โครงการประชุมวิชาการการประชุมช้างแห่งชาติ
(The National Elephant Symposium)
1.ชื่อโครงการ

การประชุมช้างแห่งชาติ ประจาปี 2560
(The National Elephant Symposium 2017)

2.ลักษณะโครงการ

การประชุมวิชาการ

3.ผู้รับผิดชอบโครงการ 1. ฝุายอนุรักษ์และบริบาลช้าง สถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ของ
สมเด็จพระพี่นางเธอ เจ้าฟูากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์
2. ภาควิชาคลินิกสัตว์เลีย้ งและสัตว์ปาุ คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. ศูนย์ความเป็นเลิศด้านการศึกษาและวิจัยช้าง คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4.หลักการและเหตุผล
ช้างเป็นสัตว์ปาุ ที่จัดอยู่ในภาวะใกล้สูญพันธุ์ นับตั้งแต่ปี ๒๕๒๙ อันเนื่องมาจากพื้นที่อยู่อาศัยถูกบุก
รุกทาลาย การล่าจากความต้องการใช้ทรัพยากรธรรมชาติเพื่อตอบสนองความต้องการของมนุษย์ที่เพิ่มมาก
ขึ้น ปัจจุบันในประเทศไทยมีช้างปุาอาศัยอยู่ตามธรรมชาติเพียง ๓,๐๐๐ ตัวเท่านั้น โดยกระจายอยู่ในพื้นที่
อนุรักษ์ ๖๙ แห่งทั่วประเทศ (พื้นที่รวม ๕๖,๒๗๐ ตารางกิโลเมตร, เกษมสันต์ ๒๕๕๒) ในส่วนของช้างเลี้ยง
ของไทย(ประมาณ ๔,๐๐๐ เชือก) กลับประสบปัญหาที่ไม่แตกต่างกันนัก พืน้ ที่ปาุ เลี้ยงช้างหลังบ้านลดน้อยลง
แหล่งน้าแหล่งอาหารเดิมปนเปื้อนด้วยสารพิษ ยาฆ่าแมลง ทาให้คุณภาพและอาหารที่ช้างได้รับต่างมีคุณภาพ
และปริมาณไม่เพียงพอ นอกจากนี้ปัญหาเรื่องโรคภัยไข้ เจ็บ ที่มีความรุนแรงและเรื้อรังมากขึ้นกว่าแต่ก่อน
แม้ว่าเทคโนโลยีเราจะมีความก้าวหน้ามากกว่าแต่ก่อนก็ตาม รวมทั้งปัญหาการทารุณกรรมช้างในรูปแบบ
ต่างๆ ทั้งจากการฝึก การใช้งานช้างเพื่อธุรกิจต่างๆ อาทิ การท่องเที่ยวเป็นต้น ทั้งนี้ในช่วงที่ผ่านมาประเทศ
ไทยถูกวิพากษ์วิจารณ์จากประชาชนทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากองค์กรอนุรักษ์
และคุม้ ครองสัตว์ท่กี าลังสูญพันธุ์ ก่อให้เกิดวิกฤติศรัทธาต่อการบริหารจัดการเรื่องช้างของหน่วยงานภาครัฐ
ขึ้น อย่า งหลีกเลี่ย งไม่ ได้ ท าให้ รัฐเริ่มหั น มาใส่ใ จกับการแก้ไขปั ญหาเกี่ย วกั บ ช้า งไทยอย่า งจริงจั ง โดยมี
หน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบ คือ กรมการปกครอง (กระทรวงมหาดไทย), กรมปศุสัตว์ (กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ์ ) และกรมอุ ท ยานแห่ ง ชาติ องค์ ก ารอุ ต สาหกรรมปุ า ไม้ (กระทรวงทรั พ ยากรธรรมชาติ แ ละ
สิ่งแวดล้อม) นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการเอกลักษณ์แห่งชาติ สานักนายกรัฐมนตรี ทาหน้าที่ประสานงานกับ
หน่วยงานและองค์กรด้านการอนุ รักษ์ช้าง ซึ่ง หน่วยงานภาครัฐ ทั้ง ๔ แห่ งได้พ ยายามศึกษาวิจัย เพื่อ หา
แนวทางที่ยั่งยืนมาแก้ไขปัญหาช้างในประเทศที่กาลังเข้าสู่ภาวะวิกฤติในปัจจุบัน
สถาบั นคชบาลแห่งชาติ องค์การอุ ตสาหกรรมปุาไม้ และคณะสัต วแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลั ย
เชียงใหม่ ในฐานะหน่วยงานที่พยายามศึกษาหาแนวทางในการปกปูอง และอนุรักษ์ช้างในหลากหลายมิติ ทั้ง
ด้านการดูแลสุขภาพ การจัดการเรื่องฐานข้อมูลประชากรช้างเลี้ยง โดยอาศัยข้อมูลทางพันธุกรรม การดูแล
ช้างเด็ก การจัดตั้งโรงเรียนฝึกหัดช้างและควาญช้าง การศึกษารูปแบบการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์และวัฒนธรรม
และการจัดตั้งบ้านหลังสุดท้ายสาหรับช้างชรา ช้างพิการ และช้างพลัดถิ่น ไร้เจ้าของ ซึ่งสามารถบรรเทา
ปัญ หาช้า งได้ในระดั บหนึ่ง แต่เนื่องจากปัญ หาของช้า งมี ความสลั บ ซับ ซ้อ นและมี ห ลายหน่ว ยงานเข้า มา
เกี่ยวข้อง จึงไม่อาจครอบคลุมในทุกประเด็นและมิติได้ การจัดประชุม “ช้าง” แห่งชาติ ถือเป็นวาระหนึ่งที่
บุคลากรในแวดวงได้มีเวทีแสดงความคิดเห็น ถกเถียง และหาทางออกร่วมกัน อีกทั้งยังถือเป็นการเปิดโอกาส
ให้นักวิชาการได้นาเสนอความก้าวหน้าทางวิชาการเกี่ยวกับช้างได้อีกทางหนึ่งด้ วย ซึ่งถือเป็นอีกภารกิจหนึ่ง
ของสถาบันฯในอันที่จะแสดงให้สังคมได้ตระหนักถึงความสาคัญของช้างผ่านทางเวที การประชุม “ช้าง”
แห่งชาติ ประจาปี ๒๕60
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5.วัตถุประสงค์
5.1 เพื่อเผยแพร่ผลงาน งานวิจยั เรื่องช้างในหลากหลายมิติ
5.2 เพื่อเป็นการพบปะ แลกเปลีย่ นข้อมูล ความคิดและสถานการณ์ช้างที่เกิดขึน้ ในรอบปีระหว่าง
นักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง
5.3 เพื่อก่อให้เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการร่วมกันปกปูอง และ อนุรักษ์ช้าง
6. เป้าหมายผูเ้ ข้าร่วมการประชุม
ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้างส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับช้าง นักวิชาการ นักธุรกิจ สัตวแพทย์
ผู้จดั การปางช้าง และผู้เลีย้ งช้าง จานวน ๒๐๐ คน
7. ระยะเวลาดาเนินการ

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม - วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม ๒๕60

8. สถานที่ดาเนินการ

อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ
อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง

9. อัตราค่าลงทะเบียน

ไม่จัดเก็บค่าลงทะเบียน

10. วิทยากร
- สานักพระราชวัง
คุณอภินันท์ ทรัพย์มาก
- สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
น.สพ.ทวีโภค อังควานิช
น.สพ.เพชรธิศักดิ์ สมบัติภูธร
- กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พชื
ดร.มัทนา ศรีกระจ่าง
- สถาบันวิจยั ดาราศาสตร์แห่งชาติ
อ.กิตติชัย วัฒนานิกร
- กรมปศุสัตว์
น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย
- องค์การสวนสัตว์
น.สพ.ดร.บริพัตร ศิรอิ รุณรัตน์
- มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
- มหาวิทยาลัยมหิดล
รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร
- มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์
รศ.ดร.นริศ ภูมภิ าคพันธ์
- มูลนิธิเพื่อนช้าง
อ.วรินทร์ เทียมจรัส
น.สพ.ปรีชา พวงคา
- ชมรมปางช้างเชียงใหม่
คุณธีรภัทร ตรังปราการ
- ปางช้าง เดอะช้าง เชียงใหม่
น.สพ.รณชิต รุง่ ศรี

โรงช้างต้น สานักพระราชวัง
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
สถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ
กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ปา่ และพันธุ์พชื
สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ
รองอธิบดี กรมปศุสัตว์
สานักอนุรักษ์และวิจัย องค์การสวนสัตว์
คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่- - คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
คณะวนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ที่ปรึกษาด้านกฎหมาย มูลนิธเิ พื่อนช้าง
มูลนิธิเพื่อนช้าง
ประธานชมรมปางช้างเชียงใหม่
นายสัตวแพทย์ประจาปางช้างเดอะช้าง เชียงใหม่
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- องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
คุณสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร
- อื่นๆ
คุณเมา สุขสิน
กานันประทวน พิลึก
คุณไพรฑูรย์ แสนสุขอุดมไพร
คุณประสพ ทิพย์ประเสริฐ

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก
ควาญช้างอาวุโส
ผู้มีประสบการณ์ดา้ นการเลีย้ งช้าง
เจ้าของช้างอิสระ
ที่ปรึกษาปางช้าง Mandalao เมืองหลวงพระบาง
สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

11.รูปแบบและวิธีการดาเนินการ
11.1 หมวดที่เกี่ยวกับเนือ้ หา
1. นาเสนอสถานการณ์ปัจจุบันที่เกี่ยวกับช้างและความก้าวหน้าทางวิชาการ
2. เสวนา แสดงข้อคิดเห็นและเสนอทางออกในประเด็นทางวิชาการ
3. บรรยายให้ความรูว้ ิชาการและข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการดูแลช้าง
11.2 หมวดทีเ่ กี่ยวกับวิทยากร พิธีกร และผู้เข้าร่วมเสวนา
1. วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิและผู้เข้าร่วมเสวนาเป็นที่ยอมรับในสังคม รวมถึงทางาน
เกีย่ วกับช้างมาอย่างยาวนาน
2. พิธีกรที่มีความสามารถในการดาเนินกิจกรรมและสรุปประเด็นได้อย่างดี
11.3 หมวดเกี่ยวกับองค์ความรู้และการประชาสัมพันธ์
สถาบันคชบาลแห่งชาติดาเนินการรวบรวมและสรุป เพื่อนาไปสู่การวิเคราะห์และแนวทาง
ปฏิบตั ิ รวมถึงการสรุปเป็นองค์ความรู้เพื่อนาเสนอให้กับสังคมได้รับรูแ้ ละร่วมกันเพื่อดูแลช้าง
ที่ถูกต้อง เป็นธรรมชาติ บนพืน้ ฐานทางวิชาการ
12. ผลที่คาดว่าจะได้รับ
12.1 ผลงานการวิจัยเรื่องช้างได้รับการเผยแพร่ และนาไปใช้เพื่อการอนุรักษ์ช้างต่อไป
12.2 ได้มีการพบปะ แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดและสถานการณ์ช้างที่เกิดขึน้ ในรอบปีระหว่าง
นักวิชาการและบุคลากรในวงการช้าง
12.3 เกิดความร่วมมือกันระหว่างหน่วยงานต่างๆในการร่วมกันปกปูอง และ อนุรักษ์ช้าง
12.4 สถาบันคชบาลแห่งชาติและ คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้รับการยอมรับใน
ฐานะหน่วยงานหนึ่งที่มีบทบาทสาคัญในการอนุรักษ์ช้างของประเทศ
12.5 เกิดความต่อเนือ่ งในความร่วมมือทางวิชาการระหว่างคณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และสถาบันคชบาลแห่งชาติ
13.การประเมินโครงการ

ประเมินจากแบบสอบถามภายหลังเสร็จสิน้ การประชุมวิชาการ
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กาหนดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจาปี 2560
(The National Elephant Symposium 2017)
วันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
วันพุธที่ 9 สิงหาคม พ.ศ.๒๕60
๑๕.๐๐ – ๑๘.๐๐ น.

ลงทะเบียน และเข้าที่พัก

วันพฤหัสบดีที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
08.๐๐ - 0๙.0๐ น.
ลงทะเบียน
0๙.๐๐ - 0๙.3๐ น.
พิธีเปิด โดย ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือผู้แทน)
0๙.3๐ - ๑0.๐๐ น.
การบรรยายพิเศษ เรื่อง กฎหมายช้างไทย (อดีต-ปัจจุบนั -อนาคต)
โดย อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
๑0.๐๐ - ๑0.๒๐ น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
๑0.๒๐ – ๑2.20 น.
การเสวนา เรื่อง “กฎหมายช้างไทยในทิศทางของการอนุรักษ์ชา้ ง”
โดย 1. อ.ดร.นัทมน คงเจริญ
2. น.สพ.ไพโรจน์ เฮงแสงชัย
3. อ.วรินทร์ เทียมจรัส
4. คุณธีรภัทร ตรังปราการ
5. รศ.น.สพ.ปานเทพ รัตนากร (และดาเนินรายการ)
12.20 – 13.30 น.
พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.20 – 15.20 น.
การเสวนา เรื่อง “ช้างไทยในยุคเปลี่ยนผ่าน : ก่อน-หลังสงครามโลก ครั้งที่ 2)
โดย 1. อ.กิตติชัย วัฒนานิกร
2. น.สพ.ปรีชา พวงคา
3. อ.เมา สุขสิน
4. กานันประทวน พิลึก
5. น.สพ.ทวีโภค อังควานิช (และดาเนินรายการ)
๑5.20 - ๑5.4๐ น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
15.40 – 17.40 น.
การเสวนา เรื่อง “ช้างป่า-ช้างบ้าน : มิติที่เหมือนหรือแตกต่าง”
โดย 1. ดร.มัทนา ศรีกระจ่าง
2. รศ.ดร.นริศ ภูมิภาคพันธ์
3. รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์
4. น.สพ.ดร.บริพัตร ศิริอรุณรัตน์ (และดาเนินรายการ)
17.40 - 18.00 น.
สรุปการประชุมประจาวัน
โดย 1. น.สพ.ทวีโภค อังควานิช
2. ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
18.00 – 22.00 น.
งานเลี้ยงรับรอง
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กาหนดการประชุมช้างแห่งชาติ ประจาปี 2560
(The National Elephant Symposium 2017)
วันที่ 10-11 สิงหาคม พ.ศ.2560
ณ อาคารกัลยานิวัฒนาการุณย์ สถาบันคชบาลแห่งชาติ อาเภอห้างฉัตร จังหวัดลาปาง
วันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม พ.ศ. ๒๕60
08.00 – 09.00 น.
ลงทะเบียน
09.00 – 10.00 น.
การเสวนา เรื่อง 1. เราจะดูแลช้างชราได้อย่างไร
2. ช้างดุ : เรียนรู้เพื่ออยู่ร่วม
โดย 1. น.สพ.รณชิต รุ่งศรี
2. คุณไพรฑูรย์ แสนสุขอุดมไพร
3. คุณอภินันท์ ทรัพย์มาก
4. น.สพ.เพชรธิศักดิ์ สมบัติภธู ร (และดาเนินรายการ)
10.00 – 10.20 น.
พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
10.20 – 12.20 น.
การเสวนา เรื่อง “ทิศทางของสวัสดิภาพช้างและมาตรฐานปางช้าง”
โดย 1. ผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
2. ผู้แทนจากกรมการท่องเที่ยว
3. คุณสมศักดิ์ สุนทรนวภัทร
4. คุณประสพ ทิพย์ประเสริฐ (และดาเนินรายการ)
12.20 – 13.20 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
ภาคบ่าย : การนาเสนอผลงานทางวิชาการ
ครึ่งแรก
ประธาน
อ.น.สพ.รัฐพันธุ์ พัฒนรังสรรค์
เลขา
อ.สพ.ญ.สุภาเพ็ญ ศรีพิบูลย์
13.20 – 13.35 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ ๑
13.35 – 13.50 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ 2
13.50 – 14.05 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ 3
14.05 – 14.20 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ 4
14.20 – 14.35 น นาเสนอผลงานทางวิชาการ 5
14.30 – 14.50 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ 6
14.50 – 15.10 น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
ครึ่งหลัง
ประธาน
รศ.น.สพ.ดร.นิกร ทองทิพย์
เลขา
อ.สพ.ญ.พรสวรรค์ พงษ์โสภาวิจิตร
15.10 – 15.25 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ 7
15.25 – 15.40 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ 8
15.40 – 15.55 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ 9
15.55 – 16.10 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ ๑0
16.10 – 16.25 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ ๑1
16.25 – 16.40 น. นาเสนอผลงานทางวิชาการ ๑2
๑๖.40 - ๑๗.๐๐ น.
สรุปการประชุม
โดย น.สพ.ทวีโภค อังควานิช และผศ.น.สพ.ดร.ฉัตรโชติ ทิตาราม
๑๗.๐๐ – ๑๗.๓๐ น.
พิธีปิดการประชุม โดย ผู้อานวยการสานักสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ
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