
น ำเสนอเพือ่กำรพจิำรณำขยำยพืน้ทีท่ำงตะวนัออกของเขตรกัษำพนัธุส์ตัวป์ำ่สลกัพระ 

ขยำยพืน้ท่ีป่ำเพือ่กำรคุ้มครองช้ำงป่ำและสตัวป์ระเภทอ่ืนท่ีเสีย่งต่อกำรสญูพนัธุ ์ 

 ขยำยอำณำเขตทำงตะวันออกเฉยีงใตข้องปำ่สลกั

พระโดยกำรรวบรวมพืน้ท่ีปำ่ซ่ึงเปน็ท่ีอยู่อำศยัของ

สตัว์ปำ่แตยั่งเปน็พืน้ท่ีท่ีไม่ไดร้บักำรคุม้ครองให้

เข้ำมำอยู่ในกำรดแูลของเขตรกัษำพนัธุฯ์ 

 หยุดย้ังกำรบกุรกุและขยำยพืน้ท่ีท ำกนิในรศัมี 5 

กโิลเมตรจำกอำณำเขตพืน้ท่ีปำ่สลกัพระ 

 ปรบัปรงุมำตรกำรกำรคุม้ครองชำ้งและกำร

ตดิตำมผลในพืน้ท่ีปำ่สลกัพระเพือ่ลดปญัหำ

ระหว่ำงชำ้งและคนในพืน้ท่ี 

สลกัพระ: อญัมณอีนัทรงคณุคำ่ของงำนอนรุกัษใ์นอดตีและปจัจบุนั  

สลกัพระเปน็เขตรกัษำพันธุส์ตัวป์ำ่แหง่แรกของประเทศไทยทีไ่ดร้บักำรจัดตัง้ขึน้ในพ.ศ. 2508 ซึง่เปน็ปี

เดยีวกบักำรจัดตัง้อทุยำนแหง่ชำตเิขำใหญ่ (อทุยำนแหง่ชำตแิหง่แรกของประเทศไทย) สลกัพระเป็น

ควำมภำคภมูิใจของประเทศไทยเนือ่งจำกเป็นพ้ืนทีอ่ยู่ในระบบกำรจัดกำรอนุรกัษ์ทรัพยำกร

และสิ่งแวดล้อมของประเทศไทยรปูแบบลำ่สดุทีไ่ด้จัดตั้งขึ้นมำเมือ่ไมน่ำนมำนี ้ เขตรกัษำพันธุ์

สตัวป์ำ่สลกัพระเปน็เขตรกัษำพันธุส์ตัวป์ำ่ทีม่ช่ืีอเสยีงเนือ่งจำกเปน็แหลง่ทีม่ช้ีำงปำ่และสตัวเ์ลีย้งลกูดว้ยนม

ประเภทอืน่อำศัยอยู่เปน็จ ำนวนมำก รวมทัง้เปน็พ้ืนทีท่ีอ่ยู่ใกลก้รงุเทพมหำนครดว้ย 

สลกัพระก ำลงัเผชญิกบัภยัคกุคำม 

สตัวป์ำ่ในเขตรกัษำพันธุส์ตัวป์ำ่สลกัพระก ำลงัตกอยู่ในสภำพทีเ่สีย่งตอ่กำรคกุคำมเปน็อย่ำงมำกเนือ่งจำกเขตรกัษำ
พันธุฯ์ เปน็พ้ืนทีท่ีแ่คบและยำวซึง่งำ่ยตอ่กำรเขำ้ถงึพ้ืนทีไ่มว่ำ่จะเปน็กำรเดนิเทำ้  กำรใช้รถจักรยำนยนต ์หรอืรถ
กระบะ   สง่ผลใหก้ำรแสวงหำประโยชนจ์ำกทรพัยำกรปำ่อย่ำงผดิกฎหมำยเปน็ไปอย่ำงงำ่ยดำยและกำรคุม้ครอง
พ้ืนทีป่ำ่ท ำไดย้ำก  โดยจะเหน็ตวัอย่ำงไดจ้ำกพ้ืนทีท่ำงดำ้นตะวนัออกของ ทุง่สลกัพระ  ซึง่เปน็พ้ืนทีใ่จกลำงทำง
ตอนใตท้ี่มแีนวกัน้ธรรมชำตอิยู่นอกพ้ืนที่เขตรกัษำพันธุฯ์  (แนวหนิทรำยซึ่งเปน็เคร่ืองหมำยชัดเจนที่
แสดงขอบเขตรอบนอกของพ้ืนที่ป่ำในตอนล่ำง) พ้ืนทีท่ำงตะวนัออกของ ทุง่สลกัพระ อยู่ภำยใตอ้ ำนำจกำร
ดแูลของทหำร (กองทพัไทย) แตไ่มไ่ดร้บักำรคุม้ครองในทำงปฏบิตั ิ  ในปจัจุบนัพ้ืนทีส่ว่นใหญ่ของปำ่สลกัพระซึง่
ผำ่นกำรส ำรวจพ้ืนทีโ่ดยเจ้ำหนำ้ทีข่องเครอืขำ่ยอนรุกัษช้์ำงกำญจนบรุ(ีECN) ยังจัดเปน็พ้ืนทีป่ำ่ทียั่งไมถ่กูคกุคำม 
(ตำมแผนทีข่ำ้งตน้) อย่ำงไรกต็ำมพบวำ่มแีนวโนม้ของกำรเขำ้มำจับจองพ้ืนทีป่ำ่เพ่ือสรำ้งทีอ่ยู่อำศัยและท ำ
กำรเกษตร โดยกำรปลกูพืชจ ำพวกออ้ยและขำ้วโพดซึง่เปน็พืชทีด่งึดดูใหช้้ำงปำ่เขำ้มำกนิและสง่ผลใหเ้กดิกำร
ท ำลำยพืชผลและพ้ืนทีท่ำงกำรเกษตร  ในปจัจุบนัควำมขดัแย้งระหวำ่งคนในพ้ืนทีก่บัช้ำงก ำลงัเพ่ิมขึน้เรือ่ย  ๆ
พบวำ่ใน พ.ศ. 2555 มช้ีำงตวัเมยีตำยจำกกำรถกูยิงและมรีอ่งรอยกระสนุเตม็ล ำตวัดำ้นลำ่ง 
 

จำกทีร่ะบมุำขำ้งตน้ เครอืขำ่ยอนรุกัษช์ำ้งกำญจนบรุจีงึใครร่อ้งขอใหร้ฐับำลด ำเนนิกำรขยำยอำณำเขตทำงดำ้น

ตะวนัออกเฉยีงใตข้องเขตรกัษำพนัธุส์ตัวป์ำ่สลกัพระ เพือ่คุม้ครองพืน้ทีซ่ึง่เปน็จดุศนูยก์ลำงและเปน็หวัใจของเขต

รกัษำพนัธุส์ตัวป์ำ่แหง่นีก้อ่นทีจ่ะสำยเกนิแก ้ 

เครือขา่ยอนุรักษช์า้งกาญจนบรีุ (ECN) ไดถู้กจดัต ั้งขึ้นในพ.ศ. 2543 โดยมีวตัถุประสงคเ์พือ่ช่วยลดความขดัแยง้ระหวา่งชา้งและคนซ่ึงอาศยัอยูท่ ั้งในและรอบเขตรักษาพนัธุส์ตัวป่์าสลกัพระ โดยไดป้ระสานความร่วมมือ
ในการด าเนินงานกบัองคก์ารสวนสตัวก์รุงลอนดอน ประเทศองักฤษ  (The Zoological Society of London - ZSL) ตั้งแต ่พ.ศ. 2548เป็นตน้มา     องคก์ารสวนสตัวก์รุงลอนดอนไดรั้บการกอ่ตั้งขึ้นเม่ือ พ.ศ. 2369 โดยจด
ทะเบยีนเป็นองคก์รการกศุล และไดช่ื้อวา่เป็นองคก์รทีมี่ช่ือเสียงระดบัโลกในการด าเนินงานดา้นการอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิ   ภารกจิขององคก์ารสวนสตัวก์รุงลอนดอน คอืการรณรงคแ์ละการด าเนินงานเพือ่บรรลุ
วตัถุประสงคใ์นวงกวา้งระดบัโลกในการอนุรักษส์ตัวป่์าและแหล่งทีอ่ยูอ่าศยัของสตัวป่์า ซ่ึงประกอบไปดว้ย การด าเนินงานอนุรักษท์ ั้งภาคสนามและการท างานวจิยัในพืน้ทีใ่น 80 ประเทศทัว่โลก การท าการวจิยัทาง
วทิยาศาสตร์ทีส่ถาบนัขององคก์ารในกรุงลอนดอน การใหก้ารศึกษาและปลุกจติส านึกในการอนุรักษท์ีส่วนสตัวใ์นกรุงลอนดอนและสวนสตัวเ์มืองวปิสเนด และการเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บับคุคลทัว่ไปในการเขา้มามีส่วน
ร่วมในงานอนุรักษท์รัพยากรธรรมชาต ิ 
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Based on a 2012 survey report  

These five elephants belong to a family of 16 
individuals, four of them young calves, seen 
drinking at a pond on the east side of Thung 
Salakpra in 2010. 

เครอืขำ่ยอนรุกัษช์ำ้งกำญจนบรุ ีขอเรยีกรอ้งใหร้ฐับำล

ด ำเนนิกำรดงัตอ่ไปนี:้  

ปัจจุบันนี้เขตรักษำพันธุส์ัตว์ป่ำสลกัพระเปน็ทีอ่ยู่อำศัยของช้ำงจ ำนวน 200 เชือก ซึง่ถอืว่ำเปน็จ ำนวน
เล็กๆภำยใต้จ ำนวนช้ำงทั้งหมดที่พบในบริเวณผนืป่ำทำงตะวันตกของประเทศซึง่เป็นที่ตั้งของเขตรกัษำ
พันธุส์ัตว์ป่ำห้วยขำแข้ง ที่เปน็เขตรกัษำพันธุส์ัตวป์่ำตน้แบบของงำนกำรอนุรกัษท์รัพยำกรธรรมชำตขิอง
ประเทศไทยทั้งยังไดร้ับกำรสถำปนำให้เป็นแหลง่มรดกโลกของ องคก์ำรยูเนสโก (UNESCO) อีกด้วย  
เขตรกัษำพันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระมีบทบำททีส่ ำคญัในงำนอนุรักษ์เพรำะเป็นพ้ืนที่โซนล่ำงถดัจำกเขตรกัษำ
พันธุส์ัตว์ป่ำห้วยขำแข้งและเปน็พ้ืนที่ที่เอือ้ตอ่กำรอยู่อำศัยและขยำยพันธุใ์นระยะยำวของสัตว์เลี้ยงลกู 
ด้วยนมขนำดใหญ่ดังทีไ่ดก้ล่ำวในขำ้งต้น 
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แผนท่ีภูมิประเทศของเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระ ระบุให้เห็นว่ำ ทุ่งสลักพระเป็นท่ี

รำบลุ่มท่ีล้อมรอบไปด้วยภูเขำ ซ่ึงแสดงให้เห็นว่ำเหตุใดพื้นท่ีแห่งนี้จึงเป็นหัวใจและ

เป็นพื้นท่ีศูนย์กลำงของเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระ อีกท้ังยังเป็นแหล่งท่ีอยู่อำศัย

ของช้ำงและสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนำดใหญ่ประเภทอื่นด้วย   พื้นท่ีแห่งนี้เป็นท่ีรำบ

กว้ำงใหญ่และมีแหล่งน้ ำท่ีอุดมสมบูรณ์จึงกลำยเป็นแหล่งท่ีอยู่อำศัยของสัตว์ท่ีกินพืช

เป็นอำหำรและสัตว์ท่ีกินเนื้อเป็นอำหำรซ่ึงเป็นผู้ล่ำในขณะเดียวกัน   โซนพื้นท่ีป่ำท่ี

ยังไม่ได้รับกำรคุ้มครอง (ซ่ึงได้แสดงเป็นกรอบสีแดงเข้มตำมแผนท่ีข้ำงบน) เป็น

พื้นท่ีท่ีส ำคัญเพรำะเป็นแหล่งท่ีอยู่อำศัยของประชำกรช้ำงเป็นระยะเวลำนำนมำแล้ว   

โซนพื้นท่ีภูเขำซ่ึงเป็นพื้นท่ีในกรอบสีม่วงเป็นพื้นท่ีท่ีส ำคัญเช่นกันเพรำะเป็นพื้นท่ีท่ี

แสดงแหล่งท่ีอยู่อำศัยของสัตว์ป่ำท่ีก ำลังจะสูญพันธุ์ เช่น  เลียงผำ  และ  ตัวนิ่ม  ซ่ึง

เจ้ำหน้ำท่ีของเครือข่ำยอนุรักษ์ช้ำงกำญจนบุรีได้พบเห็นในระหว่ำงกำรท ำกำร

ส ำรวจพื้นท่ีในครั้งนี้      จึงสรุปได้ว่ำกำรอนุรักษ์สัตว์ป่ำและกำรด ำเนินงำนอย่ำงมี

ประสิทธิภำพของเขตรักษำพันธุ์สัตว์ป่ำสลักพระจะได้รับกำรปรับปรุงแก้ไขเป็นอย่ำง

มำกหำกพื้นท่ีในโซนท้ังสองท่ีได้ระบุมำข้ำงต้นได้ถูกรวบรวมให้เข้ำมำเป็นเขตโซน

อนุรักษ์ เพื่อกำรรักษำผืนป่ำให้เป็นแหล่งท่ีอยู่อำศัยของสัตว์ป่ำและเป็นแหล่ง

คุ้มครองสัตว์ป่ำอย่ำงถำวร 

For more information 
 

 The full report (2012) in English & Thai is available at: 
www.ecn-thailand.org  

พืน้ทีป่ำ่แหง่นีเ้ปน็แหลง่ทีอ่ยูอ่ำศยัของสตัวป์ำ่ทีม่คีวำมส ำคญัอยำ่งยิง่  

ในช่วงระหว่ำง พ.ศ. 2549-2554 เครือขำ่ยอนุรกัษ์ช้ำงกำญจนบุรีได้

ท ำกำรติดตำมผลกำรบุกรุกของช้ำงที่เข้ำมำกินพืชผลทำงกำรเกษตร 

รวมถึงควำมขดัแย้งในรูปแบบอืน่ๆ ระหวำ่งช้ำงกับคนในพ้ืนทีภ่ำยใน

รัศมี 5 กิโลเมตรจำกอำณำเขตพ้ืนที่เขตรักษำพันธุส์ัตว์ป่ำสลกัพระ  

โดยพบวำ่ในระยะ5 ปีดังกลำ่ว มกีำรปะทะกนัระหว่ำงช้ำงกับคนจำก

สำเหตทุี่ช้ำงเขำ้มำกินพืชผลทำงกำรเกษตรในพ้ืนที่ ซึ่งควำมขดัแย้ง

ดังกลำ่วได้เพ่ิมจ ำนวนขึน้เรื่อยๆทำงตอนใตข้องเขตรกัษำพันธุ์ฯ โดย

เพ่ิมขึ้นจำก 0.3% เปน็ 43%  ตำมขอ้มลูทีไ่ดบ้ันทึกไว้ (กรุณำดู

เคร่ืองหมำยดวงดำวสีส้มบนแผนที)่ 

ในพ.ศ. 2554  เครือขำ่ยอนุรกัษ์ช้ำงกำญจนบุรี ไดท้ ำกำรส ำรวจพ้ืนที่

ข้ำงต้นและได้พบร่องรอยกำรออกมำหำอำหำรและใหอ้ำหำรของโขลง

ช้ำงทีม่ีลกูออ่น ในบริเวณอำณำเขตด้ำนตะวันออกของทุ่งสลักพระ 

(กรณุำดแูผนทีท่ำงซำ้ยมือซึ่งเปน็ขอบสีแดง) พบวำ่ช้ำงเพศเมยีมกัจะไม่

เสีย่งตอ่กำรน ำลกูช้ำงเขำ้ไปในทีท่ีไ่มคุ่น้เคยและอำจจะไมป่ลอดภยั  กำร

คน้พบดงักลำ่วแสดงใหเ้หน็วำ่ผนืปำ่แหง่นีเ้ปน็ทีอ่ยู่อำศัยของประชำกรช้ำง

จำกปำ่สลกัพระมำเปน็ระยะเวลำนำนแลว้ ขณะทีก่ำรเขำ้มำใช้พ้ืนทีแ่หง่นีข้อง

คนเพ่ิงเกดิขึน้เมือ่เรว็ๆนี ้

กำรเข้ำมำตั้งถิน่ฐำนในพ้ืนที่แห่งนี้อย่ำงถำวรของคนกอ่ให้เกิดกำร

ผลกัดนัประชำกรช้ำงออกนอกพ้ืนที ่พบวำ่มีแต่ช้ำงเพศผู้ที่โตเตม็ที่

แลว้เทำ่นัน้ที่จะเสี่ยงอันตรำยเข้ำมำในพ้ืนที่

ดังกลำ่ว  ส่วนช้ำงเพศเมียจะไม่เข้ำมำในพ้ืนที่

แห่งนี้เนือ่งจำกกลัวอนัตรำยทีอ่ำจจะเกดิกบั

ลูกออ่นของตนหำกตอ้งเผชิญหน้ำกับคน 

มูลของลูกช้ำงท่ีพบใน 

พื้นท่ีป่ำทำงตะวันออก 

ของทุ่งสลักพระ ซ่ึงเป็น 

แหล่งท่ีอยู่อำศัย 

ของโขลงช้ำง  

รอยเท้ำของลูกช้ำงซ่ึงเดิน 

ขนำบข้ำงแม่ช้ำง   

พบอยู่นอกเขตแดนทำง 

ตะวันออกของทุ่งสลักพระ  

ลกัษณะภมูปิระเทศทำงธรรมชำตขิองเขตรกัษำพนัธุส์ตัวป์ำ่สลกัพระ 


