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ท าไมจงึจ าเป็นต้องใช้โซ่กบัช้าง ? 

การใชโ้ซ่เป็นวธีิการส าคญัในการจดัการชา้งแบบดั้งเดิมในแถบเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้ซ่ึงไม่มีอาณาเขตปิดกั้น 
หรือกรงขงั โซ่เป็นอุปกรณ์ท่ีเรียบง่ายและปลอดภยัท่ีสุดส าหรับการจ ากดัและควบคุมสัตวใ์หญ่ท่ีสามารถก่อ 
อนัตรายไดเ้หล่าน้ีใหอ้ยูใ่นพื้นท่ีเฉพาะ ในกรณีของชา้งตวัผูห้รือชา้งพลายซ่ึงควบคุมไดย้าก นิยมใชโ้ซ่มดัติดกบั 
ขอ้เทา้ไวเ้พื่อใหส้ามารถควบคุมไดอ้ยา่งรวดเร็วและปลอดภยัในกรณีจ าเป็น โซ่ยงัมีความส าคญัในการจบับงัคบั 
ชา้งเพื่อความปลอดภยัขณะท าการดูแลสุขภาพ เช่น การดูแลเทา้และเล็บ รวมถึงกระบวนการทางสัตวแพทย ์
อ่ืนๆ อีกดว้ย 

 
การจบับงัคบัสัตวใ์นรูปแบบต่าง ๆ นั้น หากกระท าดว้ยวธีิการและเคร่ืองมือท่ีเหมาะสม ยอ่มไม่ก่อใหเ้กิด 
อนัตรายต่อตวัสัตว ์เช่น เราใส่ขลุมใหก้บัมา้ หรือใส่ปลอกคอและสายจูงใหก้บัสุนขั เพื่อใหเ้ราสามารถควบคุม 
และจดัการสัตวเ์หล่านั้นไดอ้ยา่งปลอดภยัและมีมนุษยธรรม ความยาวของโซ่ท่ีเหมาะสมนั้นก็มีความส าคญั 
เพราะนอกจากเป็นการเปิดโอกาสใหช้า้งไดมี้ปฏิสัมพนัธ์กบัชา้งเชือกอ่ืนแลว้ ยงัท าใหช้า้งไดเ้ลือกพื้นท่ีส่วนตวั 
ดว้ย ซ่ึงชา้งท่ีไม่คุน้เคยกนัหรือไม่มีความเก่ียวดองกนัทางสายเลือดอาจมีความขดัแยง้กนัได ้โดยชา้งท่ีมีความ 
กา้วร้าวนั้นสามารถก่ออนัตรายใหก้บัชา้งเชือกอ่ืน ๆ ได ้ในบางกรณีถึงขั้นเสียชีวติ การล่ามชา้งดว้ยโซ่ยาวใน 
เวลากลางคืนนั้น เป็นการเปิดโอกาสใหช้า้งไดเ้ดินไปรอบ ๆ ป่าเพื่อกินพืชอาหารสดและส ารวจส่ิงแวดลอ้มท่ี 
แตกต่างกนัออกไป ส่วนการกั้นร้ัวหรือลอ้มคอกนั้น หากสร้างข้ึนดว้ยสภาพท่ีไม่เหมาะสม อาจก่อใหเ้กิด
อนัตรายกบัชา้งได ้

 
การใชโ้ซ่นั้นจ าเป็นตอ้งใชอ้ยา่งเหมาะสมเพื่อหลีกเล่ียงการบาดเจบ็ ไม่ควรล่ามโซ่ชา้งเป็นระยะเวลานานใน 
ช่วงเวลากลางวนั แต่ควรให้ชา้งไดเ้คล่ือนไหวอยา่งเป็นอิสระ ชา้งท่ีถูกล่ามโซ่สั้น ๆ เป็นระยะเวลานานในช่วง 
กลางวนัมกัแสดงพฤติกรรมท าซ ้ า ปางชา้งท่ีท าเช่นน้ีควรถูกตั้งค าถามและควรไดรั้บค าแนะน าเพื่อปรับปรุงการ 
จดัการใหดี้ข้ึน 
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การควบคุมชา้งดว้ยวธีิอ่ืน ๆ เช่น ส่ิงปลูกสร้างท่ีท าดว้ยปูนหรือเหล็ก อาจน ามาใชแ้ทนโซ่ได ้แต่มีตน้ทุนท่ีสูง
มากจึงไม่สามารถน ามาใชก้บัปางชา้งในธุรกิจท่องเท่ียวส่วนใหญ่ของเอเชียได ้ 

 

ท าไมช้างบางเชือกมที าท่าเหมือนก าลงัเต้นร า ? 
พฤติกรรมเช่นน้ีคือพฤติกรรมท าซ ้ า ซ่ึงเกิดข้ึนเม่ือมีการจ ากดัพฤติกรรมตามปกติของสัตว ์โดยเป็นการ
เคล่ือนไหวซ ้ าไปมาท่ีไม่มีจุดมุ่งหมายท่ีชดัเจน มกัเกิดข้ึนกบัสัตวท่ี์อยูใ่นสภาวะแวดลอ้มทีไม่มีส่ิงท่ีน่าสนใจ มี
การก าหนดเวลาและปริมาณอาหาร มีเวลาวา่งระหวา่งม้ืออาหารนาน และชา้งท่ีถูกแยกออกจากชา้งเชือกอ่ืน ถูก 
แบ่งแยกออกจากสังคม หรืออยูใ่นสภาวะทอ้แท ้เช่น ชา้งท่ีถูกล่ามดว้ยโซ่สั้น ๆ มกัแสดงอาการโยกหวัและตวั 
หรือแกวง่งวงไปมา เม่ือพฤติกรรมเหล่าน้ีเกิดข้ึนแลว้ มีความเป็นไปไดน้อ้ยมากท่ีจะหายไป เน่ืองจากกลายเป็น 
ลกัษณะนิสัยของตวัชา้งไปแลว้ ดงันั้นชา้งอาจแสดงอาการเหล่าน้ีอยูถึ่งแมว้า่จะมีการแกไ้ขสาเหตุของพฤติกรรม 
เหล่านั้นแลว้ก็ตาม 
 
ดงันั้นหากพบเห็นชา้งท่ีมีท่าทางคลา้ยกบัวา่เตน้ร าอยู ่จึงไม่ไดห้มายความวา่ชา้งเชือกนั้นก าลงัตกอยูใ่นสภาวะ 
เครียด อยา่งไรก็ตามการกระท าเหล่าน้ีอาจส่งผลกระทบต่อขาและขอ้ต่อของชา้งไดใ้นระยะยาว จึงควรมีการ 
ส่งเสริมพฤติกรรมใหช้า้งไดแ้สดงพฤติกรรมตามปกติมากข้ึน หากพบเห็นพฤติกรรมท าซ ้ าเช่นน้ี ควรสอบถาม 
ผูจ้ดัการปางชา้งวา่มีมาตรการใดท่ีจะลดพฤติกรรมท าซ ้ าดงักล่าวไดบ้า้ง  

 

ขอช้าง หรือตะขอช้าง คอือะไร ท าไมจงึมีความจ าเป็น ? 

ขอชา้ง หรือ ตะขอชา้ง คืออุปกรณ์ท่ีใชส้ าหรับการฝึกและควบคุมชา้ง เป็นดา้มไมท่ี้ส่วนปลายมีตะขอลกัษณะ 
โคง้ใส่เอาไว ้ในการเล้ียงชา้งดว้ยระบบท่ีคนและชา้งสามารถสัมผสักนัไดแ้ละใชพ้ื้นท่ีร่วมกนั หรือ Free Contact 
ควรพกตะขอชา้งไวต้ลอดเวลาเพื่อควบคุมชา้งและใหช้า้งปฏิบติัตามความตอ้งการ เพื่อใหเ้กิดความปลอดภยัทั้ง
คนและชา้งตะขอชา้งถูกน ามาใชต้ั้งแต่หลายพนัปีก่อนเพื่อใหค้วาญชา้งควบคุมชา้งในสถานการณ์คบัขนั เช่น 
เกิดเสียงดงัข้ึน หรือ ชา้งต่อสู้กนั รวมถึงเหตุการณ์ท่ีสามารถก่อใหเ้กิดอนัตรายกบัชา้ง เช่น การกลืนกินสารพิษ 
ขยะ และเศษลวด เป็นตน้ ในกรณีท่ีชา้งต่ืนตระหนกหรือตกใจ สามารถใชต้ะขอชา้งควบคุมสถานการณ์เพื่อให้
ชา้งและส่ิงแวดลอ้มตวัชา้งปลอดภยั โดยไม่ก่อให้เกิดอนัตรายหรือการบาดเจบ็ใด ๆ กบัชา้ง หากไม่พกตะขอ
ชา้ง อาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อชา้งและคนโดยรอบชา้งได ้ส่วนการใชอุ้ปกรณ์ท่ีไม่เหมาะสม เช่น มีดดาบ หรือ
หอก เพื่อควบคุมชา้งนั้น สามารถก่อใหเ้กิดอนัตรายและการบาดเจบ็กบัชา้งไดเ้ช่นกนั ควาญชา้งบางคนพกเพียง
ตะปูไวใ้นกระเป๋า ซ่ึงไม่เพียงพอส าหรับการควบคุมชา้ง เพียงแต่ท าใหเ้กิดความพึงพอใจของนกัท่องเท่ียววา่
สามารถควบคุมชา้งไดด้ว้ยเสียงเพียงอยา่งเดียว ประโยชน์ของตะขอชา้งคือมีความยาวท่ีเหมาะสมใหค้วาญชา้ง
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ถือเพื่อส่งสัญญาณหรือค าสั่งใหก้บัชา้งไดอ้ยา่งปลอดภยั แมว้า่ชา้งหลายเชือกสามารถถูกควบคุมไดอ้ยา่งดีดว้ย
วธีิการอ่ืน ๆ เช่น การใชค้  าสั่งเสียง แต่หากเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินข้ึน การไม่มีตะขอชา้งพกติดตวัเป็นส่ิงท่ีอนัตราย
มาก โดยเฉพาะในกรณีท่ีนกัท่องเท่ียวและชา้งหลายเชือกอยูใ่นพื้นท่ีเดียวกนั 
 
อยา่งไรก็ตาม ตะขอชา้งอาจถูกน ามาใชอ้ยา่งผดิวธีิหรือใชเ้พื่อการลงโทษ แนวทางท่ีท าใหเ้กิดการใชต้ะขอชา้ง 
อยา่งเหมาะสมคือการใหค้วามรู้และฝึกอบรมควาญชา้ง เพื่อใหค้วาญชา้งมีความมัน่ใจและสามารถควบคุมชา้ง 
ไดอ้ยา่งปลอดภยั หากพบวา่ควาญชา้งมีการใชต้ะขอชา้งอยา่งไม่เหมาะสมภายในปางชา้ง ควรมีการรายงานให้ 
ผูจ้ดัการปางชา้งรับทราบเพื่อหาแนวทางจดัการกบัพฤติกรรมลกัษณะน้ี 

 

ช้างถูกฝึกอย่างไร ผ่าจ้านคอือะไร และการฝึกในคอกบีบคอือะไร ? 

ชา้งเล้ียงทุกเชือกตอ้งไดรั้บการฝึกในระดบัหน่ึงเพื่อใหส้ามารถเขา้ใจค าสั่งเสียงโดยทัว่ไปและยอมรับการรักษา 
ทางสัตวแพทย ์การไม่ฝึกชา้งท่ีอยูภ่ายใตก้ารเล้ียงดูของมนุษยถื์อเป็นการขาดความรับผิดชอบ ในอดีตท่ีมีการจบั 
ชา้งป่านั้น ชา้งถูกฝึกดว้ยวธีิการท่ีโหดร้าย เน่ืองจากชา้งป่าไม่มีประสบการณ์ใด ๆ กบัมนุษยม์าก่อน ในส่ืออิน- 
เทอร์เนตสามารถพบวดีิโอหน่ึงท่ีใชช่ื้อวา่ “ผา่จา้น” ซ่ึงเป็นวดีิโอเก่าของการฝึกชา้งท่ีโหดร้ายทารุณ ใชค้อกบีบ
ในการจ ากดับริเวณของชา้งและท าลายความเขม้แขง็ทางจิตใจของชา้งเพื่อใหช้า้งยอมท าตามค าสั่งของมนุษย ์แต่ 
ในปัจจุบนัไม่นิยมวธีิการฝึกเหล่าน้ีอีกแลว้ 
 
ทางภาคเหนือของประเทศไทย “ผา่จา้น” เป็นเพียงช่ือเรียกพิธีกรรม ไม่ใช่วธีิการฝึกแต่อยา่งใด ซ่ึงเหมือนพิธี 
กรรมการแยกลูกชา้งดว้ยช่ืออ่ืนแลว้แต่จะเรียกกนัในภูมิภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต ้พิธีกรรมน้ีเป็นวฒันธรรมท่ี 
ส าคญัก่อนจะเร่ิมการฝึกลูกชา้งไม่วา่จะฝึกโดยวธีิใดก็ตาม เพื่อใหผ้หีรือวญิญาณปกป้องทั้งคนและลูกชา้ง ใน 
ปัจจุบนัลูกชา้งท่ีเกิดและถูกเล้ียงดูโดยมนุษยจ์ะถูกฝึกตั้งแต่แรกเกิด โดยเจา้ของชา้งส่วนมากเร่ิมเปล่ียนทศันคติ 
ของตนเองและค านึงถึงการฝึกลูกชา้งอยา่งมีเมตตาและมีมนุษยธรรมมากข้ึน 
 
นกัท่องเท่ียวควรถามเจา้ของปางชา้งวา่ฝึกลูกชา้งอยา่งไร และเลือกไปเท่ียวปางชา้งท่ีฝึกลูกชา้งเชิงบวกตั้งแต่อายุ 
ยงันอ้ย 

 

ช้างใกล้สูญพนัธ์ุหรือไม่ ? 

ตามบญัชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษธ์รรมชาติ (International Union for Conservation of 
Nature: IUCN) ซ่ึงเป็นมาตรฐานในการจดัหมวดหมู่สถานะของส่ิงมีชีวติ ไดร้ะบุวา่ชา้งแอฟริกาอยูใ่นสถานะ 
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เส่ียงต่อการสูญพนัธ์ุ (vulnerable) และชา้งเอเชียอยูใ่นสถานะใกลสู้ญพนัธ์ุ (endangered) ปัจจุบนัมีชา้งป่า 
แอฟริกาอยูป่ระมาณ 450,000 ตวั อาศยัอยูใ่น 37 ประเทศของทวปีแอฟริกา แต่พบวา่มีชา้งป่าเอเชียเหลืออยูไ่ม่ 
ถึง 50,000 ตวั ใน 13 ประเทศ โดยประมาณร้อยละ 60 อยูใ่นประเทศอินเดีย หากเราสามารถปกป้องผนืป่าท่ียงั 
เหลืออยูแ่ละเช่ือมต่อผนืป่าในบางพื้นท่ี ประชากรชา้งป่าจะมีจ านวนมากเพียงพอท่ีจะคงจ านวนต่อไปไดเ้อง  

 

ช้างทุกเชือกควรได้รับการปล่อยเป็นอิสระหรือไม่ ช้างเลีย้งสามารถน ากลบัไปสู่ธรรมชาติ
ได้หรือไม่ ? 

ชา้งทุกเชือกควรไดอ้ยูอ่ยา่งอิสระในธรรมชาติ แต่เน่ืองจากประชากรมนุษยท่ี์เพิ่มข้ึนและการท าลายถ่ินท่ีอยูข่อง
ชา้ง ท าใหมี้ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัท่ีเหมาะสมส าหรับชา้งป่าไม่เพียงพอ การน าชา้งเล้ียงท่ีมีอยูก่วา่ 15,000 เชือกในเอเชีย 
การปล่อยคืนสู่ธรรมชาตินั้นจึงเป็นวธีิท่ีไม่สามารถท าได ้
 
การน าชา้งเล้ียงกลบัคืนสู่ธรรมชาติเป็นกระบวนการท่ียากและซบัซอ้น นอกจากปัญหาถ่ินท่ีอยูอ่าศยัใน
ธรรมชาติท่ีไม่เพียงพอแลว้ การปล่อยชา้งท่ีเกิดและเคยอยูภ่ายใตก้ารเล้ียงดูของมนุษยคื์นสู่ธรรมชาติ ยงัสามารถ
เพิ่มความเส่ียงในการก่อปัญหาระหวา่งชา้งกบัมนุษยไ์ด ้เน่ืองจากชา้งมีความคุน้เคยกบัมนุษยแ์ละปราศจากความ
กลวันอกจากน้ีชา้งเล้ียงอาจเป็นตวัน าโรคไปสู่ประชากรชา้งป่าไดอี้กดว้ย 
 
ชา้งเล้ียงสามารถเป็นหลกัประกนัในการคงไวข้องประชากรชา้งทัว่โลก ซ่ึงมีความเส่ียงสูงต่อการลดจ านวนลง
จากการเปล่ียนแปลงทางส่ิงแวดลอ้มและการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดจากมนุษย ์การใหส้าธารณชนไดใ้กลชิ้ดและ
สัมผสักบัชา้งเล้ียง โดยเฉพาะการใหค้วามรู้ความเขา้ใจท่ีถูกตอ้ง สามารถส่งเสริมใหเ้กิดความใส่ใจต่อชา้งและ
ถ่ินท่ีอยูอ่าศยัของชา้งได ้ 

 

การแสดงช้างมีผลเสียต่อช้างหรือไม่ ? 

การแสดงชา้งไม่มีผลเสียต่อชา้ง หากเป็นการแสดงท่ีฝึกฝนจากวธีิการฝึกชา้งเชิงบวก การจดัการแสดงท่ีดีและมี 
จริยธรรมสามารถก่อประโยชน์ใหก้บัสุขภาพของตวัสัตวเ์อง เน่ืองจากเป็นการออกก าลงักายรูปแบบหน่ึงและ
เป็นการกระตุน้ทางจิตใจของตวัสัตว ์บางกิจกรรมสามารถส่งเสริมพละก าลงั เช่น การยกควาญชา้ง ขยบัท่อนซุง 
ส่งเสริมความรวดเร็วและแม่นย  า เช่น การเตะฟุตบอล การวาดรูปภาพ อีกทั้งยงัสามารถส่ือถึงแง่มุมของการ 
อนุรักษช์า้งอีกดว้ย ชา้งส่วนใหญ่ยนิดีท่ีจะท ากิจกรรมเหล่าน้ี เน่ืองจากไดรั้บความสนใจจากควาญชา้งและได ้
อาหารเป็นรางวลั อยา่งไรก็ตาม กิจกรรมบางชนิดไม่ควรใหช้า้งท า เช่น เดินดว้ยขาหลงัสองขา้ง นัง่ตวัตรง หรือ

6 

7 



 Asian Captive Elephant Working Group 

 

ข่ีจกัรยาน เป็นตน้ เน่ืองจากเป็นพฤติกรรมหรือท่าทางท่ีไม่เป็นธรรมชาติ อาจก่อให้เกิดผลเสียต่อสุขภาพและ
ความเป็นอยูข่องชา้งได ้
 
ปางชา้งท่ีดีควรค านึงถึงกิจกรรมท่ีเหมาะสมกบัชา้งแต่ละเชือก การแสดงชา้งสามารถเป็นท่ียอมรับและมี 
ประโยชน์ส าหรับปางชา้งได ้หากในการแสดงนั้นมีการให้ความรู้ มีขอ้มูลท่ีถูกตอ้งตามหลกัวทิยาศาสตร์ ชา้งท่ี 
แสดงมีสุขภาพท่ีดีและไดรั้บการฝึกฝนจากวธีิการฝึกเชิงบวก  

 

ช้างจ าเป็นต้องเดนิหรือออกก าลงักายมากเพยีงใดต่อวนั ? 

ส าหรับชา้งป่า ปริมาณการเดินในแต่ละวนัข้ึนอยูก่บัความสมบูรณ์ของถ่ินท่ีอยูอ่าศยั ชา้งเอเชียสามารถเดินไดว้นั 
ละ 3-20 กิโลเมตรต่อวนัเพื่อหาแหล่งน ้าและอาหาร โดยโขลงชา้งอาจเดินวนภายในพื้นท่ีอยูอ่าศยัอาณาเขต 30- 
300 ตารางกิโลเมตร เพื่อหาแหล่งอาหารท่ีสดใหม่ตามฤดูกาล 
 
ส่วนชา้งเล้ียงนั้นไม่ไดเ้ดินมาก เน่ืองจากมีน ้าและอาหารใหกิ้นอยา่งเพียงพอ ไม่จ  าเป็นตอ้งเดินหาเอง ดงันั้นการ 
ใหช้า้งเล้ียงไดอ้อกก าลงักายจึงมีความส าคญั ซ่ึงสามารถท าไดโ้ดยใหช้า้งเดินในสวนหรือสนามขนาดใหญ่ การ 
พาชา้งเดินป่าหรือเดินบนพื้นท่ีไม่แขง็เป็นระยะทางไกล เป็นตน้ การออกก าลงักายประจ าวนันั้นมีความส าคญั
ต่อระบบโครงสร้างของร่างกาย ระบบทางเดินอาหาร เทา้และขอ้ รวมถึงเป็นการหลีกเล่ียงภาวะอว้น การออก
ก าลงักายยงัเป็นส่วนหน่ึงของการส่งเสริมพฤติกรรมทางธรรมชาติท่ีสามารถช่วยลดความเบ่ือ ความกา้วร้าว และ 
ส่งเสริมสวสัดิภาพชา้งอีกดว้ย  

 

ช้างชอบมีปฏิสัมพนัธ์และอยู่ใกล้ชิดกบัคนหรือไม่ ? 

ชา้งเล้ียงส่วนใหญ่มีความคุน้เคยกบัมนุษยแ์ละเรียนรู้วา่มนุษยจ์ะใหอ้าหารเป็นรางวลั แมก้ระทัง่ชา้งป่าบางตวัยงั 
เขา้มาใกลชิ้ดผูค้นเพื่อท่ีจะแลกกบัอาหาร ทั้งท่ีรู้วา่อาจเกิดอนัตรายได ้ชา้งบางเชือกดูคลา้ยกบัวา่ชอบอยูใ่นกลุ่ม 
สังคมของชา้งท่ีมีมนุษยร่์วมกลุ่มอยูด่ว้ย แต่ชา้งบางเชือกก็ยงัมีความหวาดระแวงผูค้น ดังน้ันการเข้าหาช้างแต่ 
ละเชือกควรกระท าด้วยความระมัดระวงัและมีควาญช้างอยู่ด้วยเสมอ 

 

ปัญหาสุขภาพทีพ่บบ่อยในช้างได้แก่อะไรบ้าง ? 

ปัญหาสุขภาพของชา้งเล้ียงมกัเกิดจากการเล้ียงดูท่ีไม่ดี การบาดเจบ็อาจเกิดไดจ้ากท่ีนัง่บนหลงัชา้งหรือแหยง่ท่ี 
ไม่พอดีกบัตวัชา้ง แผลกดทบั ขอ้อกัเสบ บาดแผลจากการใชต้ะขอชา้งอยา่งผิดวธีิ ปัญหาสุขภาพเทา้ เช่น ฝี
หนอง เล็บแตก และปัญหาฝ่าเทา้ ส่ิงเหล่าน้ีบ่งบอกไดว้า่ปางชา้งนั้นมีการจดัการท่ีไม่ดีพอ ปัญหาสุขภาพอาจเกิด
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ไดจ้ากการจดัการทางโภชนาการท่ีบกพร่อง ปริมาณอาหารไม่เพียงพอ หรือคุณภาพอาหารไม่ดี ท าใหช้า้งผอม 
หรือให้อาหารพลงังานสูงมากเกินไป เช่น กลว้ย ออ้ย ท าใหช้า้งอว้น ปางชา้งท่ีไม่มีท่ีก าบงัแดดและฝนหรือมี
ปริมาณฝุ่ นมาก มกัพบปัญหาท่ีตาของชา้ง นอกจากน้ีปัญหาสุขภาพอ่ืน ๆ อาจเกิดจากการติดเช้ือปรสิตภายใน
หรือภายนอกแลว้ไม่ไดรั้บการรักษา โรคติดเช้ือ เช่น โรคปากเทา้เป่ือย โรคผิวหนงัท่ีเกิดจากเช้ือไวรัสพอกซ์ 
(Pox virus) วณัโรคและโรคเฮอร์ปีส์ไวรัสในชา้ง (Elephant Endotheliotropic Herpesvirus: EEHV) รวมทั้งโรค
ไม่ติดเช้ือ เช่น ปัญหาเร้ือรังท่ีเทา้ ขอ้อกัเสบ ซ่ึงหากไม่ไดรั้บการรักษาอาจท าใหช้า้งตายได ้ 
 

การจะใช้ค าว่าศูนย์พกัพงิ หรือแซงชัวร่ี (sanctuary) ต้องมอีงค์ประกอบใดบ้าง ? 

นิยามของศูนยพ์กัพิงหรือแซงชวัร่ี คือ พื้นท่ีท่ีสัตวป่์าสามารถขยายพนัธ์ุและอาศยัอยูไ่ดอ้ยา่งปลอดภยัและสงบ

สุขโดยการจดัตั้งแซงชวัร่ีส าหรับชา้งมีแนวคิดท่ีวา่ ใหช้า้งไดอ้าศยัอยูใ่นพื้นท่ีปลอดภยัอยา่งเป็นอิสระ โดยมีการ 

ควบคุมจากมนุษยน์อ้ยท่ีสุดเท่าท่ีจะเป็นไปได ้แนวคิดน้ีสามารถใชไ้ดจ้ริงต่อเม่ือมีบริเวณและสภาพพื้นท่ีท่ี 

เหมาะสม มีท่ีพกั และมีแหล่งอาหารท่ีเพียงพอ เน่ืองจากชา้งบริโภคอาหารถึงประมาณ 250 กก.ต่อวนั รวมไปถึง 

การท่ีชา้งไดอ้ยูใ่นสภาวะทางสังคมท่ีเหมาะสม บ่อยคร้ังท่ีมีชา้งท่ีไม่สามารถควบคุมไดแ้ละอยูใ่นพื้นท่ีจ ากดั ได้

ฆ่าหรือท าร้ายชา้งเชือกอ่ืนหรือแมก้ระทัง่มนุษยท่ี์เป็นควาญหรือนกัท่องเท่ียว ชา้งท่ีอยูภ่ายในแซงชวัร่ีนั้นไม่ใช่

สัตวป่์าอยา่งเตม็ตวั จ  าเป็นตอ้งถูกควบคุมโดยมนุษยด์ว้ยในระดบัหน่ึง สถานท่ีเล้ียงชา้งท่ีไม่อนุญาตใหใ้ช้

อุปกรณ์จบับงัคบั เช่น ตะขอชา้ง แต่ใหช้า้งไดใ้กลชิ้ดกบัควาญและนกัท่องเท่ียวนั้น มีความเส่ียงต่อชีวิตของ

บุคคลเหล่านั้นมาก เน่ืองจากไม่มีอุปกรณ์ท่ีสามารถควบคุมชา้งไดใ้นกรณีจ าเป็น รูปแบบการเล้ียงของแซงชวัร่ี

นั้นท าใหช้า้งมีน ้าหนกัเกินเกณฑค์วามเหมาะสมหรืออว้น เน่ืองจากมีการใชอ้าหารท่ีมีพลงังานสูง เช่น กลว้ย 

ออ้ย เป็นของรางวลัเพื่อควบคุมชา้ง และเน่ืองจากการท่ีชา้งไม่ไดรั้บการฝึกอยา่งเพียงพอ จึงไม่สามารถท า

หตัถการทางสัตวแพทยใ์หก้บัชา้งหรือดูแลสุขภาพเทา้ไดดี้เท่าท่ีควร ปัญหาสุขภาพจึงควบคุมไดย้ากในชา้งท่ีอยู่

ภายใตแ้ซงชวัร่ี 

 
ค าวา่แซงชวัร่ี มกัถูกน ามาใชใ้นทางท่ีผดิโดยสถานเล้ียงชา้งบางแห่งซ่ึงตอ้งการน าเสนอวา่ตนมีรูปแบบการ
จดัการท่ีแตกต่างออกไปจากกิจการชา้งแห่งอ่ืน ๆ ปัจจุบนัยงัไม่มีปางชา้งเพื่อการท่องเท่ียวแห่งไหนในภูมิภาค
เอเชียตะวนัออกเฉียงใตท่ี้มีคุณสมบติัเพียงพอท่ีจะใชช่ื้อวา่แซงชวัร่ีไดอ้ยา่งแทจ้ริงเลย ดงันั้นหากตอ้งการจดัการ
ปางชา้งในรูปแบบใด จึงควรค านึงถึงขอ้จ ากดัในการบริบาลชา้ง สวสัดิภาพชา้ง รวมถึงความตอ้งการของชา้งแต่
ละเชือกท่ีแตกต่างกนัดว้ย  
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ฉันสามารถท าส่ิงใดได้บ้างเพือ่ช่วยส่งเสริมสวสัดภิาพช้างที่ดใีนแถบเอเชียตะวนัออกเฉียง
ใต้ ? 

ส่ิงท่ีสามารถท าไดคื้อเลือกไปเท่ียวปางชา้งท่ีไดก้ารรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงการท่องเท่ียว
และกีฬาแห่งประเทศไทย หรือมีนโยบายและวธีิการจดัการท่ีถูกตอ้ง รวมถึงมีพื้นท่ีตามธรรมชาติส าหรับเล้ียงดู
ชา้งอยา่งเพียงพอ กลา้ถามค าถามท่ีสงสัยกบัพนกังานของปางชา้ง ซ่ึงปางชา้งท่ีดีควรยินดีท่ีจะตอบค าถามและ
ช้ีแจงเหตุผล ท าการจองโปรแกรมผา่นปางชา้งโดยตรงหรือผา่นตวัแทนท่ีเราไวว้างใจและน่าเช่ือถือ ถา้จอง
โปรแกรมการท่องเท่ียวท่ีมีการท ากิจกรรมกบัชา้งรวมอยูด่ว้ย ใหท้  าการศึกษาขอ้มูลของปางชา้งท่ีจะไปเท่ียวให้
ดี และตรวจสอบใหแ้น่ชดัก่อนวา่เป็นปางชา้งท่ีดีและมีการดูแลสวสัดิภาพชา้ง 
 
การคว  ่าบาตรการท่องเท่ียวปางชา้งไม่ใช่ทางออกท่ีถูกตอ้ง การกระท าน้ีไม่เป็นธรรมต่อปางชา้งท่ีมีความ 
รับผดิชอบและมีการจดัสวสัดิภาพชา้งและควาญชา้งท่ีดี 

 

รู้ได้อย่างไรว่าช้างมีความสุข ? 

การจะระบุวา่สัตวมี์ความสุขหรือมีความทุกขน์ั้นเป็นเร่ืองท่ียาก เน่ืองจากบางสภาวะอารมณ์ของสัตวมี์ความ 
แตกต่างจากมนุษย ์แมก้ระทัง่ในมนุษยเ์อง นิยามของความสุขนั้นยงัเป็นส่ิงท่ีอธิบายและช้ีวดัไดย้าก อยา่งไรก็ 
ตาม มีพฤติกรรมบางอยา่งท่ีสามารถแสดงใหเ้ห็นถึงสภาวะท่ีสัตวมี์ความสุขได ้เช่น พฤติกรรมการพยายาม
คน้หาพฤติกรรมการเล่น ซ่ึงบ่งบอกไดว้า่ชา้งนั้นมีสวสัดิภาพท่ีดี เราสามารถสังเกตเห็นชา้งท่ีมีความสุขไดเ้ม่ือ
ชา้งอยูร่วมกนัเป็นฝงู โดยชา้งจะแสดงพฤติกรรมการสัมผสักนั สังเกตอาหารท่ีเชือกอ่ืนกิน เล่นกนัระหวา่ง
อาบน ้า ดูแลชา้งเด็กในฝงู และใชเ้สียงเพื่อทกัทายกนั เป็นตน้ ปางชา้งท่ีดีนั้นจะเปิดโอกาสไหช้า้งไดแ้สดง
พฤติกรรมเหล่าน้ี 

 

ช้างสามารถรับน ้าหนักบนหลงัได้เท่าไหร่ ? 

ปัจจุบนัยงัไม่มีการศึกษาวา่ชา้งสามารถรับน ้าหนกับนหลงัไดเ้ท่าไหร่ อยา่งไรก็ตาม ในมา้ สุนขั และลา พบวา่ 

สามารถรับน ้าหนกัไดป้ระมาณร้อยละ 20-25 ของน ้าหนกัตวั ซ่ึงหากน ามาเทียบในชา้งท่ีมีน ้าหนกัประมาณ 

3,000 กิโลกรัม ชา้งจะสามารถรับน ้าหนกัไดถึ้ง 600 กิโลกรัม อีกทั้งกระดูกท่อนยาวของขาหนา้และขาหลงัของ

ชา้งนั้นมีความแขง็แรงมาก เน่ืองจากชา้งไม่มีโพรงไขกระดูก แต่มีโครงสร้างท่ีหนาแน่น ท าใหส้ามารถรับ

น ้าหนกัไดม้ากกวา่สัตวช์นิดอ่ืน ควรวางแหยง่ให้อยูใ่นต าแหน่งท่ีเหมาะสม มีส่ิงปูรองแหยง่ และไม่กดกระดูก

สันหลงัของชา้ง การใหค้นสองคนนัง่บนแหยง่ซ่ึงน ้าหนกัรวมแลว้นอ้ยกวา่ร้อยละ 10 ของน ้าหนกัตวัชา้งนั้นจึง
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ไม่เป็นอนัตรายต่อชา้ง รวมถึงการใหค้น 1-2 คนนัง่ชา้งโดยไม่มีแหยง่ซ่ึงน ้าหนกัรวมแลว้นอ้ยกวา่ร้อยละ 4 ของ

น ้าหนกัตวัชา้งดว้ย อยา่งไรก็ตาม ควรมีการจ ากดัเวลาท างานของชา้งและจดัการสภาพทางเดินขณะชา้งรับ

น ้าหนกับนหลงัใหเ้หมาะสม 

 

ท าไมเราถงึ ต้องมีช้างเลีย้ง ช้างเลีย้งน้ันมาจากไหน ? 

ความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัชา้งเอเชียนั้นมีมานานกวา่ 4,000 ปีแลว้ ในอดีตชา้งถูกน ามาใชใ้นการศึก 
สงคราม เป็นสัตวพ์าหนะ ใชล้ากซุง ใชป้ระกอบพิธีกรรมส าคญั รวมทั้งเป็นสัญลกัษณ์แสดงสถานะของผู ้
ครอบครอง ชา้งเหล่าน้ีส่วนใหญ่ถูกจบัมาจากธรรมชาติโดยครูบาหรือผูค้ลอ้งชา้ง แลว้ถูกน ามาฝึกเพื่อเล้ียงไว้
หรือน าไปขายเพื่อจุดประสงคต่์าง ๆ 
 
ปัจจุบนัการจบัชา้งป่านั้นเป็นส่ิงท่ีผดิกฎหมายหากไม่ไดรั้บอนุญาต ชา้งจึงถูกขยายพนัธ์ุในท่ีเล้ียงเพื่อด ารง 
ประชากรชา้งเล้ียงเอาไว ้อยา่งไรก็ตาม ยงัคงมีการลกัลอบจบัชา้งป่าและคา้ชา้งอยา่งผดิกฎหมายอยู ่การมี 
กฎหมายและกฎระเบียบในการข้ึนทะเบียนชา้ง การซ้ือขายชา้ง จึงมีความส าคญัเป็นอยา่งยิง่ เพื่อไม่ใหมี้การ 
ปฏิบติัการจบัชา้งต่อไป 
 
ควรศึกษาขอ้มูลเก่ียวกบัปางชา้งวา่มีส่วนเก่ียวขอ้งกบัการจบัชา้งป่าหรือไม่ และมีมาตรการการท าทะเบียนชา้ง 
เล้ียงท่ีถูกตอ้งตามกฎหมายหรือไม่ 
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