มวัย หากมองไม่เห็นงา หรือ
อวัยวะเพศชัดเจน การที่จะแยกเพศได้ค่อนข้างล้าบาก โดยเฉพาะช้างสีดอ กับช้างเพศเมีย  จึงต้องพิจารณา
องค์ประกอบอื่น ร่วมด้วยได้แก่ 
 ๑. ลักษณะมูล และฉี่ ช้างป่า หากเป็นช้างเพศผู้ จะอยู่ห่างกัน แต่ถ้าเป็นช้างเพศเมีย ทั้งมูลและฉี่ จะ
อยู่ใกล้เคียงกัน เนืองจาก ช้างตัวเมียทวารและอวัยวะเพศจะอยู่ใกล้กัน 
 ๒. จ้านวน หากพบเห็นขนาดตัวใกล้เคียงกัน หรือขนาดเดียวกันอยู่ด้วยกัน ไกลจากพ้ืนที่ป่า จ้านวน 
๑ – ๔ ตัว ส่วนมากจะเป็นช้างเพศผู้ทั้งหมด 
 ๓. ช้างเพศผู้ จะหากินห่างจากฝูง ส่วนช้างเพศเมีย และลูกช้าง จะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ส้าหรับช้าง
วัยรุ่น จะอยู่ห่างออกไปเล็กน้อย 
 การแบ่งเพศของช้างป่า 
 ช้างป่ามี ๒ เพศ คือ เพศผู้  และเพศเมีย 
 ๑. เพศผู้ แบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
  ๑.๑ ช้างพลาย คือ ช้างเพศผู้ที่มีงา 
  ๑.๒ ช้างสีดอ คือ ช้างเพศผู้ที่ไม่มีงา 
 ๒. เพศเมีย 
 บั้นท้าย (ระหว่าง) ๒ ขาหลัง จะเป็นรูปสามเหลี่ยมหัวค่้าปลายตัด มีช่องอวัยวะเพศอยู่ส่วนปลาย มี
เต้านม ๒ เต้าระหว่างขาคู่หน้า เห็นได้ชัดเจน  

  
      ช้างเพศผู้ไม่มีงา เรียกว่า ช้างสีดอ                                        ช้างเพศเมียเรียกว่า ช้างพัง 
 

  
         ช้างเพศผู้มีงา เรียกว่า ช้างพลาย     
 



๑๐ 

 

การสืบพันธุ์ของช้างป่า 
 ช้างป่าเพศผู้จะเข้าสู่วัยเจริญพันธุ์ เมื่ออายุประมาณ ๑๐ ปีขึ้นไป ส่วนช้างเพศเมีย จะโตเต็มวัยเมื่อ
อายุประมาณ ๑๕ ปี โดยช้างเพศผู้ที่พร้อมผสมพันธุ์ จะเดินวนเวียนตามช้างเพศเมีย ที่พร้อมจะผสมพันธุ์ การ
ผสมพันธุ์ของช้างป่าเพศผู้ จะยกขาหน้าขึ้นวางไปบนหลังของช้างเพศเมีย โดยจะใช้เวลาในการผสมพันธุ์
ประมาณ ๕ นาที ช้างที่ก้าลังทั้งท้องเมื่ออายุครรภ์มาก มักจะเดินช้าอยู่ท้ายฝูง มีลักษณะเหมือนช้างอ้วน และ
สามารถสังเกตได้จากเต้านมจะบวมเต่ง มองเห็นได้ชัดเจน 
 

 
 

 
 
 



๑๑ 

 

       ช้างป่าตกมัน 

- ช้างตกมัน คือช้างที่ขับสิ่งคัดหลั่งออกจากรูเปิดของต่อมที่ข้างขมับของช้าง บางครั้งจะเรียกว่า             
"ช้างน้้ามัน" หรือ "ช้างตกน้้ามัน" ท้าไมช้างต้องตกมัน การตกมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางด้านสรีระวิทยาด้าน
การสืบพันธุ์ของช้าง โดยมีฮอโมนโกนาโดโทรปินรีลีสซิ่ง ที่ส้าคัญต่อระบบสืบพันธุ์เพ่ิมขึ้นหลายเท่า ในช่วงที่ตก
มัน โดยเฉพาะในช้างเพศผู้การตกมัน นอกจากจะแสดงถึงความสมบูณ์ของร่างกาย สุขภาพ อายุแล้ว ยังเป็น
การแบ่งชั้นหรือวรรณะทางสังคม เพราะช้างที่ตกมันก่อนนั้น เป็นการข่มช้างที่ด้อยกว่าและมีโอกาศได้รับความ
สนใจจากเพศเมียได้มากข้ึนช้างมีการตกมันเมื่อไหร่ ช้างตัวผู้จะเริ่มตกมันช่วงอายุ ๑๕ – ๒๐ ปี ขึ้นอยู่กับความ
สมบูรณ์ของร่างกายและความพร้อมของระบบสืบพันธุ์ และเมื่อช้างตกมันครั้งแรกแล้ว จะมีการตกมันในทุกๆปี
ในช่วงเวลาเดียวกัน  

- ท้าไมช้างตกมันถึงก้าวร้าว ระดับฮอโมนที่เพ่ิมสูงขึ้นนั้น มีผลต่อพฤติกรรมที่ก้าวร้าวไม่ใช่เฉพาะใน
ช้าง สามารถเกิดขึ้นได้ทั้งในสัตว์ชนิดอ่ืนและมนุษย์ แต่ช้างที่ตกมันไม่ได้มีพฤติกรรมก้าวร้าวขึ้นเสมอไป ขึ้นอยู่
กับอุปนิสัยและสภาพแวดล้อมทั้งนี้ช้างดุ ช้างอาระวาดนั้นไม่ได้หมายความว่าเป็นช้างตกมันเสมอไป เพราะใน
สถานการที่ช้างรู้สึกไม่ปลอดภัย ก็จ้าเป็นต้องปกป้องตนเอง ปกป้องโขลง และถ่ินที่อยู่  

 โดยปกติช้างป่าที่มีร่างกายสมบูรณ์ และอยู่ในเกณฑ์ผสมพันธุ์ได้ จะมีอาการตกมันได้ตลอดเวลา ทั้ง
ช้างเพศผู้ และเพศเมีย ในขณะที่ตกมัน ช้างป่าจะมีนิสัยดุร้าย หากแต่ช้างป่าเพศเมีย อาการตกมันจะรุนแรง
น้อย ไม่เท่าช้างเพศผู้ ดังนั้นหากพบเห็นช้างป่าตกมันให้รีบถอยห่าง และออกจากบริเวณดังกล่าวโดยเร็ว 
 การสังเกตอาการช้างป่าที่ตกมัน 
 ๑. ต่อมที่ขมับทั้ง ๒ ข้าง จะบวมข้ึน มีน้้าเมือกสีขาวข้นไหลออกมาเป็นทางยาว 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๒ 

 

 ๒. น้้าเมือก หรือมันที่ไหลออกมาจะมีกลิ่นเหม็นสาบที่รุนแรงมาก 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๓. มีคราบเปียกบริเวณง่ามขาหลัง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔. ปล่อยอวัยวะเพศห้อย และบางครั้งมีน้้าข้นเหนียวไหลออกมา 
 
 
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๑๓ 

 

 การกินอาหาร 
 ช้างออกหากินอาหารในเวลากลางคืน และจะนอนในเวลากลางวัน ช้างป่าจะเดินมาหากินในเวลา
ตั้งแต่ ๔ โมงเย็น หากินไปเรื่อย ๆ จนกระทั้งเช้า เมื่อแสงแดดแรงขึ้นช้างป่า จะกลับเข้าป่าเขาพ้ืนที่ ร่มเงา 
ตลอดวัน เพ่ือพักอาศัย ช้างป่าจะใช้เวลาหากินประมาณ ๒๐ ชั่วโมง โดยจะกินอาหาร ๑๐ เปอร์เซ็นต์ ของ
น้้าหนักตัว ช้างป่าต้องการอาหารมาก ท้าให้ต้องมีพ้ืนที่ในการหากินเป็นบริเวณกว้าง และมีอาหารที่เพียงพอต่อ
ความต้องการ  
 ช้างป่ากินอะไรบ้าง 
 ๑. พืช (ทั้งธรรมชาติ และมนุษย์สร้างขึ้น) เช่น กล้วย ปาล์ม ผลไม้ทุกชนิด ไผ่ หญ้า และเปลือกไม้
บางชนิด 
 ๒. น้้า ช้างกินน้้าวันละประมาณ ๒๐๐ – ๒๕๐ ลิตรต่อตัว 
 ๓. แร่ธาตุ ได้แก่ แคลเซียม ฟอสฟอรัส โปแตสเซียม โซเดียม แมกนีเซียม ก้ามะถัน ซึ่งสารต่าง ๆ 
เหล่านี้จะมีในดินโป่งที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ 

 
 

  
  
 



๑๔ 

 

การสื่อสารของช้างป่า  
 ช้างป่าเป็นสัตว์สังคม มีการสื่อสารได้และวิธีการสื่อสารมีทั้งใช้งวงสัมผัสตัวกันและกัน การส่งเสียง
และการรับแรงสะเทือนโดยประสาทสัมผัสที่เท้า ช้างป่าสามารถสื่อสารกันด้วยเสียงได้ในระยะไกลสูงสุดถึง ๑๐ 
กิโลเมตร เป็นคลื่นเสียงที่มีความถ่ีต่้ามาก ต่้าเกินกว่าที่มนุษย์จะได้ยินเสียงของช้างป่า เสียงร้องของช้างป่าจะมี
ความหมายที่แตกต่างกันดังต่อไปนี้ 
 เสียง “โฮค”  เป็นเสียงเรียกสมาชิกในฝูงรวมตัวกันในกลุ่ม ก่อนจะเดินทาง 
 เสียง “แปร๋น”  เป็นเสียงแสดงอาการตกใจ ติดตามด้วยวิ่งเข้าหา และเข้าท้าร้าย 
 เสียง “แอ๋ง ๆ”  เป็นเสียงแสดงอาการหงุดหงิด ร้าคาญ ส่ายตัวไปมา โยกตัวไปมา  
 เสียง “เอ๊ก-เอ๊ก” เป็นเสียงแสดงอาการยินดี หรือเป็นเสียงหัวเราะดีใจของช้างป่า 
 เสียง “ร้องเสียงต่้า” ใช้ปลายงวงแตะพ้ืน แสดงว่าก้าลังพบอันตราย และเกิดความสงสัย 
 

   
  
พฤติกรรมบ้างอย่างของช้างป่า 
 ช้างอารมณ์ปกติ  ช้างจะท้ากิจกรรมตามปกติ เช่น กินอาหาร เอาล้าตัวถูตามต้นไม้ ไล่แมลงด้วยการ
เป่าฝุ่น พ่นน้้า พ่นโคลน ขี้ ฉี่ ใช้งวงสัมผัสตัวกันบางครั้งก็เล่นทดสอบก้าลังด้วยกัน 
 การเอียงหน้าเพ่งมอง ช้างจะหยุดการกระท้ากิจกรรมอ่ืน ๆ ใบหู หางหยุดการเคลื่อนไหว ปลายงวง
วนเวียนอยู่บริเวณใบหน้า หมายถึง พบสิ่งสงสัย 
 ช้างอารมณ์ไม่ดี หูจะตั้ง งวงและหางจะหยุดแกว่ง พร้อมตาจ้องเขม็งไปยังเป้าหมาย ชูงวงขึ้นสูง
พร้อมโน้มตัวสูงขึ้นไปข้างหน้า พร้อมโจมตีเป้าหมายทันที 
 ช้างชูงวง  หมายถึง การได้กลิ่นแปลกปลอม และก้าลังตรวจสอบกลิ่น 
 - ช้างหักต้นไม้ หรือหักกิ่งไม้ขวางทาง ในขณะที่ก้าลังเดินผ่านไป หมายถึง เป็นการแจ้งเตือนไม่ให้
บุคคลใด ๆ ตามเข้าไป และช้างพร้อมจะเข้าโจมตีได้ตลอดเวลา 
 - ช้างท้าเสียงดัง ๆ ด้วยการหักกิ่งไม้ หรือล้มต้นไม้ให้เกิดเสียงดัง ๆ หมายถึง การข่มขู่ อย่าให้ใครเข้า
มาใกล้ และแจ้งเตือนว่ามีช้างอยู่บริเวณดังกล่าว 
 - ช้างใช้งวงพ่นลมใส่ หมายถึง ไล่แมลง 
 - ช้างโยนก้อนหิน หรือขว้างสิ่งของ หมายถึง แจ้งเตือนอย่าเข้ามาใกล้  
 



๑๕ 

 

   
  
ข้อจ ากัดของช้างป่า 
 ๑. สายตาสั้น มองเห็นได้ในระยะไม่เกิน ๔๐ เมตร หากระยะที่ไกลกว่านี้ต้องใช้ประสาทสัมผัส เช่น 
หูฟังสียง จมูก หรืองวง ใช้ดมกลิ่น 
 ๒. น้้าหนักมาก โตเต็มวัยจะมีน้้าหนัก ๓ – ๕ ตัน เคลื่อนที่ช้า 
 ๓. ไม่ชอบที่สูง 
 ๔. ไม่ชอบแสงแดด 
 ๕. กระโดดข้ามสิ่งกีดขวางไม่ได้ 
 

  
 ข้อได้เปรียบของช้างป่า 
 ๑. ประสาทรับเสียงดีมาก 
 ๒. ประสาทรับกลิ่นดีมาก 
 ๓. วิ่งได้เร็วในทางตรง แต่ในระยะสั้น ๆ 
 ๔. มีพละก้าลังมาก 
 ๕. เดินเงียบไม่เกิดเสียงดัง 
 ๖. ว่ายน้้าเก่ง 
 

************************* 



    ๑๖ 
บทที่ ๓  

การเฝ้าระวัง และการผลักดันช้างป่า 
 ๑. พื้นที่รับผิดชอบของ หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน 
  หน่วยเฉพาะกิจทหารพรานนาวิกโยธิน จัดก าลัง ๑ กองร้อย เข้ารับผิดชอบในการดูแลทรัพยากร
ป่าไม้และสัตว์ป่าในพ้ืนที่ของป่ารอยต่อ ๕ จังหวัด ในเขตของพ้ืนที่ อ.โป่งน้ าร้อน อ.สอยดาว จว.จันทบุรี ซึ่งมี
หน้าที่รับผิดชอบประมาณ ๔๖๕,๓๖๓ ไร่ ตลอดฝังซ้ายของถนนสาย ๓๑๗ ตั้งแต่เขาเกลือ บ้านมาบคล้า หมู่ ๖ 
ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จว.จันทบุรี บ้านคลองตาโนด หมู่ ๑๖ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จว.จันทบุรี ติดเขต
รับผิดชอบของ กรม.ทพ.ที่ ๑๓ กองทัพบก ประมาณ ๘๐ กม. และพ้ืนที่สนามฝึกหมายเลข ๑๒ บ.พังงอน 
พร้อมบริเวณป่าสนามฝึกยิงปืนกองทัพเรือ และป่าโดยรอบสนามยิงปืนกองทัพเรือ ตาม พ.ร.บ.ป่าไม้        
พ.ศ.๒๔๘๔ เนื้อท่ีประมาณ ๓๔,๑๒๐ ไร่ 

 
 
 
 

   



    ๑๗ 
  ๒. การวางก าลัง 
  ๒.๑ ในพ้ืนที่ป่ารอยต่อ ๕ จังวัด ในเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสอยดาว พ้ืนที่ อ.โป่งน้ าร้อน และ  
อ.สอยดาว จว.จันทบุรี จัดวางก าลัง ๔ ชุดปฏิบัติการ ประกอบด้วย 
   ๒.๑.๑ ฐานคลองพอก  หมู่ ๘ ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จว.จันทบุรี 
   ๒.๑.๒ ฐานก าโปรด หมู่ ๗ ต.ปะตง อ.สอยดาว จว.จันทบุรี 
   ๒.๑.๓ ฐานทุ่งกร่าง หมู่ ๔ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จว.จันทบุรี 
   ๒.๑.๔ ฐานวังกระแพร หมู่ ๒ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จว.จันทบุรี 
  ๒.๒ การวางก าลังในพ้ืนที่ป่าสนามฝึกหมายเลข ๑๒ บ.พังงอน อ.โป่งน้ าร้อน จว.จันทบุรี 
   ๒.๒.๑ ฐานบ้านดงจิก หมู่ ๕ ต.ทับไทร อ.โป่งน้ าร้อน จว.จันทบุรี 
   ๒.๒.๒ ฐานบ้านเขาตาแบก หมู่ ๕ ต.โป่งน้ าร้อน อ.โป่งร้อน จว.จันทบุรี 
   ๒.๒.๓ ฐานบ้านใหม่ หมู่ ๔ ต.โป่งน้ าร้อน อ.โป่งร้อน จว.จันทบุรี 
   ๒.๒.๔ ฐานบ้านนา หมู่ ๔ ต.โป่งน้ าร้อน อ.โป่งร้อน จว.จันทบุรี 
 สถานการณ์ช้างป่าในปัจจุบัน นั้น ที่มีการบุกรุกพ้ืนที่ในพ้ืนที่ อ.โป่งน้ าร้อน และ อ.สอยดาว          
จว.จันทบุรี เนื่องจากสภาพในปัจจุบันอากาศแล้ง แหล่งน้ า แหล่งอาหารสัตว์ป่ามีจ านวนน้อยลง สัตว์ป่ามี
จ านวนเพ่ิมมากขึ้นอย่างต่อเนื่อง ในขณะเดียวกันพ้ืนที่ป่าไม้ และแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า ลดลงอย่าง
รวดเร็ว เนื่องจากพ้ืนที่ป่าถูกบุกรุกท าลาย เข้ายึดพ้ืนที่ครอบครอง โดยผิดกฎหมาย จนท าให้พ้ืนที่ป่าไม้ ที่เคย
อุดมสมบูรณ์เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า และแหล่งอาหารของสัตว์ป่า ลดน้อยลงจนอยู่ในสภาวะที่น่าเป็นห่วง  
ช้างป่าเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตาม พ.ร.บ.สงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ.๒๕๓๕ เป็นสัตว์ป่าชนิดที่อยู่ในบัญชี ๑ 
(Appendir I) ของอนุสัญญา CTTES และจัดให้อยู่ในสถานภาพใกล้สูญพันธุ์ จึงท าให้ช้างป่าออกหากินนอก
พ้ืนที่ป่า สร้างความเดือดร้อนให้แก่ผู้ที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ใกล้แนวป่า พืชผลทางการเกษตรได้รับความเสียหาย 
เกิดความขัดแย้งกันอย่างต่อเนื่องระหว่างคนกับช้างป่า  
 ดังนั้น เพ่ือบรรเทาความเดือดร้อนของราษฎร ที่ได้รับผลกระทบจากช้างป่า หน่วยเฉพาะกิจ       
ทหารพรานนาวิกโยธิน โดยกองร้อยทหารพรานนาวิกโยธินที่ ๕๔๔ ฯ จึงได้จัดชุดเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า 
ตามพ้ืนที่รับผิดชอบ ร่วมกับประชาชนจิตอาสา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ด าเนินการเฝ้าระวัง และผลักดัน 
ช้างป่าอย่างต่อเนื่อง ไม่ให้สร้างความเดือนร้อนกับพ่ีน้องประชาชนในพื้นที่  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๘ 
สิ่งท่ีต้องเรียนรู้ก่อนจะด าเนินการผลักดันช้างป่า 
 ๑. ต าแหน่งชุมชน 
 ๒. เส้นทางคมนาคม 
 ๓. เส้นทางช้างผ่าน 
 ๔. ทิศทางท่ีต้องการผลักดันช้างป่าออกไป 
 ๕. แหล่งน้ า แหล่งอาหาร ของช้างป่า 
 ๖. ต าแหน่งที่ช้างป่าชอบไปหลบภัยในพื้นท่ี 
        บุคลากรที่มีความพร้อมในการผลักดันช้างป่า 
 ๑. ต้องมีร่างกายแข็งแรง (วิ่งได้เร็ว) สุขภาพดี 
 ๒. มีสติตลอดเวลา (ไม่ตกใจง่าย) 
 ๓. เชื่อฟังค าสั่งโดยเคร่งครัด 
 ๔. แต่งกายต้องรัดกุม 
 อุปกรณ์ที่จ าเป็นส าหรับใช้ผลักดันช้างป่า 
 ๑. ใช้เสียงคน หรือใช้อุปกรณ์ในการสร้างเสียง เพ่ือใช้ในการข่มขู่ช้างป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           ๒. ไฟฉายแรงสูง และสามารถใช้ได้ติดต่อกันเป็นเวลานาน ๑๒ ชั่วโมง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๑๙ 
            ๓. รถยนต์ส าหรับเคลื่อนย้ายก าลังพล 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๔. เครื่องมือวิทยุติดต่อสื่อสาร สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ๕. อาวุธปืน ส าหรับป้องตัว ในเวลาฉุกเฉิน 
 
 
 
 
 
          ๖. น้ าดื่ม ติดตัวในขณะปฏิบัติภารกิจ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๒๐ 
 
๗. กล้องตรวจการณ์ในเวลากลางคืน (ไนวิชั้น) ส าหรับติดตามช้างในเวลากลางคืน 
 
 
 
 
 
 
 

  
 
 
 ๘. โดรน ใช้บินตรวจการณ์ ติดตามฝูงช้างป่าในเวลากลางวัน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๒๑ 

   
 
  การจัดชุดเฝ้าระวัง และผลักดันช้างป่า ประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ ดังนี้ 
 ๑. หัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
 ๒. รองหัวหน้าชุดปฏิบัติการ 
 ๓. เจ้าหน้าที่ประจ าชุดปฏิบัติการ จ านวน ๕ นาย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      จัดอบรมให้ความรู้แก่ก าลังพลของหน่วยในการเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



    ๒๒ 
                                   
 
 
 
 
 
 
 
 
                                   จัดตั้งศูนย์อ านวยการผลักดันช้างป่าในพื้นที่รับผิดชอบ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
  ขั้นตอนและวิธีการปฏิบัติในการเฝ้าระวังและผลักดันช้าง 
 ๑. เลือกจุดเฝ้าระวังให้คลอบคุมพ้ืนที่ปฏิบัติการ เส้นทางเข้า – ออก สะดวก และสามารถ
ติดต่อสื่อสารได้ตลอดเวลา 
 ๒. ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า สามารถบูรณาการณ์ในการท างานร่วมกันได้กับทุกองค์กร และ
ประชาชนจิตอาสาในพ้ืนที่ รวมทั้งผู้น าท้องถิ่น และประชาชนในพ้ืนที่ เพื่อทราบข้อมูลของลักษณะภูมิประเทศ 
และเส้นทางเข้า – ออก 
 ๓. ชุดเฝ้าระวังและผลักดันช้างป่า จะปฏิบัติภารกิจได้ตลอดเวลา และพร้อมปฏิบัติงานตลอด         
๒๔ ชม. 



    ๒๓ 
 ๔. ในเวลากลางคืน การผลักดันช้างป่าจะใช้ความระมัดระวังเป็นกรณีพิเศษ และเฝ้าสังเกต
พฤติกรรม และอาการของช้างป่า ว่ามีอาการเครียด หรือไม่ อย่างไร 
 ๕. ก่อนเข้าท าการผลักดันให้ตรวจสอบว่ามีช้างอยู่จ านวนมากน้อยเพียงใดในพ้ืนที่ปฏิบัติการ 
 ๖. หากตรวจพบช้างมีอาการเครียด ให้ผ่อนคลายด้วยการเฝ้าติดตามให้ช้างป่าได้กินอาหารในบริเวณ
พ้ืนที่ดังกล่าวสักเล็กน้อย เพ่ือบรรเทาความเครียดของช้างป่า แล้วค่อย ๆ ผลักดันช้างป่าออกนอกพ้ืนที่ เปิด
ช่องทางให้ช้างป่าออก สามารถเดินเข้าป่าได้โดยสะดวก 
 
 
 
 ๗. การผลักดันช้างป่าในเวลากลางคืน 
  ๗.๑ ใช้ไฟฉายความแรงสูงจ านวนมาก ส่องไปที่บริเวณตัวช้าง (ห้ามส่องตาช้างเด็ดขาด) พร้อมทั้ง
ใช้เสียงตะโกน บอกให้เขากลับไป หรือใช้วัสดุเคาะเพ่ือให้เกิดเสียงดัง จ านวนมาก ๆ เพ่ือให้ช้างเกิดความกลัว  
เป็นการข่มขู่ช้าง 
  ๗.๒ ขณะใช้เสียงพร้อมไปส่องสว่าง ส่องไปที่ช้างป่า ให้เจ้าหน้าที่นั้น สังเกตอาการของช้างป่า 
หากช้างเคลื่อนย้ายเข้าป่าให้ใช้เสียงผลักดันไปเรื่อย หากช้างป่า หยุดนิ่งไม่เดินต่อให้ชุดเฝ้าระวังและผลักดัน 
ผ่อนคลายให้ช้างได้หยุดกินอาหาร เป็นระยะ ๆ แล้วผลักดันต่อไป จนกระท้ังช้างเดินเข้าป่าลึก 
  ๗.๓ ขณะที่ท าการผลักดันให้เปิดช่องทางให้ช้างได้มีเส้นทางเดินเข้าป่าได้อย่างสะดวก ห้ามปิด     
วงล้อมช้างป่าโดยเด็ดขาด 
  ๗.๔ เมื่อเห็นว่าช้างป่าเข้าไปในป่าเรียบร้อยแล้วให้ชุดเฝ้าระวังหยุดการผลักดัน แล้วเฝ้าระวัง
พ้ืนที่ไว้ช่วงระยะเวลาหนึ่ง เพ่ือป้องกันช้างกลับเข้ามาใหม ่
  ๗.๕ เมื่อเห็นว่าเหตุการณ์ปกติ ช้างกลับสู่ป่าเรียบร้อยแล้ว ให้ชุดเฝ้าระวัง กลับมายังจุด
เตรียมพร้อม เพ่ือพักผ่อน แล้วพร้อมปฏิบัติงานต่อไป 
  ๗.๖ อีกวิธีหนึ่งที่ป้องกันไม่ให้ช้างเข้าพ้ืนที่ คือ การก่อกองไฟ โดยรอบพ้ืนที่ หรือก่อกองไฟปิด
เส้นทางเดินของช้างป่า ช้างจะไม่ออกมาในจุดที่มีกองไฟ 
  ๗.๗ ในขณะผลักดันช้างป่าในเวลากลางคืน หากพบเห็นช้างมีอาการเครียดดุร้าย วิ่งเข้ามาท าร้าย
เจ้าหน้าที่ ให้ทุกคนวิ่งออกนอกพ้ืนที่โดยเร็ว ถ้าหากจวนตัวให้ เจ้าหน้าที่ทิ้งสิ่งของ เช่น ไฟฉาย กระเป่ายาม 
ทั้งนี้เพ่ือเบี่ยงเบนความสนใจของช้างป่า ไปสนใจสิ่งของแทนนั้น แล้วช้างจะหยุดการวิ่งติดตาม 
       ๗.๘ เนื่องจากในพ้ืนที่ อ.โป่งน้ าร้อน และ อ.สอยดาว เป็นสวนผลไม้ เช่น ล าไย ลองกอง มังคุด ทุเรียน 
ต้นไม้เหล่านี้เป็นที่หลบซ่อนของช้างป่าเป็นอย่างดี ในช่วงที่เจ้าหน้าที่ไล่ติดตามช้างป่า ช้างอาจหลบอยู่โคน
ต้นไม้ แล้วเข้าท าร้ายเจ้าหน้าที่ทันที เมื่อเดินมาถึงจุดที่ช้างหลบซ่อนอยู่ ให้เจ้าหน้าที่พ่ึงระมัดระวังในเรื่องนี้ 
๘. การผลักดันช้างป่าในเวลากลางวัน 
  โดยปกติในเวลากลางวัน ช้างป่าจะหยุดหากิน แล้วหลบเข้าที่พักผ่อน ที่คิดว่าปลอดภัย ไม่มี
สิ่งรบกวน โดยช้างป่าจะอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ๆ ช้างตัวเล็ก หรือช้างป่วย จะอยู่วงใน โดยมีช้างที่แข็งแรงให้การ
คุ้มกันเป็นวงล้อม แต่ปัจจุบันแหล่งน้ า แหล่งอาหารของช้างป่า มีน้อยท าให้ช้างกินอาหารไม่เพียงพอ จึงเป็น
สาเหตุหนึ่งที่ท าให้ช้างป่าไม่กลับเข้าป่าในช่วงรุ่งเช้าของวันใหม่ ดังนั้นการผลักดันช้างป่าในเวลากลางวัน จึง
สามารถน าโดรน (อากาศยานไร้คนขับ) มาด าเนินการผลักดันช้างป่าได้โดยวิธีดังนี้ 
  ๘.๑ น าโดรนขึ้นบินส ารวจโดยรอบพ้ืนที่ป่าบริเวณที่มีช้างป่าหากินอยู่ เพ่ือส ารวจพ้ืนที่ และ
ช่องทางที่จะเปิดให้ช้างกลับเข้าป่าได ้
  ๘.๒ โดรนบินส ารวจในระยะต่ า (เสียงของโดรนจะคล้ายเสียงของผึ้ง) ซึ่งช้างป่าจะกลัวเสียง     
ของผึ้ง ในช่วงแรก ช้างจะหยุดฟังเสียง หลังจากนั้นจะแสดงอาการตกใจ และเดินออกนอกพ้ืนที่หลบ               
เข้าไปในป่า 



    ๒๔ 
  ๘.๓ ใช้โดรนบินบังคับเพ่ือเปิดช่องทางให้ช้างป่าเดินกลับเข้าป่าโดยสะดวก 

  
 

  
 
การป้องความเสียหายท่ีเกิดจากช้างป่า 
 ๑. เก็บสิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ เข้าโรงเรือนให้เรียบร้อย หรือท าโรงเรือนครอบไว้มิดชิด 
 ๒. ปุ๋ยและสารเคมีต่าง ๆ เก็บให้มิดชิด เพ่ือป้องกันช้างดึงเล่น หรือสารเคมีท าอันตรายต่อช้างป่า 
 ๓. สิ่งของขนาดใหญ่ เช่น รถยนต์ ไม่ต้องใช้อะไรปกปิด เปิดไว้ในที่โล่ง ให้เห็นได้อย่างชัดเจน 
 ๔. ปลูกพืชที่ช้างไม่กิน 
 ๕. อย่าน าอาหาร หรือผลไม้ไปให้ช้างป่ากินประจ าจนเป็นนิสัย  / ผลไม้ที่ช้างกินได้ ไม่ควรน ามา            
เก็บไว้ในบ้าน 
 ๖. อย่าปลูกพืชอาหารช้างบริเวณท่ีพักอาศัย 
 ๗. โดยรอบที่พักอาศัยควรเปิดไฟแสงสว่างไว้ 
 ๘. หากมีสุนัขตกใจวิ่งเข้าหาเจ้าของ ให้สันนิษฐานว่าวิ่งหนีช้าง ให้คนหลบเข้าที่พักอาศัยทันที แล้ว
ให้ไล่สุนัขไปในทิศทางอ่ืน ๆ เนื่องจาก ช้างจะไม่ชอบสุนัขที่เห่าแล้ววิ่งไล่ช้าง ช้างจะโกรธแล้ววิ่งท าร้ายทันที 
 ๙. ในพ้ืนที่ชุมชนที่อยู่ใกล้ที่อยู่อาศัยของช้างป่า ในเวลากลางคืน ไม่ควรท าอะไรให้เกิดเสียงดัง หรือ
ผิดปกติ เพราะจะท าให้ช้างป่าเกิดความสงสัยเข้ามาดูใกล้ ๆ  
 ๑๐. การด ารงชีวิตในเวลากลางคืน ที่อยู่อาศัยเคหะสถาน ด าเนินการตามปกติ หากมีช้างป่าเข้ามา 
ในบริเวณบ้านให้พูดคุยส่งเสียงตามปกติ เพ่ือให้ช้างรู้ว่ามีผู้อยู่อาศัย 
 ๑๑. ขณะอยู่นอกบ้าน หากมีเหตุการณ์แปลก ๆ เช่นกิ่งไม้หัก โยนก้อนหิน เสียงเป่าลม ให้ถอยห่าง
ออกจากพ้ืนที่โดยเร็ว ในทิศทางตรงข้ามกับเสียง 



    ๒๕ 
 ๑๒. ประชาชนทั่วไป ควรอยู่ห่างจากช้างอย่างน้อย ๕๐ เมตร หากเป็นเจ้าหน้าที่ ที่มีประสบการณ์
ควรอยู่ห่างในระยะที่ปลอดภัยประมาณ ๒๐ – ๓๐ เมตร 
 ๑๓. ห้ามจุดประทัด พลุ ระเบิด ยิงปืน เพ่ือผลักดัน หรือขับไล่ ช้างป่า เพราะจะท าให้ช้างป่าโมโห 
และเข้าท าลายสิ่งของใกล้ตัว 
 ๑๔. ลักษณะของช้างป่า ที่ควรจะหนีออกห่างให้เร็วที่สุด คือ ช้างหันหน้าสู้ เพ่งตามมอง หูตั้ง หางชี้ 
ม้วนเต็มงวง 
 ๑๕. อย่าเดินไล่ติดตามช่างป่าในระยะประชิด เพราะช้างป่าอาจดักซุ่มท าร้ายได้ 
 ๑๖. สุนัขท่ีเคยถูกช้างไล่ เมื่อเห็นช้างป่าอักจะไม่เห่า หรือ เห่าเพียงเล็กน้อย แล้วจะหลบหนีเข้าบ้าน   
 
การหลบหนีช้างป่าขณะขับขี่ยานพาหนะ 
 ๑. กรณีขับรถยนต์ ให้ขับด้วยความระมัดระวังอย่างช้า ๆ ห้ามจอดดูโดยเด็ดขาด ให้ขับผ่านไปเลย 
หากขับผ่านไปไม่ได้ หรือหนีไม่ทัน ให้หยุดรถในระยะห่างจากช้างอย่างน้อย ๕๐ เมตร ล็อคประตูรถ อยู่นิ่ง ๆ 
ในรถ ไม่ต้องดับเครื่องยนต์ หากช้างป่าเดินเข้าหารถให้เคลื่อนรถหนี หากพบช้างในเวลากลางคืน ห้ามปิดไฟ
หน้ารถ ห้ามเปิดที่ปัดน้ าฝน ห้ามบีบแตร เตรียมพร้อมที่จะเคลื่อนรถออกนอกพ้ืนที่ 
 ๒. กรณีขับขี่รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยาน  ให้จอดรถนอนตะแคงไว้กับพ้ืน ในลักษณะขวางทาง
เดิน อย่าจอดแบบตั้งขาตั้งไว้เด็ดขาด เพราะจะท าให้ช้างท าลายรถได้ 
 ๓. กรณีเดินเท้า  หากพบเห็นช้างป่าโดยบังเอิญ ให้ถอยออกจากพ้ืนที่โดยเร็ว พ่ึงระลึกไว้เสมอว่าอย่า
กลับหลังหันวิ่งให้กับช้างป่า เพราะจะเป็นการกระตุ้นให้ช้างป่าวิ่งเข้าจู่โจมมากยิ่งขึ้น การวิ่งหนีช้าง ห้ามวิ่งเป็น
เส้นตรง หรือ หักมุม ๙๐ องศา เพราะจะท าให้ช้างวิ่งได้ทัน ให้วิ่งท ามุม ๔๕ องศา ไปทิศทางข้างหน้า ช้างจะวิ่ง
ตามในระยะสั้น ๆ เนื่องจากช้างมีน้ าหนักตัวมาก หากวิ่งเป็นเส้นตรงช้างจะตามได้ทัน เนื่องจากอัตราการวิ่ง 
คนวิ่ง ๓ ก้าว เท่ากับช้างวิ่ง ๑ ก้าว (๓ : ๑)  
  

********************************* 
 
   
 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๒๖ 

 

บทที่ ๔ 
การแก้ไขปัญหาช้างป่าออกนอกพื้นที่ในระยะยาว 

 
 ๑. สร้างแหล่งน้้าแหล่งอาหารในพื้นที่ป่า 
 เนื่องจากสถานการณ์ในปัจจุบันสภาพพ้ืนป่าถูกบุกรุกท าลาย ท าให้ป่าไม้ที่เป็นแหล่งที่อยู่
อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิดลดน้อยลง และแหล่งน้ า แหล่งอาหารของสัตว์ป่ามีอยู่จ านวนจ ากัด ใน
ขณะเดียวกัน สัตว์ป่ามีปริมาณเพ่ิมมากขึ้นตามสัดส่วนที่สมดุล ท าให้อาหารและน้ าในพ้ืนที่ป่ามีไม่เพียงพอกับ
ความต้องการของสัตว์ป่า ท าให้สัตว์ป่าต่าง ๆ รวมทั้งช้างป่าต้องออกมาหากินนอกพ้ืนที่ป่า จึงสร้างความ
เดือดร้อนให้แก่ราษฎรที่อาศัยอยู่ตามแนวป่า ท าให้เกิดความขัดแย่งกันระหว่างคนกับช้างป่า สิ่งที่ทุก
หน่วยงานทุกภาคส่วนจะต้องช่วยกันอย่างบเร่งด่วนในขณะนี้ก็คือ 
  ๑.๑ สร้างแหล่งน้ าในพื้นที่ป่า บริเวณท่ีสัตว์ป่าอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก 
  ๑.๒ ปลูกพืชอาหารสัตว์ เติมเต็มในพ้ืนที่ป่า เพ่ือให้สัตว์ป่ามีอาหารกินอย่างเพียงพอ 
  ๑.๓ สร้างโป่งเทียมข้ึนในป่า เป็นการสร้างแหล่งอาหาร แร่ธาตุให้กับสัตว์ป่า ซึ่งสิ่งเหล่านี้
เป็นสิ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีพของสัตว์ 

 

  
 
 
  



๒๗ 

 

         ๒. การขุดคูและรั่วเสาไฟฟ้าป้องกันช้างป่าออกนอกพื้นที่ 
  ๒.๑ การขุดคูกันช้างป่า ให้มีขนาดใหญ่และลึกมากพอท่ีช้างจะไม่สามารถข้ามออกนอก
พ้ืนที่ป่าได้ตลอดแนวป่า ซึ่งเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่า 
  ๒.๒ การท ารั่วเสาไฟฟ้า ประกอบบนคันดินคูกันช้าง เพ่ือเสริมความม่ันคงของคูกันช้าง 
  ๒.๓ การสร้างฝ่ายชะลอน้ าตามเส้นทางผ่านน้ า เพ่ือชะลอและกักเก็บน้ าไว้ให้สัตว์ป่าได้กิน
ตลอดช่วงฤดูแล้ง และเป็นแหล่งอาหารของสัตว์ป่า 
  ๒.๔ สร้างมวลชนที่อยู่อาศัยตามแนวป่า เป็นก าลังส าคัญในการผลักดันช้างป่า และแจ้ง
เตือนการออกนอกพ้ืนที่ของช้างป่า 
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