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ชางปาในที่ราบสูงนากาย
ชางปาเอเชีย – Asian Elephant (Elephas maximas)
สถานภาพ – ใกลสูญพันธุ และ สถานภาพในลาวอยูใน “ภาวะเสี่ยง” (อางจากการประเมินของ IUCN)
จํานวนประชากรชางในประเทศลาวปจจุบันประมาณ 930-1,300 ตัว

ชางปา: สัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญที่สําคัญในที่ราบสูงนากาย

*

ที่ราบสูงนากาย คือ เขตที่ราบสูงผืนใหญที่สุดในภาคกลางของลาว ติดตอกับชายแดนเวียดนาม
เปนเขตที่กําลังมีการเตรียมการเพื่อการสรางเขื่อนน้ําเทิน 2 กําลังผลิต 975 เมกะวัตต ซึ่งจะทํา
ใหเกิดพื้นที่อางเก็บน้ํา 450 ตารางกิโลเมตร และเกิดพื้นที่เสื่อมโทรมอยางนอย 950 ตาราง
กิโลเมตร
กลุมผูสรางเขื่อนน้ําเทิน 2 คือ บริษัทเอกชนนานาชาติ (ไทย ฝรั่งเศส ฯลฯ) และรัฐบาลลาว
โดยขณะนี้ทางธนาคารโลกกําลังระหวางการพิจารณาวา รายงานการศึกษาตา ๆ เกี่ยวกับ
โครงการครบถวนเพียงพอหรือไมที่จะเสนอใหกับทางคณะกรรมการบริหารของธนาคารโลก
สําหรับพิจารณาตัดสินใจอนุมัติการค้ําประกันเงินกูใหกับโครงการ
จากรายงานการสํารวจของบริษัทผูสรางเขื่อน ประชากรของชางปาในที่ราบสูงนากาย มีอยู 2
กลุม คือ
หนึ่ง ทางดานตะวันตกเฉียงเหนือ บริเวณลําน้ําซอด ซึ่งไหลลงสูที่ราบสูงนากาย – การ
ประเมินลาสุดคือ มีชางจํานวน 120 ตัว อยูประมาณ 6 โขลง แตอาจจะมีการรวมตัวกันมากถึง
450 ตัว ในชวงฤดูฝน
สอง ทางดานตะวันออกเฉียงใต บริเวณลําน้ําเทินไหลลงสูที่ราบสูงนากาย – บริเวณนี้ไมมี
ขอมูลรายละเอียดเกี่ยวกับจํานวนประชากรชาง
ประเด็นเกี่ยวของระหวางชางกับสภาพนิเวศรอบดาน
ชางในที่ราบสูงนากายพึ่งพาพื้นที่ชุมน้ําอยางมากในการดํารงอยู
พื้นที่ชุมน้ํา หรือปาบุงปาทาม (Seasonal wetlands) ในที่ราบสูงนากายมีอยูประมาณ 50 ตาราง
กิโลเมตร (ตร.กม.) ซึ่งพื้นที่ประมาณ 27.4 ตร.กม. จะถูกน้ําทวมจากเขื่อนน้ําเทิน 2 และพื้นที่
ประมาณ 47 ตร.กม. จะกลายเปนพื้นที่เสื่อมโทรม

*

สรุปประเด็นและขอเสนอจาก เอกสารแผนการประเมินและจัดการทางดานสิ่งแวดลอม (EAMP) สําหรับ
โครงการเขื่อนน้ําเทิน 2 จัดทําโดย บริษัท ซีเทค อินเตอรเนชั่นแนล, มิถุนายน 2547
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การใชทรัพยากรเพื่อการหากินของชาง
• ฝูงชางทางตะวันตกเฉียงเหนือ มีแหลงอาศัยอยูบริเวณบานทาลาง บานสบเพียน (บน
ลําน้ําเทิน) โดยชางฝูงนี้จะใชพื้นที่บริเวณตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงนากายตลอด
ทั้งป (สวนฝูงชางทางดานตะวันออกเฉียงใต ใชพื้นที่บางสวนในบริเวณนี้) และจะหากิน
ดินโปงในแถบนี้ตลอดทั้งป (สวนฝูงชางทางดานตะวันออกเฉียงใต ใชเปนบางชวง
เทานั้น)
• ในชวงฤดูฝน ชางทั้งสองฝูงจะใชพื้นที่เปนบริเวณกวางขึ้น และเขมขนขึ้นในบริเวณ
ตะวันตกเฉียงเหนือของที่ราบสูงนากาย
• ในชวงที่ฝนตกชุก ประชากรชางทั้งที่อาศัยอยูในเขตนั้นอยูแลว และฝูงชางที่มาจากเขต
ตะวันออกเฉียงใต จะใชแหลงที่อยูอาศัยตามลําน้ําเทินมากที่สุด (โดยเฉพาะอยางยิ่ง
บริเวณระหวางลําน้ํานาลอง และลําน้ําปวงไผ)
• ในชวงฤดูฝน ชางใชพื้นที่บริเวณปาไผเปนแหลงหากินมากกวาแหลงอื่นๆ
• เขตที่มีดินโปงมีความสําคัญตอชาง ดังนั้น การแพรกระจาย และการโยกยายของฝูงชาง
ขึ้นอยูกับการแพรกระจายของแหลงแรธาตุเหลานี้ สวนประกอบของแรธาตุตางๆ ในดิน
โปงจะแตกตางกันไปในแตละจุด ดังนั้น ฝูงชางจึงมีแนวโนมที่จะเขาไปในหากินตาม
แหลงดินโปงที่อยูในที่ตางๆ มากที่สุดเทาที่จะเปนไปได นอกจากนั้น ชางจะเขาไปใน
โปงบอยขึ้นในชวงฤดูฝน หรือหลังจากฝนตกเพราะน้าํ ฝนไดชะลางธาตุอาหารตางๆ ทํา
ใหชางหากินธาตุอาหารไดงายขึ้น และในชวงฝนชุก ฝูงชางตางๆ จะมาชุมนุม และจับคู
ตามลําน้ําเทิน
ปญหาการถูกคุกคามของชาง
• ประชากรชางในเขตที่ราบสูงนากายถูกคุกคามจากการลาเพื่อเอางา การคุกคามดังกลาว
มีแนวโนมที่จะสูงขึ้น เนื่องจากความตองการผลิตภัณฑจากสัตวปามีมากขึ้น ปญหาชาง
ถูกคุกคามเกิดจากการสูญเสียและการลดลงของถิ่นที่อยูอาศัย เนื่องจากการทํา
การเกษตรของชาวบาน รวมทั้งการทําไม และถูกทํารายจากการที่รุกล้ําเขาไปในพื้นที่
เกษตร
• ความขัดแยงระหวางชางกับคน (Human and Elephant Conflict) มีรายงานวา สาเหตุ
นี้ทําใหชาวบานเสียชีวิต 3 คน บาดเจ็บสาหัสอีก 1 คน ถาหากไมมีการประเมินและมี
มาตรการเกี่ยวกับการบรรเทาปญหา ความขัดแยงระหวางชางกับมนุษยมีแนวโนมวาจะ
เพิ่มขึ้น หากมีการกักเก็บน้ําในอาง ความขัดแยงจะเกิดขึ้นไดเนื่องจากการแยงชิงพื้นที่
เพื่ออยูอาศัยและหากิน
• พื้นที่อางเก็บน้ําของเขื่อนจะสรางภาวะกดดันใหกับฝูงชาง และจะทําใหการโยกยายและ
การขยายพันธุของชางมีอุปสรรค อยางไรก็ตาม มีการประเมินวา หากพื้นที่ภูเขาถูกน้ํา
ทวมจากเขื่อน และกลายเปนเกาะตางๆ เกาะที่มีระยะหางกันระหวาง 400 เมตร ถึง 1.5
กิโลเมตร ในอางเก็บน้ํา อาจจะไมใชอุปสรรคเสมอไปสําหรับชาง แตการประเมิน
ดังกลาว ยังเปนเพียงสมมุติฐานเทานั้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น
ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นตอพันธุสัตวปาที่อยูในภาวะถูกคุกคาม และภาวะอันตราย จะเกิดจาก
• การเพิ่มขึ้นของประชากรมนุษยในเขตที่ราบสูงนากาย จะทําใหเกิดการลาสัตว
และเกิดการแยงใชทรัพยากรจากแหลงเดียวกันเพิ่มขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในชวงการ
กอสรางและอาจตอเนื่องไปถึงชวงการเปดใชเขื่อน
• การทําลายแหลงที่อยูของสัตวปาที่อยูในภาวะถูกคุกคาม และภาวะอันตราย อาง
เก็บน้ําของเขื่อนจะทวมแหลงที่อยูอาศัยและหากินของชางเอเชียจะสูญหายไปเปน
อาณาบริเวณกวาง ทวมแหลงดินโปง เขตหากินอื่นๆ และเสนทางการอพยพโยกยาย
ของสัตวตามธรรมชาติ รวมทั้งจะสูญเสียแหลงที่อยูของเปดกา (White-winged duck)
ไปดวย
• การที่อพยพชาวบานจากพื้นที่อางเก็บน้ําเขาไปอยูในแหลงที่อยูอาศัยของสัตว
ปาที่ถูกคุกคามและที่อยูในภาวะอันตรายอาศัยอยู หรือการอนุญาตใหเปนเขตที่
สามารถเขาเยี่ยมชมได โดยประชากรมนุษยที่ถูกอพยพจากเขตที่กลายเปนอางเก็บ
น้ํา ในที่ราบสูงนากายเขาไปในพื้นที่ ซึ่งบางสวนปจจุบันเปนปาสงวนนากายน้ําเทิน
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ขอเสนอ แนวทางปองกัน
• จะตองหามาตรการหาถิ่นที่อยูที่เหมาะสมสําหรับชาง ตองมีหลักประกันในเรื่อง
ความหนาแนนของแหลงอาหาร และตองหลีกเลี่ยงการอพยพโยกยายมนุษยเขา ไป
ในเขตที่จะเปนถิ่นอาศัยของชาง
• จะตองมีมาตรการบรรเทาผลกระทบที่เหมาะสม วาชางจะวายน้ําขามเกาะตางๆ ของอาง
เก็บน้ําไดหรือไม จะตองมีแผนการอยางละเอียดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับ
ประชากรสัตวเมื่อเขื่อนน้ําเทิน 2 เริ่มกักเก็บน้ํา โดยขอเสนอการบรรเทาผลกระทบตอ
เรื่องสัตวปาจะใหความสําคัญกับ ;

-

วิธีการที่เปนไปไดตางๆ ที่จะลดผลกระทบในชวงตนๆ โดยการที่พยายามทําใหสัตว
โยกยายออกจากพื้นที่กอนที่เขื่อนจะเก็บกักน้ํา

-

การพัฒนาความเขาใจเกี่ยวกับพื้นที่อางเก็บน้ํากับคนและฝายที่เกี่ยวของ วาจะน้ํา
จะถูกเก็บกักอยางไร และจะเกิดเกาะตางๆ ตรงจุดไหนบาง

-

การพัฒนามาตรการตางๆ ที่จะจัดการกับกลุมนักลาสัตวปา

ขอเสนอแผนการอนุรักษชาง
ชางเอเชีย คือสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดใหญที่สําคัญในที่ราบสูงนากาย ดังนั้น แผนการใดๆ ก็
ตามที่คิดคนเพื่ออนุรักษสัตวชนิดนี้ จะมีประโยชนตอสัตวปาชนิดอื่นๆ ที่อยูในแหลงเดียวกันดวย
เพราะฉะนั้น ความเขาใจเกีย
่ วกับพื้นที่ของชาง รวมถึงการเขาถึงขอมูลตางๆ เหลานี้ จึงมีความ
จําเปนที่จะตองรูเกี่ยวกับ;
1. ขนาดของประชากรและการกระจายของชาง
2. รูปแบบของการอพยพยายถิ่น
3. ถิ่นที่อยูอาศัยที่เหมาะสมในปจจุบัน และแหลงทรัพยากรที่ชางพึ่งพิง และ
4. แหลงที่อยูอาศัยที่เหมาะสมในอนาคตของชางจะเปลี่ยนไปอยางไรหลังจากน้ําทวม
แลว
ขอเสนอแนะในการอนุรักษชาง
• ดําเนินการศึกษาเกี่ยวกับความสําคัญทางระบบนิเวศของพื้นที่โปงตางๆ ที่มีตอฝูงชาง
• สํารวจโครงสรางของโปงในที่ราบสูงนากาย และขอมูลเบื้องลึกเกี่ยวกับคุณคาทาง
โภชนาการของโปงเหลานั้นที่มีตอชาง และอิทธิพลที่มีตอนิเวศของชาง พฤติกรรมของ
ชาง และรูปแบบของกลุมชาง
• ใหมีการศึกษาในระยะยาวเกี่ยวกับนิเวศและพฤติกรรมของชางเอเชียในเขตที่ราบสูงนา
กายอยางตอเนื่องอยางนอย 3 ปกอนที่จะมีการกักเก็บน้ําในเขื่อน และอีก 3 ป หลังจาก
กักเก็บน้ําแลว
• ดังนั้น จะตองพยายามรักษาหรือเสาะหาถิ่นที่อยูอาศัยที่มีคุณภาพสูง ซึ่งตองมี
คุณสมบัติ ดังนี้
(1) ใกลแหลงน้ํา แหลงหากิน และแหลงดินโปง
(2) ถิ่นที่อยูตองประกอบดวยภูมินิเวศแบบตาง ๆ
(3) ตองมีแหลงพืชที่เปนอาหารที่ชางชอบ
(4) การกระจัดกระจายของถิ่นที่อยูและภาวะแปลกแยกกับถิ่นที่อยูตองอยูใน
เกณฑต่ํา
(5) ตองมีพื้นที่ที่ติดตอกันเปนผืนใหญพอที่จะรองรับกับประชากรชางที่มีอยู
และ ;
(6) จะตองรักษาพื้นที่รอยตอเพื่อรองรับการเคลื่อนยายของชางในแตละฤดู
นอกจากนี้ เพื่อลดความขัดแยงระหวางชางกับมนุษยภายหลังการเก็บกักน้ําในเขื่อน มี
การเสนอใหทดลองใชวิธีการตางๆ เพื่อปองกันการบุกรุกทําลายไรสวนของชาง เชน detection
methods, passive deterrents และ active deterrents เพื่อที่จะพัฒนาวิธีการหรือเครื่องมือ
ตางๆ ที่ชาวบานสามารถนําไปใชปองกันได การศึกษานี้จะรวมอยูในแผนการอนุรักษชางดวย
มาตรการลดผลกระทบเพื่ออนุรักษประชากรชาง
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•
•
•

จะตองใหความสนใจเกี่ยวกับการเคลื่อนยายไปมาของประชากรชาง และการ
ใชทรัพยากรตางๆ อยางเขมขนของชางในที่ราบสูงนากาย
จะตองมีแผนการจัดการเกีย
่ วกับความขัดแยงระหวางชางกับมนุษยที่จะเกิดขึ้น

มาตรการลดผลกระทบในเรื่องการสูญเสียของถิ่นที่อยูของชาง
ความขัดแยงระหวางชางกับคนที่จะเพิ่มขึ้น และผลกระทบอื่นๆ ที่จะตามมาหลังจากพื้นที่ถูกทวม
กลายเปนอางเก็บน้ํา มีขอเสนอดังนี้
• สรางโปงเทียมในเขตปาสงวนนากาย-น้ําเทิน เพื่อดึงดูดฝูงชางจากพื้นที่โปงเดิมไปสู
แหลงโปงใหมๆ ทางตอนเหนือของอางเก็บน้ํา และ
• ใหระบุ และปรับปรุง “เกาะ” ตางๆ ที่จะเปนถิ่นที่อยูอาศัยของชาง มีความเปนไปไดสูง
มากที่ชางจะใชเสนทางเคลื่อนยายเดิมของตน ซึ่งจะทําใหความขัดแยงระหวางชางกับ
คนเพิ่มขึ้น ดังนั้น ควรจะมีการเลือก “เกาะ” ที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุงสภาพถิ่นที่อยูของ
ชางใหดีขึ้นกอนที่ปญหาจะกอตัวขึ้น ในการเลือกเกาะ หรือจุดที่อยูอาศัยแตละแหงนั้น
จะตองเลือกแตเฉพาะพื้นที่ที่เคยเปนเสนทางเคลื่อนยายของชางเทานั้น และจะตองเปน
เสนทางที่หางไกลจากถิ่นฐานของมนุษยดวย
บริษัทสรางเขื่อน NTPC ไดขอคําแนะนําจากเชี่ยวชาญของ World Conservation Society
(WSC) สําหรับการพัฒนาและการดําเนินการแผนการอนุรักษชาง แผนการดังกลาวจะเริ่มตนใน
ฤดูแลงของป 2547 เพื่อออกแบบและทดสอบแผนการจัดการสําหรับรองรับกับปญหาความ
ขัดแยงระหวางชางกับมนุษยที่จะเพิ่มขึ้นในบริเวณริมอางเก็บน้ําทางตอนใต การจะกระทํา
เชนนั้นได จําเปนอยางยิ่งที่จะตอง
• มีความเขาใจอยางถูกตองเกี่ยวกับขนาดและการกระจายตัวของประชากรชางทั่ว
ทั้งบริเวณที่ราบสูงนากาย
• เขาถึงแหลงที่อยูอาศัยและแหลงหากินของชาง
• สามารถระบุแบบแผนการเคลื่อนยายของชางในแตละฤดูกาล และคุณภาพของถิ่นที่อยู
ที่จะรองรับประชากรชางหลังจากน้ําทวมแลว รวมถึงแหลงดินโปงอื่นๆ ที่มีอยู
** ขอมูลเรื่องชางจากแหลงอื่นๆ
“กลุมประชากรชางขนาดใหญที่พบในประเทศลาวมีอยู 2 จุด คือ
(1) จังหวัดไซยะบุลี (ทางตะวันตกของแมน้ําโขง รวมถึงในเขตอนุรักษน้ําโพน) และ
(2) ตอนกลางของที่ราบสูงนากาย
ภัยคุกคามที่รา ยแรงของประชากรชางคือ ฝูงชางตองถูกแยกออกเปนสวนๆ (ที่สําคัญคือ
เกิดจากโครงการสรางเขื่อนขนาดใหญ และพัฒนาโครงสรางพื้นฐานตางๆ) และการลักลอบ
ตัดงาชาง ประชากรชางในพื้นที่นากายกําลังเผชิญภัยคุกคามทั้งสองนี้”
(จาก Wildlife in Lao PDR: 1999 Status Report โดย IUCN, WCS, CPAWM)
“มีการประเมินวามีชางประมาณ 150 ตัวในพื้นที่อนุรักษนากาย-น้ําเทิน ซึ่งถือวาเปนหนึ่งในสอง
ของฝูงชางที่ใหญที่สุดที่เหลืออยูในประเทศลาว การศึกษาเกี่ยวกับการเคลื่อนยายของสัตวปา
ในเขตรอยตอของน้ําเทิน (Nam Theun Corridor) ถือวาเปนบริเวณที่สําคัญของประชากรชาง
ในพื้นที่เขตอนุรักษนากาย พื้นที่อยูในรัศมี 6 กิโลเมตรจากหมูบานทาลาง ที่ตั้งถิ่นฐานของ
ชาวบานบริเวณลําน้ําเทิน พื้นที่บริเวณนี้ประกอบดวยแหลงดินโปงหลายแหง บริเวณทุงหญา
และพื้นที่ชุมน้ําที่ฝูงชางมักจะมาใชเปนประจําตลอดทั้งป มีการรายงานจากชาวบานวา ฝูงชาง
มาใชพื้นที่ดังกลาวเพิ่มมากขึ้นในชวง 2-3 ปที่ผานมา ซึ่งเปนไปไดวาเปนผลมาจากการทําไมใน
พื้นที่ใกลเคียง และนํามาซึ่งปญหาความขัดแยงระหวางคนกับชางในหลายกรณี โครงการสราง
เขื่อนในพื้นที่จะทําใหพื้นที่อยูอาศัยของชางในบริเวณถูกน้ําทวมทั้งหมดภายในป 2006 และมี
แนวโนมวาความขัดแยงระหวางคนกับชางจะเพิ่มมากขึ้น”
(จากเวบไซต World Conservation Society http://wcs.org/sw-around_the _globe/Asia/laos/laosendageredspecies)

4

