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รายงานน้ีบันทึกข้อมูลของช้าง 3,837 ตัวทีถู่กใช้ใน

อุตสาหกรรมท่องเท่ียวในไทย อินเดีย ลาว กัมพูชา เนปาล ศรี

ลังกา และมาเลเซีย ข้อมูล ณ เดือนมกราคม พ.ศ. 2563 โดยมี

เนื้อหาที่สะท้อนสภาพความเป็นอยู่ของช้าง การฝึกช้าง การ

ผสมพันธุ์ช้าง สถานะของอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การวิจัยทาง

วิชาการ สวัสดิภาพและการอนุรักษ์ ข้อมูลเหล่านี้เป็นส่วนหนึ่ง

ของการท างานตลอด 10 ปีในภูมิภาคนี ้เราได้เยี่ยมสถานจัด

แสดงช้างมากกว่า 350 แห่ง รวมท้ังส้ินกว่า 1,000 ครั้ง 

พร้อมด าเนินการส ารวจทัศนคติของนักท่องเที่ยวทั่วโลก ท างาน

ร่วมกับบริษัทท่องเที่ยวและสมาคมหลายร้อยแห่ง ตลอดจน

ท างานในพ้ืนท่ีจริงร่วมกับปางช้างหลายแห่ง 

แม้จะมีกระแสความต้องการ ‘การท่องเที่ยวอย่างมีจริยธรรม’ จะ

มากขึ้นและมีการตระหนักถึงความทุกข์ทรมานที่เกิดจากการขี่

ช้าง แต่ช้างเล้ียงส่วนใหญ่ในเอเชียยังต้องทนกับความโหดร้าย

ทารุณเอย่สงต่อเนื่องตลอดชีวิตของพวกมัน ช้างเหล่านี้ต้อง

อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เหมาะสมอย่างมาก 

สถานการณ์ของช้างมีแนวโน้มที่จะเลวร้ายมากขึ้น เนื่องจาก

ช้างเล้ียงยังคงถูกผสมพันธุ์เพ่ิมจ านวน ท่ามกลางสถานการณ์

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวหยุดชะงักและความหายนะทาง

เศรษฐกิจที่เกิดจากโควิด-19 

ช่วงก่อนโควิด-19 เราคาดว่าช้างสร้างรายได้ให้กับอุตสาหกรรม

ท่องเท่ียวผ่านความทุกข์ทรมานราว 581.3 - 770.6 ล้านเหรียญ

สหรัฐต่อปี แต่ตอนน้ีนักท่องเที่ยวแทบไม่มีเลย สถานท่ี

ท่องเท่ียวต่างๆ ก าลังด้ินรนอย่างหนักเพ่ือเล้ียงช้างและจ่าย

ค่าจ้างคนงาน 

ตลอดการวิจัย เราได้พบความโหดร้ายทารุณต่อช้างเล้ียงในทุก

ประเทศอย่างต่อเนื่อง ทั้งการแยกลูกช้างจากแม่ช้าง วิธีการฝึก

ที่รุนแรง การจ ากัดการเคล่ือนไหว การลงโทษ โภชนาการย ่าแย่ 

และการดูแลโดยสัตวแพทย์ไม่เพียงพอ ในสถานที่ท่องเที่ยวส่วน

ใหญ่ ช้างมักถูกล่ามโซ่เป็นเวลานานแม้ขณะไม่ถูกใช้งาน อาศัย

อยู่ในท่ีพักทีไ่มเ่หมาะสมหรือไม่ถูกสุขลักษณะที่มีเพียงพ้ืน

คอนกรีต มีโอกาสที่จะปฏิสัมพันธ์ทางสังคมกับช้างตัวอื่นทีน่้อย

มากหรือไม่มีเลย แต่กลับต้องถูกบังคับให้แสดงโชว์ทีต่่อเนื่อง

และกดดัน นักวิจัยของเรายังตั้งข้อสังเกตว่าสถานท่ีหลายแห่ง

พยายามท่ีจะผสมพันธุ์ช้าง ส่ิงน้ีไม่เพียงแสดงถึงล้มเหลวในการ

แก้ไขปัญหาสวัสดิภาพช้าง แต่ยังส่งผลถึงทรัพยากรที่มีอยู่

จ ากัดซ่ึงไมเ่พียงพอส าหรับช้างทีอ่ยู่ในปัจจุบัน 

 

 

บทสรุปผู้บริหาร 
 

การประเมินสภาพสภาพความเป็นอยู่ช้าง 

เราประเมินสภาพความเป็นอยู่ของช้างโดยใช้เกณฑ์ที่ได้รับการ

ยอมรับ 9 ข้อหลัก ซ่ึงถือว่ามีผลโดยตรงอย่างมีนัยส าคัญต่อ

สวัสดิภาพของช้าง นักวิจัยของเราได้เยี่ยมชมสถานที่ท่องเที่ยวที่

มีการใช้ช้างสร้างความบันเทิงมากมาย รวมถึงโชว์ช้าง การขี่ช้าง 

การอาบน ้าช้าง การให้อาหาร การเซลฟี่  และการสังเกต

พฤติกรรมช้าง 

เราได้รวบรวมข้อมูลเองผ่านการสังเกตช้างในกิจกรรมท่องเที่ยว

และสภาพความเป็นอยู่ ตลอดจนการสนทนาอย่างไม่เป็นทางการ

กับเจ้าหน้าที่ในสถานที่นั้นๆ มีการถ่ายภาพและวิดีโอเป็นครั้งคราว

เพ่ือบันทึกข้อมูลที่ค้นพบ 

ความทุกข์ทรมานอย่างต่อเน่ือง – แต่ยังมีการเปล่ียนแปลงใน

เชิงบวก 

ตั้งแต่เดือนมกราคม พ.ศ. 2562 ถึงมกราคม พ.ศ. 2563 นักวิจัย

ของเราได้ประเมินสภาพความเป็นอยู่ของช้าง 3,837 ตัวใน

สถานท่ีจัดแสดงช้าง 357 แห่งในประเทศต่างๆ ในเอเชีย โดย

พบว่าช้าง 2,390 ตัว (63%) ต้องทุกข์ทรมานในสภาพความ

เป็นอยู่ที่ไม่เหมาะสมเป็นอย่างมาก ขณะที่สถานท่ี 208 แห่ง 

(58%) ที่ดูแลช้าง 1,168 ตัว (30%) มีการปรับปรุงที่ดีขึ้นแต่ยังไม่

เพียงพอ และมีช้างเพียง 279 ตัว (7%) เท่านั้นท่ีอยู่ในสถานท่ีมี

กิจกรรมสังเกตพฤติกรรมช้าง ปราศจากโชว์ช้างและขี่ช้าง ซ่ึง

ถือว่ามีสภาพความเป็นอยู่ที่ดี 

เราบันทึกสภาพความเป็นอยู่และการจัดการที่ไม่เหมาะสมอย่าง

มากส าหรับช้าง เช่น การล่ามโซ่ส้ันๆ การใช้งานหนัก การจ ากัด

ปฏิสัมพันธ์กับช้างตัวอื่น และการจ ากัดการแสดงพฤติกรรมตาม

ธรรมชาติ 

แม้ในสถานท่ีที่สภาพความเป็นอยู่ปานกลาง เรายังพบจุดที่ยังไต้

องปรับปรุงเพ่ิมเติม เช่น กิจกรรมอาบน ้าช้าง โดยนักท่องเที่ยว

หลงเข้าใจว่าการอาบน ้าช้างเป็นการดูแลช้างแบบมีสวัสดิภาพดี 

และแม้ว่าการวิจัยของเราจะแสดงให้เห็นว่าสถานท่ีที่มีกิจกรรม

อาบน ้าช้างมักจะมีสวัสดิภาพที่ดีกว่าสถานท่ีที่มีโชว์ช้างหรือขีช้่าง 

แต่ไม่ได้หมายความว่าสถานท่ีกลุ่มน้ีไม่มีปัญหาด้านสวัสดิภาพ อีก

ทั้ง สถานท่ีเหล่านี้ยังเน้นการประชาสัมพันธ์เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ

ผิดโดยใช้ค าต่างๆ อาทิ 'ปางช้าง' 'ศูนย์ช่วยเหลือ' และ 

'จริยธรรม' ด้วย 

สถานท่ีท่องเที่ยวที่ช้างมีสภาพความเป็นอยู่ดีคือสถานท่ีที่ให้ 

‘สังเกตพฤติกรรม’ เท่านั้น โดยช้างจะมีโอกาสใช้ชีวิตและแสดง

พฤติกรรมตามธรรมชาติ ผู้นักท่องเท่ียวมีปฏิสัมพันธ์โดยตรงกับ

ช้างอย่างจ ากัดหรือไม่มีเลย โดยมคีวาญช้างผู้เช่ียวชาญคอย

ดูแลจากระยะไกล 
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ไทย - ศูนย์กลางการท่องเท่ียวช้าง 

เกือบ 3 ใน 4 ของช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวเอเชียอยู่ในไทย 

(73%, 2,798 ตัว) ซ่ึงสามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวกว่า 39.8 

ล้านคนในปี พ.ศ. 2562 โดยเราคาดคะเนว่านักท่องเที่ยว

ประมาณ 10.9 ล้านคน (28%) ขี่ช้างหรือวางแผนที่จะขี่ช้างเมื่อ

มาท่องเท่ียวประเทศไทย 

งานวิจัยของเราระบุว่าไทยเป็นประเทศทีส่ าคัญส าหรับศึกษา

เรื่องความทุกข์ทรมานของช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว ด้วย

ปัจจัยด้านจ านวนช้างและระดับของความโหดร้ายทารุณที่เกิดขึ้น 

ซ่ึงเป็นผลต่อเนื่องมาจากจ านวนและความต้องการของ

นักท่องเที่ยว 

จ านวนช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทยเพ่ิมข้ึนอย่างน่า

ตกใจถึง 70% ในเวลาเพียง 10 ปี โดยระหว่างปี พ.ศ. 2553 ถึง 

2563 ช้างกลุ่มที่ทีต่้องทนอาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่เลวร้าย

ที่สุดเพ่ิมข้ึนถึง 135% และจากจ านวนช้าง 2,798 ตัว เราพบว่า

มีเพียง 5% (144 ตัว) เท่านั้นที่ได้รับการดูแลในสถานที่ท่ีมีสวัสดิ

ภาพสูง 

อินเดีย 

อินเดียเป็นประเทศที่มีการใช้ช้างในการท่องเที่ยวมากเป็นอันดับ 

2 ในรายงานของเรา มีการประเมินสถานท่ีท่องเที่ยว 21 แห่งที่มี

ช้างจ านวน 509 ตัว เราพบว่าช้าง 44% (225 ตัว) ถูกเล้ียงไว้

ในสภาพที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก 51% มีสภาพความเป็นอยู่ปาน

กลาง และมีเพียง 4% เท่านั้นที่อาศัยอยู่ในสถานท่ีที่มีสวัสดิภาพ

สูง ทั้งนี้ ยังพบว่า 70% ของช้างในอินเดียอยู่ในสถานที่ท่ีมีการ

ขีช้่าง 

ศรีลังกา 

เราได้ส ารวจสถานที่ 13 แห่งที่มีช้าง 188 ตัว โดยเป็นการ

เพ่ิมข้ึน 13% (22 ตัว) เทียบกับปี พ.ศ. 2558 ช้างอยู่ในสภาพที่

ไม่เหมาะสมอย่างมากกิจสัดส่วน 24% (46 ตัว) เทียบกับ 22% 

(36 ตัว) เมื่อปี พ.ศ. 2558 อย่างไรก็ตาม เราพบช้าง 28% (52 

ตัว) อาศัยอยู่ในสถานท่ีที่มีสวัสดิภาพสูงเพียงแห่งเดียว ขื่อว่า 

Elephant Transit Home ที่น่ีมีนโยบายที่ชัดเจนในการต่อต้าน

การใช้ช้างสร้างความบันเทิง จุดมุ่งหมายสูงสุดคือการน าช้าง

กลับสู่ถิ่นท่ีอยู่ตามธรรมชาติ 

กัมพูชา 

เราประเมินสถานที่ 10 แห่งที่มีช้าง 64 ตัว โดยช้าง 38% (24 

ตัว) อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก ลดลง

จาก 67% (24 ตัว) ในปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ ยังพบช้าง 

42% (27 ตัว)  

มีสภาพความเป็นอยู่ปานกลาง ซ่ึงถือว่าดีขึน้เมื่อเทียบกับปี 

พ.ศ. 2558 ที่ไม่พบสถานท่ีที่ได้คะแนนระดับปานกลางเลย 

เนปาล 

จ านวนช้างในสถานที่ท่องเที่ยวในเนปาลลดลง 8% ระหว่างปี 

พ.ศ. 2558 ถึง 2563 จาก 155 ตัวเหลือ 143 ตัวในสถานที่ 55 

แห่ง เรายังพบว่าระหว่างปี พ.ศ. 2558 ถึง 2563 ช้างที่มีสภาพ

ความเป็นอยู่ย ่าแย่มีสัดส่วนลดลง ขณะที่ที่มีสภาพความเป็นอยู่

ปานกลางเพ่ิมข้ึน ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 ได้มีการริเริ่มโครงการ

ขนาดเล็กหลายโครงการที่ปรับเปล่ียนไปสู่สถานท่ีท่องเที่ยวที่ให้

สังเกตพฤติกรรมช้างเท่านั้น เพ่ือพัฒนาสวัสดิภาพของช้างให้

สูงขึ้น 

ลาว 

เราประเมินสถานที่ 11 แห่งทีม่ีช้าง 105 ตัว พบว่ามีจ านวน

สถานท่ีเพ่ิมข้ึน 83% (6 แห่ง) และจ านวนช้างเพ่ิมข้ึน 78% (46 

ตัว) นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2558 นอกจากนี้ เราพบช้าง 48% (50 

ตัว) อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมอย่างมาก โดยมี

ช้าง 15% (16 ตัว) อาศัยอยู่ในสภาพแวดล้อมระดับปานกลาง 

ช้าง 37% (39 ตัว) อาศัยอยู่ในสถานท่ีที่มีสวัสดิภาพสูง 2 แห่ง 

ช่วงปี พ.ศ. 2562 ถึง 2563 จ านวนช้างที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่

ดีเพ่ิมข้ึน โดยมีเพียงส่วนน้อยที่มีสภาพความเป็นอยู่ที่เลวร้าย

ลงกว่าเดิมจากปี พ.ศ. 2558 

มาเลเซีย 

เราประเมินช้าง 30 ตัวอาศัยในสถานท่ีที่ถูกระบุว่าเป็นสถานท่ี

ท่องเท่ียวเกี่ยวกับช้าง 1 แห่ง โดยปีนี้เป็นปีแรกที่เราได้ส ารวจ

ครอบคลุมถึงมาเลเซีย 

ภาพ: การขีช่า้งในไทย 
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การฝึกท่ีโหดร้ายทารุณ - บาดแผลตลอดชีวิต 

เราได้บันทึกภาพการฝึกลูกช้าง 8 9y;ส าหรับอตุสาหกรรม

ท่องเท่ียวในปี พ.ศ. 2562 โดยรวมถึงภาพผู้ฝึกสอนช้างในไทย 

ซ่ึงในแต่ละปีได้ฝึกช้าง 30-40 ตัวเพ่ือป้อนเข้าสู่อุตสาหกรรม

ท่องเท่ียว ภาพที่ได้แสดงให้เห็นความโหดร้ายทารุณที่สะเทือน

อารมณ์ 

มีการบันทึกภาพการแยกลูกช้างท่ีบอบช ้าอายุราว 2 ปีจากแม่ท่ี

ก าลังโหยหวนเสียใจ ตามด้วยภาพวิธีการฝึกที่โหดร้ายทารุณต่อ

ลูกช้างทั้งทางร่างกายและจิตใจ เป็นการท าลายสัญชาตญาณ

สัตว์ป่าเพ่ือเปล่ียนให้ช้างเป็นสัตว์ที่ ‘ปลอดภัย’ ส าหรับ

อุตสาหกรรมท่องเที่ยว 

รวมถึงการที่ลูกช้างต้องผ่านขั้นตอนการฝึก ‘ผ่าจ้าน’ (การผูก

ลูกช้างกับหลักไมท้ี่ใหญ่และหนักเพ่ือก าจัดการเคล่ือนไหว) 

พร้อมถูกตะขอสับ ขูด และถูกไม้ทุบตีหากลูกช้างแสดง

พฤติกรรมก้าวร้าว วิธีการที่โหดร้ายทารุณเหล่านี้จะถูกใช้สลับ

กับการให้รางวัลเมื่อช้างปฏิบัติตามค าส่ัง และมักเกี่ยวข้องกับ

องค์ประกอบด้านวัฒนธรรมและความเช่ือท้องถิ่นด้วย 

วิธีการฝึกช้างที่อาจคล้ายหรือต่างกันออกไปถูกน ามาใช้ทั่ว

เอเชีย แต่สถานท่ีและผู้ฝึกสอนต่างไม่ยอมรับความจริงที่

โหดร้ายเหล่านี ้แม้พวกเขาเองก็ต้องเผชิญความเส่ียงด้าน

ความปลอดภัยเช่นกัน เห็นได้จากข่าวควาญช้างและ

นักท่องเที่ยวได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากการถูกช้างท าร้าย

ทุกปี 

เราร่วมกับคณะสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ส ารวจพบว่า 

31% ของควาญช้างที่เราสัมภาษณ์เคยเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ

จากการท างาน โดยในจ านวนน้ี เกือบครึ่งยังแสดงความ

เจ็บปวดจากการบาดเจ็บขณะก าลังให้สัมภาษณ์ด้วย 

ปัจจุบัน เริ่มมีการทดลองใช้วิธีการฝึกที่มีการลงโทษน้อยกว่า 

แต่ยังไม่ประสบความส าเร็จ 

การผสมพันธุ์ 

สถานท่ีหลายแห่งยืนยันว่าพวกเขาเล้ียงและผสมพันธุ์ช้างเพ่ือ

การอนุรักษ์ อย่างไรก็ตาม ช้างในสถานท่ีท่องเที่ยวอาจไม่

สามารถถูกปล่อยคืนสู่ป่าได้แล้ว 

การผสมพันธุ์และการใช้ช้างในอุตสาหกรรมท่องเท่ียวเป็นธุรกิจ

ทีม่ีมูลค่าสูง ถูกขับเคล่ือนโดยความต้องการของนักท่องเท่ียว

และผลก าไร ปัจจุบัน ช้างเล้ียงส่วนใหญ่ในไทยถูกพันธุ์เพ่ือการ

ท่องเท่ียวเชิงพาณิชย์โดยเฉพาะ ช้างในเอเชียส่วนใหญ่เป็น

สินค้าทีม่ีการซื้อขาย และถูกระบุว่าเป็นปศุสัตว์อย่างถูกต้อง

กฎหมาย ซ่ึงมรีาคาสูงพอๆ กับรถราคาแพง 

เป็นเรื่องที่น่าเศร้าว่าการผสมพันธุ์ช้างเล้ียงมีแนวโน้มท่ีจะเกิดขึ้น

ต่อไปในปี พ.ศ. 2563 เนื่องจากเจ้าของช้างอาตพยายามบรรเทา

ผลกระทบทางเศรษฐกิจจากวิกฤตโควิด-19 

ทัศนคติของนักท่องเท่ียวท่ีเปล่ียนไป 

การส ารจของเราในจีนและประเทศอื่นๆ ในเอเชียแสดงให้เห็นว่า

ทัศนคติต่อการน าสัตว์ป่ามาสร้างความบันเทิงก าลังเปล่ียนแปลง

ไป เนื่องจากประชาชนตระหนักถึงปัญหาสวัสดิภาพสัตว์มากขึ้น 

บริษัทท่องเที่ยวช้ันน าในจีนและทั่วโลกมากกว่า 250 แห่งทั่วโลกได้

ลงนามและให้ค ามั่นว่าจะหยุดขายกิจกรรมโชว์ช้างและขี่ช้าง 

ตลอดจนเสนอทางเลือกที่มีจริยธรรมมากกว่าให้นักท่องเที่ยวแทน 

นักท่องเที่ยวจากจีนเดินทางเข้าไทยเกือบ 11 ล้านคนในปี พ.ศ. 

2561 และการขี่ช้างมักจะอยู่ในรายช่ือกิจกรรมท่องเที่ยวของคน

จ านวนมาก อย่างไรก็ตาม ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2559 ถึง 2562 

นักท่องเที่ยวชาวจีนที่ข่ีช้างลดลง คือ 23% ในปี พ.ศ. 2559 

ลดลงจาก 36% ในปี พ.ศ. 2562 

เมื่อปี พ.ศ. 2559 นักท่องเที่ยวในไทยให้สัมภาษณ์ว่าการขี่ช้างเป็น

กิจกรรมโปรดของพวกเขา (36%) และให้ความเห็นว่ากิจกรรม

สังเกตพฤติกรรมช้างเป็นกิจกรรมท่ีพวกเขาต้องการน้อยที่สุด 

(14%) แต่ในปี พ.ศ. 2562 ทัศนคติของพวกเขาได้เปล่ียนแปลงไป

อย่างมาก การชมสัตว์ในถิ่นท่ีอยู่ตามธรรมชาติ (37%) และการ

สังเกตช้าง (24%) กลายเป็นกิจกรรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุด 

นอกจากนี้ นักท่องเที่ยว 85% ในแบบส ารวจทั่วโลกล่าสุดของเรา

มองว่าผู้ประกอบการท่องเที่ยวควรหลีกเล่ียงกิจกรรมที่ก่อให้เกิด

ความทุกข์ทรมานต่อสัตว์ป่า 

ยุติความทุกข์ทรมาน 

การระบาดของโควิด-19 ได้แสดงให้เห็นถึงความเปราะบางและ

การทีช้่างเล้ียงต้องพ่ึงพาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวมากเกินไป 

สถานท่ีท่องเที่ยวต่างๆ ต้องด้ินรนเพ่ือความอยู่รอด ค่าอาหาร

ส าหรับช้างทั้งหมดในไทยอยู่ที่ประมาณ 900,000 ดอลลาร์

สหรัฐฯ ต่อเดือน ซ่ึงเป็นยอดที่ใกล้เคียงกับเงินเดือนของควาญ

ช้างและผู้ดูแล องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก องค์กรพัฒนาเอกชน

ระหว่างประเทศอื่นๆ และองค์กรท้องถิ่น ได้เข้าไปช่วยเหลือต้นทุน

ในส่วนน้ี เพ่ือไม่ให้ช้างที่เป็นสัญลักษณ์ของประเทศต้องหิวโหย 

โควิด-19 ยังแสดงให้เห็นถึงความเช่ือมโยงอย่างใกล้ชิดของ

โรคติดต่อจากสัตว์สู่คนกับสัตว์ป่า วัณโรคเป็นหนึ่งในโรคที่พบ

ได้มานานแล้วทั้งในช้างและควาญช้าง  

การเปล่ียนแปลงต้องเริ่มตั้งแต่ตอนน้ี เพ่ือร่วมกันปกป้องช้าง

เอเชีย อย่างต่อเนื่องด้วยการ: 

• ลดจ านวนช้างในอุตสาหกรรมท่องเท่ียว 

• ลดความต้องการของนักท่องเที่ยวต่อการใช้ช้างสร้างความ

บันเทิง 

• ปรับปรุงคุณภาพชีวิตของช้างและควาญช้างที่มีอยู่ในปัจจุบันให้

ดีขึ้น 


