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ทำไมจึงจำเป็ นต้ องใช้ โซ่ กับช้ ำง ?
การใช้ โซ่เป็ นวิธีการสาคัญในการจัดการช้ างแบบดังเดิ
้ มในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึง่ ไม่มีอาณาเขตปิ ดกัน้
หรื อกรงขัง
โซ่เป็ นอุปกรณ์ที่เรี ยบง่ายและปลอดภัยที่สดุ สาหรับการจากัดและควบคุมสัตว์ ใหญ่ที่สามารถก่อ
อันตรายได้ เหล่านี ้ให้ อยู่ในพื ้นที่เฉพาะ ในกรณีของช้ างตัวผู้หรื อช้ างพลายซึง่ ควบคุมได้ ยาก นิยมใช้ โซ่มดั ติดกับ
ข้ อเท้ าไว้ เพื่อให้ สามารถควบคุมได้ อย่างรวดเร็วและปลอดภัยในกรณีจาเป็ น โซ่ยงั มีความสาคัญในการจับบังคับ
ช้ างเพื่อความปลอดภัยขณะทาการดูแลสุขภาพ เช่น การดูแลเท้ าและเล็บ รวมถึงกระบวนการทางสัตวแพทย์
อื่นๆ อีกด้ วย
การจับบังคับสัตว์ในรูปแบบต่าง ๆ นัน้ หากกระทาด้ วยวิธีการและเครื่ องมือที่เหมาะสม ย่อมไม่ก่อให้ เกิด
อันตรายต่อตัวสัตว์ เช่น เราใส่ขลุมให้ กบั ม้ า หรื อใส่ปลอกคอและสายจูงให้ กบั สุนขั เพื่อให้ เราสามารถควบคุม
และจัดการสัตว์เหล่านันได้
้ อย่างปลอดภัยและมีมนุษยธรรม
ความยาวของโซ่ที่เหมาะสมนันก็
้ มีความสาคัญ
เพราะนอกจากเป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ช้างได้ มีปฏิสมั พันธ์กบั ช้ างเชือกอื่นแล้ ว ยังทาให้ ช้างได้ เลือกพื ้นที่สว่ นตัว
ด้ วย ซึง่ ช้ างที่ไม่ค้ นุ เคยกันหรื อไม่มีความเกี่ยวดองกันทางสายเลือดอาจมีความขัดแย้ งกันได้ โดยช้ างที่มีความ
ก้ าวร้ าวนันสามารถก่
้
ออันตรายให้ กบั ช้ างเชือกอื่น ๆ ได้ ในบางกรณีถึงขันเสี
้ ยชีวิต การล่ามช้ างด้ วยโซ่ยาวใน
เวลากลางคืนนัน้ เป็ นการเปิ ดโอกาสให้ ช้างได้ เดินไปรอบ ๆ ป่ าเพื่อกินพืชอาหารสดและสารวจสิ่งแวดล้ อมที่
แตกต่างกันออกไป ส่วนการกันรั
้ ว้ หรื อล้ อมคอกนัน้ หากสร้ างขึ ้นด้ วยสภาพที่ไม่เหมาะสม อาจก่อให้ เกิดอันตราย
กับช้ างได้
การใช้ โซ่นนจ
ั ้ าเป็ นต้ องใช้ อย่างเหมาะสมเพื่อหลีกเลี่ยงการบาดเจ็บ
ไม่ควรล่ามโซ่ช้างเป็ นระยะเวลานานใน
ช่วงเวลากลางวัน แต่ควรให้ ช้างได้ เคลื่อนไหวอย่างเป็ นอิสระ ช้ างที่ถกู ล่ามโซ่สนั ้ ๆ เป็ นระยะเวลานานในช่วง
กลางวันมักแสดงพฤติกรรมทาซ ้า ปางช้ างที่ทาเช่นนี ้ควรถูกตังค
้ าถามและควรได้ รับคาแนะนาเพื่อปรับปรุงการ
จัดการให้ ดีขึ ้น
การควบคุมช้ างด้ วยวิธีอื่น ๆ เช่น สิ่งปลูกสร้ างที่ทาด้ วยปูนหรื อเหล็ก อาจนามาใช้ แทนโซ่ได้ แต่มีต้นทุนที่สงู มาก
จึงไม่สามารถนามาใช้ กบั ปางช้ างในธุรกิจท่องเที่ยวส่วนใหญ่ของเอเชียได้
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ขอช้ ำง หรื อตะขอช้ ำง คืออะไร ทำไมจึงมีควำมจำเป็ น ?
ขอช้ าง หรื อ ตะขอช้ าง คืออุปกรณ์ที่ใช้ สาหรับการฝึ กและควบคุมช้ าง เป็ นด้ ามไม้ ที่สว่ นปลายมีตะขอลักษณะ
โค้ งใส่เอาไว้
ในการเลี ้ยงช้ างด้ วยระบบที่คนและช้ างสามารถสัมผัสกันได้ และใช้ พื ้นที่ร่วมกัน หรื อ Free Contact ควรพกตะขอ
ช้ างไว้ ตลอดเวลาเพื่อควบคุมช้ างและให้ ช้างปฏิบตั ติ ามความต้ องการ เพื่อให้ เกิดความปลอดภัยทังคนและช้
้
าง
ตะขอช้ างถูกนามาใช้ ตงแต่
ั ้ หลายพันปี ก่อนเพื่อให้ ควาญช้ างควบคุมช้ างในสถานการณ์คบั ขัน เช่น เกิดเสียงดัง
ขึ ้น หรื อ ช้ างต่อสู้กนั รวมถึงเหตุการณ์ที่สามารถก่อให้ เกิดอันตรายกับช้ าง เช่น การกลืนกินสารพิษ ขยะ และเศษ
ลวด เป็ นต้ น ในกรณีที่ช้างตื่นตระหนกหรื อตกใจ สามารถใช้ ตะขอช้ างควบคุมสถานการณ์เพื่อให้ ช้างและ
สิ่งแวดล้ อมตัวช้ างปลอดภัย โดยไม่ก่อให้ เกิดอันตรายหรื อการบาดเจ็บใด ๆ กับช้ าง หากไม่พกตะขอช้ าง อาจทา
ให้ เกิดอันตรายต่อช้ างและคนโดยรอบช้ างได้ ส่วนการใช้ อปุ กรณ์ที่ไม่เหมาะสม เช่น มีดดาบ หรื อหอก เพื่อ
ควบคุมช้ างนัน้ สามารถก่อให้ เกิดอันตรายและการบาดเจ็บกับช้ างได้ เช่นกัน ควาญช้ างบางคนพกเพียงตะปูไว้ ใน
กระเป๋ า ซึง่ ไม่เพียงพอสาหรับการควบคุมช้ าง เพียงแต่ทาให้ เกิดความพึงพอใจของนักท่องเที่ยวว่าสามารถ
ควบคุมช้ างได้ ด้วยเสียงเพียงอย่างเดียว ประโยชน์ของตะขอช้ างคือมีความยาวที่เหมาะสมให้ ควาญช้ างถือเพื่อ
ส่งสัญญาณหรื อคาสัง่ ให้ กบั ช้ างได้ อย่างปลอดภัย

แม้ วา่ ช้ างหลายเชือกสามารถถูกควบคุมได้ อย่างดีด้วยวิธีการอื่น ๆ เช่น การใช้ คาสัง่ เสียง แต่หากเกิดเหตุการณ์
ฉุกเฉินขึ ้น การไม่มีตะขอช้ างพกติดตัวเป็ นสิ่งที่อนั ตรายมาก โดยเฉพาะในกรณีที่นกั ท่องเที่ยวและช้ างหลายเชือก
อยูใ่ นพื ้นที่เดียวกัน
อย่างไรก็ตาม ตะขอช้ างอาจถูกนามาใช้ อย่างผิดวิธีหรื อใช้ เพื่อการลงโทษ แนวทางที่ทาให้ เกิดการใช้ ตะขอช้ าง
อย่างเหมาะสมคือการให้ ความรู้และฝึ กอบรมควาญช้ าง เพื่อให้ ควาญช้ างมีความมัน่ ใจและสามารถควบคุมช้ าง
ได้ อย่างปลอดภัย หากพบว่าควาญช้ างมีการใช้ ตะขอช้ างอย่างไม่เหมาะสมภายในปางช้ าง ควรมีการรายงานให้
ผู้จดั การปางช้ างรับทราบเพื่อหาแนวทางจัดการกับพฤติกรรมลักษณะนี ้
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ช้ ำงใกล้ สูญพันธุ์หรื อไม่ ?
ตามบัญชีแดงของสหภาพนานาชาติเพื่อการอนุรักษ์ธรรมชาติ (International Union for Conservation of
Nature: IUCN) ซึง่ เป็ นมาตรฐานในการจัดหมวดหมูส่ ถานะของสิ่งมีชีวิต ได้ ระบุว่าช้ างแอฟริกาอยูใ่ นสถานะ
เสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ (vulnerable) และช้ างเอเชียอยูใ่ นสถานะใกล้ สญ
ู พันธุ์ (endangered) ปัจจุบนั มีช้างป่ า
แอฟริกาอยูป่ ระมาณ 450,000 ตัว อาศัยอยูใ่ น 37 ประเทศของทวีปแอฟริกา แต่พบว่ามีช้างป่ าเอเชียเหลืออยูไ่ ม่
ถึง 50,000 ตัว ใน 13 ประเทศ โดยประมาณร้ อยละ 60 อยูใ่ นประเทศอินเดีย หากเราสามารถปกป้องผืนป่ าที่ยงั
เหลืออยูแ่ ละเชื่อมต่อผืนป่ าในบางพื ้นที่ ประชากรช้ างป่ าจะมีจานวนมากเพียงพอที่จะคงจานวนต่อไปได้ เอง
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ช้ ำงถูกฝึ กอย่ ำงไร ผ่ ำจ้ ำนคืออะไร และกำรฝึ กในคอกบีบคืออะไร ?
ช้ างเลี ้ยงทุกเชือกต้ องได้ รับการฝึ กในระดับหนึง่ เพื่อให้ สามารถเข้ าใจคาสัง่ เสียงโดยทัว่ ไปและยอมรับการรักษา
ทางสัตวแพทย์ การไม่ฝึกช้ างที่อยูภ่ ายใต้ การเลี ้ยงดูของมนุษย์ถือเป็ นการขาดความรับผิดชอบ ในอดีตที่มีการจับ
ช้ างป่ านัน้ ช้ างถูกฝึ กด้ วยวิธีการที่โหดร้ าย เนื่องจากช้ างป่ าไม่มีประสบการณ์ใด ๆ กับมนุษย์มาก่อน ในสื่ออิน
เทอร์ เนตสามารถพบวิดีโอหนึง่ ที่ใช้ ชื่อว่า “ผ่าจ้ าน” ซึง่ เป็ นวิดีโอเก่าของการฝึ กช้ างที่โหดร้ ายทารุณ ใช้ คอกบีบใน
การจากัดบริเวณของช้ างและทาลายความเข้ มแข็งทางจิตใจของช้ างเพื่อให้ ช้างยอมทาตามคาสัง่ ของมนุษย์ แต่
ในปัจจุบนั ไม่นิยมวิธีการฝึ กเหล่านี ้อีกแล้ ว
ทางภาคเหนือของประเทศไทย “ผ่าจ้ าน” เป็ นเพียงชื่อเรี ยกพิธีกรรม ไม่ใช่วิธีการฝึ กแต่อย่างใด ซึง่ เหมือนพิธี
กรรมการแยกลูกช้ างด้ วยชื่ออื่นแล้ วแต่จะเรี ยกกันในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ พิธีกรรมนี ้เป็ นวัฒนธรรมที่
สาคัญก่อนจะเริ่มการฝึ กลูกช้ างไม่วา่ จะฝึ กโดยวิธีใดก็ตาม เพื่อให้ ผีหรื อวิญญาณปกป้องทังคนและลู
้
กช้ าง ใน
ปัจจุบนั ลูกช้ างที่เกิดและถูกเลี ้ยงดูโดยมนุษย์จะถูกฝึ กตังแต่
้ แรกเกิด โดยเจ้ าของช้ างส่วนมากเริ่ มเปลี่ยนทัศนคติ
ของตนเองและคานึงถึงการฝึ กลูกช้ างอย่างมีเมตตาและมีมนุษยธรรมมากขึ ้น
นักท่องเที่ยวควรถามเจ้ าของปางช้ างว่าฝึ กลูกช้ างอย่างไร และเลือกไปเที่ยวปางช้ างที่ฝึกลูกช้ างเชิงบวกตังแต่
้ อายุ
ยังน้ อย
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ทำไมช้ ำงบำงเชือกมีท่ำท่ ำเหมือนกำลังเต้ นรำ ?
พฤติกรรมเช่นนี ้คือพฤติกรรมทาซ ้า ซึง่ เกิดขึ ้นเมื่อมีการจากัดพฤติกรรมตามปกติของสัตว์ โดยเป็ นการเคลื่อนไหว
ซ ้าไปมาที่ไม่มีจดุ มุง่ หมายที่ชดั เจน
มักเกิดขึ ้นกับสัตว์ที่อยูใ่ นสภาวะแวดล้ อมทีไม่มีสิ่งที่นา่ สนใจ
มีการ
กาหนดเวลาและปริมาณอาหาร มีเวลาว่างระหว่างมื ้ออาหารนาน และช้ างที่ถกู แยกออกจากช้ างเชือกอื่น ถูก
แบ่งแยกออกจากสังคม หรื ออยูใ่ นสภาวะท้ อแท้ เช่น ช้ างที่ถกู ล่ามด้ วยโซ่สนั ้ ๆ มักแสดงอาการโยกหัวและตัว หรื อ
แกว่งงวงไปมา เมื่อพฤติกรรมเหล่านี ้เกิดขึ ้นแล้ ว มีความเป็ นไปได้ น้อยมากที่จะหายไป เนื่องจากกลายเป็ น
ลักษณะนิสยั ของตัวช้ างไปแล้ ว ดังนันช้
้ างอาจแสดงอาการเหล่านี ้อยู่ถึงแม้ วา่ จะมีการแก้ ไขสาเหตุของพฤติกรรม
เหล่านันแล้
้ วก็ตาม
ดังนันหากพบเห็
้
นช้ างที่มีทา่ ท่างคล้ ายกับว่าเต้ นราอยู่ จึงไม่ได้ หมายความว่าช้ างเชือกนันก
้ าลังตกอยู่ในสภาวะ
เครี ยด อย่างไรก็ตามการกระทาเหล่านี ้อาจส่งผลกระทบต่อขาและข้ อต่อของช้ างได้ ในระยะยาว จึงควรมีการ
ส่งเสริมพฤติกรรมให้ ช้างได้ แสดงพฤติกรรมตามปกติมากขึ ้น หากพบเห็นพฤติกรรมทาซ ้าเช่นนี ้ ควรสอบถาม
ผู้จดั การปางช้ างว่ามีมาตรการใดที่จะลดพฤติกรรมทาซ ้าดังกล่าวได้ บ้าง
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ช้ ำงทุกเชือกควรได้ รับกำรปล่ อยเป็ นอิสระหรื อไม่ ช้ ำงเลี้ยงสำมำรถนำกลับไปสู่ธรรมชำติได้
หรื อไม่ ?
ช้ างทุกเชือกควรได้ อยูอ่ ย่างอิสระในธรรมชาติ แต่เนื่องจากประชากรมนุษย์ที่เพิ่มขึ ้นและการทาลายถิ่นที่อยูข่ อง
ช้ าง ทาให้ มีถิ่นที่อยูอ่ าศัยที่เหมาะสมสาหรับช้ างป่ าไม่เพียงพอ การนาช้ างเลี ้ยงที่มีอยูก่ ว่า 15,000 เชือกในเอเชีย
การปล่อยคืนสูธ่ รรมชาตินนจึ
ั ้ งเป็ นวิธีที่ไม่สามารถทาได้
การนาช้ างเลี ้ยงกลับคืนสูธ่ รรมชาติเป็ นกระบวนการที่ยากและซับซ้ อน นอกจากปั ญหาถิ่นที่อยูอ่ าศัยในธรรมชาติ
ที่ไม่เพียงพอแล้ ว การปล่อยช้ างที่เกิดและเคยอยูภ่ ายใต้ การเลี ้ยงดูของมนุษย์คืนสูธ่ รรมชาติ ยังสามารถเพิ่มความ
เสี่ยงในการก่อปัญหาระหว่างช้ างกับมนุษย์ได้ เนื่องจากช้ างมีความคุ้นเคยกับมนุษย์และปราศจากความกลัว
นอกจากนี ้ ช้างเลี ้ยงอาจเป็ นตัวนาโรคไปสูป่ ระชากรช้ างป่ าได้ อีกด้ วย
ช้ างเลี ้ยงสามารถเป็ นหลักประกันในการคงไว้ ของประชากรช้ างทัว่ โลก ซึง่ มีความเสี่ยงสูงต่อการลดจานวนลงจาก
การเปลี่ยนแปลงทางสิ่งแวดล้ อมและการเปลี่ยนแปลงที่เกิดจากมนุษย์ การให้ สาธารณชนได้ ใกล้ ชิดและสัมผัส
กับช้ างเลี ้ยง โดยเฉพาะการให้ ความรู้ความเข้ าใจที่ถกู ต้ อง สามารถส่งเสริมให้ เกิดความใส่ใจต่อช้ างและถิ่นที่อยู่
อาศัยของช้ างได้
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กำรแสดงช้ ำงมีผลเสียต่ อช้ ำงหรื อไม่ ?
การแสดงช้ างไม่มีผลเสียต่อช้ าง หากเป็ นการแสดงที่ฝึกฝนจากวิธีการฝึ กช้ างเชิงบวก การจัดการแสดงที่ดีและมี
จริยธรรมสามารถก่อประโยชน์ให้ กบั สุขภาพของตัวสัตว์เอง เนื่องจากเป็ นการออกกาลังกายรูปแบบหนึง่ และเป็ น
การกระตุ้นทางจิตใจของตัวสัตว์ บางกิจกรรมสามารถส่งเสริมพละกาลัง เช่น การยกควาญช้ าง ขยับท่อนซุง
ส่งเสริมความรวดเร็วและแม่นยา เช่น การเตะฟุตบอล การวาดรูปภาพ อีกทังยั
้ งสามารถสื่อถึงแง่มมุ ของการ
อนุรักษ์ช้างอีกด้ วย ช้ างส่วนใหญ่ยินดีที่จะทากิจกรรมเหล่านี ้ เนื่องจากได้ รับความสนใจจากควาญช้ างและได้
อาหารเป็ นรางวัล อย่างไรก็ตาม กิจกรรมบางชนิดไม่ควรให้ ช้างทา เช่น เดินด้ วยขาหลังสองข้ าง นัง่ ตัวตรง หรื อขี่
จักรยาน เป็ นต้ น เนื่องจากเป็ นพฤติกรรมหรื อท่าทางที่ไม่เป็ นธรรมชาติ อาจก่อให้ เกิดผลเสียต่อสุขภาพและความ
เป็ นอยูข่ องช้ างได้
ปางช้ างที่ดีควรคานึงถึงกิจกรรมที่เหมาะสมกับช้ างแต่ละเชือก
การแสดงช้ างสามารถเป็ นที่ยอมรับและมี
ประโยชน์สาหรับปางช้ างได้ หากในการแสดงนันมี
้ การให้ ความรู้ มีข้อมูลที่ถกู ต้ องตามหลักวิทยาศาสตร์ ช้ างที่
แสดงมีสขุ ภาพที่ดีและได้ รับการฝึ กฝนจากวิธีการฝึ กเชิงบวก

8

ช้ ำงจำเป็ นต้ องเดินหรื อออกกำลังกำยมำกเพียงใดต่ อวัน ?
สาหรับช้ างป่ า ปริ มาณการเดินในแต่ละวันขึ ้นอยูก่ บั ความสมบูรณ์ของถิ่นที่อยูอ่ าศัย ช้ างเอเชียสามารถเดินได้ วนั
ละ 3-20 กิโลเมตรต่อวันเพื่อหาแหล่งน ้าและอาหาร โดยโขลงช้ างอาจเดินวนภายในพื ้นที่อยูอ่ าศัยอาณาเขต 30300 ตารางกิโลเมตร เพื่อหาแหล่งอาหารที่สดใหม่ตามฤดูกาล
ส่วนช้ างเลี ้ยงนันไม่
้ ได้ เดินมาก เนื่องจากมีน ้าและอาหารให้ กินอย่างเพียงพอ ไม่จาเป็ นต้ องเดินหาเอง ดังนันการ
้
ให้ ช้างเลี ้ยงได้ ออกกาลังกายจึงมีความสาคัญ ซึง่ สามารถทาได้ โดยให้ ช้างเดินในสวนหรื อสนามขนาดใหญ่ การ
พาช้ างเดินป่ าหรื อเดินบนพื ้นที่ไม่แข็งเป็ นระยะทางไกล เป็ นต้ น การออกกาลังกายประจาวันนันมี
้ ความสาคัญต่อ
ระบบโครงสร้ างของร่างกาย ระบบทางเดินอาหาร เท้ าและข้ อ รวมถึงเป็ นการหลีกเลี่ยงภาวะอ้ วน การออกกาลัง
กายยังเป็ นส่วนหนึง่ ของการส่งเสริมพฤติกรรมทางธรรมชาติที่สามารถช่วยลดความเบื่อ ความก้ าวร้ าว และ
ส่งเสริมสวัสดิภาพช้ างอีกด้ วย

9

10

ช้ ำงชอบมีปฏิสัมพันธ์ และอยู่ใกล้ ชิดกับคนหรื อไม่ ?
ช้ างเลี ้ยงส่วนใหญ่มีความคุ้นเคยกับมนุษย์และเรี ยนรู้วา่ มนุษย์จะให้ อาหารเป็ นรางวัล แม้ กระทัง่ ช้ างป่ าบางตัวยัง
เข้ ามาใกล้ ชิดผู้คนเพื่อที่จะแลกกับอาหาร ทังที
้ ่ร้ ูวา่ อาจเกิดอันตรายได้ ช้ างบางเชือกดูคล้ ายกับว่าชอบอยู่ในกลุ่ม
สังคมของช้ างที่มีมนุษย์ร่วมกลุม่ อยูด่ ้ วย แต่ช้างบางเชือกก็ยงั มีความหวาดระแวงผู้คน ดังนัน้ การเข้ าหาช้ างแต่
ละเชือกควรกระทาด้ วยความระมัดระวังและมีควาญช้ างอยู่ด้วยเสมอ

่ บบ่ อยในช้ างได้ แก่ อะไรบ้ าง ?
ปั ญหาสุขภาพทีพ
ปัญหาสุขภาพของช้ างเลี ้ยงมักเกิดจากการเลี ้ยงดูที่ไม่ดี การบาดเจ็บอาจเกิดได้ จากที่นงั่ บนหลังช้ างหรื อแหย่งที่
ไม่พอดีกบั ตัวช้ าง แผลกดทับ ข้ ออักเสบ บาดแผลจากการใช้ ตะขอช้ างอย่างผิดวิธี ปัญหาสุขภาพเท้ า เช่น ฝี หนอง
เล็บแตก และปัญหาฝ่ าเท้ า สิ่งเหล่านี ้บ่งบอกได้ วา่ ปางช้ างนันมี
้ การจัดการที่ไม่ดีพอ ปัญหาสุขภาพอาจเกิดได้ จาก
การจัดการทางโภชนาการที่บกพร่อง ปริมาณอาหารไม่เพียงพอ หรื อคุณภาพอาหารไม่ดี ทาให้ ช้างผอม หรื อให้
อาหารพลังงานสูงมากเกินไป เช่น กล้ วย อ้ อย ทาให้ ช้างอ้ วน ปางช้ างที่ไม่มีที่กาบังแดดและฝนหรื อมีปริ มาณฝุ่ น
มาก มักพบปัญหาที่ตาของช้ าง นอกจากนี ้ ปัญหาสุขภาพอื่น ๆ อาจเกิดจากการติดเชื ้อปรสิตภายในหรื อภายนอก
แล้ วไม่ได้ รับการรักษา โรคติดเชื ้อ เช่น โรคปากเท้ าเปื่ อย โรคผิวหนังที่เกิดจากเชื ้อไวรัสพอกซ์ (Pox virus) วัณโรค
และโรคเฮอร์ ปีส์ไวรัสในช้ าง (elephant endotheliotropic herpesvirus: EEHV) รวมทังโรคไม่
้
ตดิ เชื ้อ เช่น ปัญหา
เรื อ้ รังที่เท้ า ข้ ออักเสบ ซึง่ หากไม่ได้ รับการรักษาอาจทาให้ ช้างตายได้
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กำรจะใช้ คำว่ ำศูนย์ พักพิงหรื อแซงชัวรี่ (sanctuary) ต้ องมีองค์ ประกอบใดบ้ ำง ?
นิยามของศูนย์พกั พิงหรื อแซงชัวรี่ คือ พื ้นที่ที่สตั ว์ป่าสามารถขยายพันธุ์และอาศัยอยู่ได้ อย่างปลอดภัยและสงบสุข
โดยการจัดตังแซงชั
้
วรี่ สาหรับช้ างมีแนวคิดที่วา่ ให้ ช้างได้ อาศัยอยูใ่ นพื ้นที่ปลอดภัยอย่างเป็ นอิสระ โดยมีการ
ควบคุมจากมนุษย์น้อยที่สดุ เท่าที่จะเป็ นไปได้ แนวคิดนี ้สามารถใช้ ได้ จริงต่อเมื่อมีบริ เวณและสภาพพื ้นที่ที่
เหมาะสม มีที่พกั และมีแหล่งอาหารที่เพียงพอ เนื่องจากช้ างบริโภคอาหารถึงประมาณ 250 กก.ต่อวัน รวมไปถึง
การที่ช้างได้ อยูใ่ นสภาวะทางสังคมที่เหมาะสม บ่อยครัง้ ที่มีช้างที่ไม่สามารถควบคุมได้ และอยูใ่ นพื ้นที่จากัดได้ ฆา่
หรื อทาร้ ายช้ างเชือกอื่นหรื อแม้ กระทัง่ มนุษย์ที่เป็ นควาญหรื อนักท่องเที่ยว ช้ างที่อยู่ภายในแซงชัวรี่ นนไม่
ั ้ ใช่สตั ว์
ป่ าอย่างเต็มตัว จาเป็ นต้ องถูกควบคุมโดยมนุษย์ด้วยในระดับหนึง่ สถานที่เลี ้ยงช้ างที่ไม่อนุญาตให้ ใช้ อปุ กรณ์จบั
บังคับ เช่น ตะขอช้ าง แต่ให้ ช้างได้ ใกล้ ชิดกับควาญและนักท่องเที่ยวนัน้ มีความเสี่ยงต่อชีวิตของบุคคลเหล่านัน้
มาก เนื่องจากไม่มีอปุ กรณ์ที่สามารถควบคุมช้ างได้ ในกรณีจาเป็ น รูปแบบการเลี ้ยงของแซงชัวรี่ นนท
ั ้ าให้ ช้างมี
น ้าหนักเกินเกณฑ์ความเหมาะสมหรื ออ้ วน เนื่องจากมีการใช้ อาหารที่มีพลังงานสูง เช่น กล้ วย อ้ อย เป็ นของ
รางวัลเพื่อควบคุมช้ าง และเนื่องจากการที่ช้างไม่ได้ รับการฝึ กอย่างเพียงพอ จึงไม่สามารถทาหัตถการทางสัตว
แพทย์ให้ กบั ช้ างหรื อดูแลสุขภาพเท้ าได้ ดีเท่าที่ควร ปัญหาสุขภาพจึงควบคุมได้ ยากในช้ างที่ อยูภ่ ายใต้ แซงชัวรี่
คาว่าแซงชัวรี่ มักถูกนามาใช้ ในทางที่ผิดโดยสถานเลี ้ยงช้ างบางแห่งซึง่ ต้ องการนาเสนอว่าตนมีรูปแบบการจัดการ
ที่แตกต่างออกไปจากกิจการช้ างแห่งอื่น ๆ ปัจจุบนั ยังไม่มีปางช้ างเพื่อการท่องเที่ยวแห่งไหนในภูมิภาคเอเชีย
ตะวันออกเฉียงใต้ ที่มีคณ
ุ สมบัตเิ พียงพอที่จะใช้ ชื่อว่าแซงชัวรี่ ได้ อย่างแท้ จริงเลย ดังนันหากต้
้
องการจัดการปาง
ช้ างในรูปแบบใด จึงควรคานึงถึงข้ อจากัดในการบริบาลช้ าง สวัสดิภาพช้ าง รวมถึงความต้ องการของช้ างแต่ละ
เชือกที่แตกต่างกันด้ วย
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ฉันสำมำรถทำสิ่งใดได้ บ้ำงเพื่อช่ วยส่ งเสริมสวัสดิภำพช้ ำงทีด่ ีในแถบเอเชียตะวันออกเฉียง
ใต้ ?
สิ่งที่สามารถทาได้ คือเลือกไปเที่ยวปางช้ างที่ได้ การรับรองโดยหน่วยงานของรัฐ เช่น กระทรวงการท่องเที่ยวและ
กีฬาแห่งประเทศไทย หรื อมีนโยบายและวิธีการจัดการที่ถกู ต้ อง รวมถึงมีพื ้นที่ตามธรรมชาติสาหรับเลี ้ยงดูช้าง
อย่างเพียงพอ กล้ าถามคาถามที่สงสัยกับพนักงานของปางช้ าง ซึง่ ปางช้ างที่ดีควรยินดีที่จะตอบคาถามและชี ้แจง
เหตุผล ทาการจองโปรแกรมผ่านปางช้ างโดยตรงหรื อผ่านตัวแทนที่เราไว้ วางใจและน่าเชื่อถือ ถ้ าจองโปรแกรม
การท่องเที่ยวที่มีการทากิจกรรมกับช้ างรวมอยูด่ ้ วย ให้ ทาการศึกษาข้ อมูลของปางช้ างที่จะไปเที่ยวให้ ดี และ
ตรวจสอบให้ แน่ชดั ก่อนว่าเป็ นปางช้ างที่ดีและมีการดูแลสวัสดิภาพช้ าง
การคว่าบาตรการท่องเที่ยวปางช้ างไม่ใช่ทางออกที่ถกู ต้ อง การกระทานี ้ไม่เป็ นธรรมต่อปางช้ างที่มีความ
รับผิดชอบและมีการจัดสวัสดิภาพช้ างและควาญช้ างที่ดี
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รู้ ได้ อย่ ำงไรว่ ำช้ ำงมีควำมสุข ?

14

ช้ ำงสำมำรถรั บน้ำหนักบนหลังได้ เท่ ำไหร่ ?

15

ทำไมเรำถึงต้ องมีช้ำงเลี้ยง ช้ ำงเลี้ยงนั้นมำจำกไหน ?

การจะระบุวา่ สัตว์มีความสุขหรื อมีความทุกข์นนเป็
ั ้ นเรื่ องที่ยาก เนื่องจากบางสภาวะอารมณ์ ของสัตว์มีความ
แตกต่างจากมนุษย์ แม้ กระทัง่ ในมนุษย์เอง นิยามของความสุขนันยั
้ งเป็ นสิ่งที่อธิบายและชีว้ ดั ได้ ยาก อย่างไรก็
ตาม มีพฤติกรรมบางอย่างที่สามารถแสดงให้ เห็นถึงสภาวะที่สตั ว์มีความสุขได้ เช่น พฤติกรรมการพยายามค้ นหา
พฤติกรรมการเล่น ซึง่ บ่งบอกได้ วา่ ช้ างนันมี
้ สวัสดิภาพที่ดี เราสามารถสังเกตเห็นช้ างที่มีความสุขได้ เมื่อช้ างอยู่
รวมกันเป็ นฝูง โดยช้ างจะแสดงพฤติกรรมการสัมผัสกัน สังเกตอาหารที่เชือกอื่นกิน เล่นกันระหว่างอาบน ้า ดูแล
ช้ างเด็กในฝูง และใช้ เสียงเพื่อทักทายกัน เป็ นต้ น ปางช้ างที่ดีนนจะเปิ
ั้
ดโอกาสไห้ ช้างได้ แสดงพฤติกรรมเหล่านี ้

ปัจจุบนั ยังไม่มีการศึกษาว่าช้ างสามารถรับน ้าหนักบนหลังได้ เท่าไหร่ อย่างไรก็ตาม ในม้ า สุนขั และลา พบว่า
สามารถรับน ้าหนักได้ ประมาณร้ อยละ 20-25 ของน ้าหนักตัว ซึง่ หากนามาเทียบในช้ างที่มีน ้าหนักประมาณ 3000
กิโลกรัม ช้ างจะสามารถรับน ้าหนักได้ ถึง 600 กิโลกรัม อีกทังกระดู
้
กท่อนยาวของขาหน้ าและขาหลังของช้ างนันมี
้
ความแข็งแรงมาก เนื่องจากช้ างไม่มีโพรงไขกระดูก แต่มีโครงสร้ างที่หนาแน่น ทาให้ สามารถรับน ้าหนักได้
มากกว่าสัตว์ชนิดอื่น ควรวางแหย่งให้ อยูใ่ นตาแหน่งที่เหมาะสม มีสิ่งปูรองแหย่ง และไม่กดกระดูกสันหลังของ
ช้ าง การให้ คนสองคนนัง่ บนแหย่งซึง่ น ้าหนักรวมแล้ วน้ อยกว่าร้ อยละ 10 ของน ้าหนักตัวช้ างนันจึ
้ งไม่เป็ นอันตราย
ต่อช้ าง รวมถึงการให้ คน 1-2 คนนัง่ ช้ างโดยไม่มีแหย่งซึง่ น ้าหนักรวมแล้ วน้ อยกว่าร้ อยละ 4 ของน ้าหนักตัวช้ าง
ด้ วย อย่างไรก็ตาม ควรมีการจากัดเวลาทางานของช้ างและจัดการสภาพทางเดินขณะช้ างรับน ้าหนักบนหลังให้
เหมาะสม

ความสัมพันธ์ระหว่างมนุษย์กบั ช้ างเอเชียนันมี
้ มานานกว่า 4,000 ปี แล้ ว ในอดีตช้ างถูกนามาใช้ ในการศึก
สงคราม เป็ นสัตว์พาหนะ ใช้ ลากซุง ใช้ ประกอบพิธีกรรมสาคัญ รวมทังเป็
้ นสัญลักษณ์แสดงสถาะนะของผู้
ครอบครอง ช้ างเหล่านี ้ส่วนใหญ่ถกู จับมาจากธรรมชาติโดยครูบาหรื อผู้คล้ องช้ าง แล้ วถูกนามาฝึ กเพื่อเลี ้ยงไว้ หรื อ
นาไปขายเพื่อจุดประสงค์ตา่ ง ๆ
ปัจจุบนั การจับช้ างป่ านันเป็
้ นสิ่งที่ผิดกฎหมายหากไม่ได้ รับอนุญาต ช้ างจึงถูกขยายพันธุ์ในที่เลี ้ยงเพื่อดารง
ประชากรช้ างเลี ้ยงเอาไว้ อย่างไรก็ตาม ยังคงมีการลักลอบจับช้ างป่ าและค้ าช้ างอย่างผิดกฎหมายอยู่ การมี
กฎหมายและกฎระเบียบในการขึ ้นทะเบียนช้ าง การซื ้อขายช้ าง จึงมีความสาคัญเป็ นอย่างยิ่ง เพื่อไม่ให้ มีการ
ปฏิบตั กิ ารจับช้ างต่อไป
ควรศึกษาข้ อมูลเกี่ยวกับปางช้ างว่ามีสว่ นเกี่ยวข้ องกับการจับช้ างป่ าหรื อไม่ และมีมาตรการการทาทะเบียนช้ าง
เลี ้ยงที่ถกู ต้ องตามกฎหมายหรื อไม่

