


  วันที่ 9 ธันวาคม พ.ศ. 2563 

เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ  
      “พรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง”
 
เรียน ท่านเจ้าของปางช้างและผู้เกี่ยวข้อง

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบฟอร์มการสมัครเพ่ือขอรับทุน 
               2) เอกสาร “แนวทางแก้ไขเชิงมนุษยธรรมส�าหรับช้าง 
                  เพ่ือความบันเทิง”

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลก�าไร มีวัตถุประสงค์เพ่ือปกป้องคุ้มครองสัตว์และช่วยปรับปรุง
คุณภาพชีวิตสัตว์ให้มีสวัสดิภาพที่ดีขึ้น ด�าเนินงานใน 50 ประเทศทั่วโลก รวม
ทั้งมีส�านักงานและการด�าเนินงานในประเทศไทยด้วย โดยทางองค์กรฯ มีความ
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
การปรับปรุงและพัฒนาการด�าเนินงานของปางช้างตามแนวทางที่เป็นมิตรต่อ
ช้าง

วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ที่ก�าลังเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างความเส่ียงต่อช้าง ปางช้าง ควาญช้าง  
ไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่วิกฤติครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้พิจารณา
ทบทวนว่าจะสามารถพลิกฟื้ น ปรับตัว และพัฒนารูปการท่องเที่ยวที่สามารถ
สร้างผลก�าไร ดูแลช้างเลี้ยงที่มีอยู่ในปัจจุบันได้อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรม
มากขึ้น ตลอดจนยืดหยุ่นต่อวิกฤตในอนาคตได้อย่างไรบ้าง

World Animal Protection 
27th Floor, 253 Asoke, Sukhumvit 21 Road, Khlong Toei, Wattana, Bangkok 10110
W: www.worldanimalprotection.or.th

World Animal Protection is the operating name of World Society for the protection of Animals. Company 
Limited by Guarantee in England and Wales, Registration No. 4029540. Registered Charity 1081849.

(นายฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์)
ผู้จัดการ แคมเปญสัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจึงขอเชิญชวนปางช้างที่สนใจทั่วประเทศไทยสมัครรับ
เงินทุนในโครงการ “พรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง” (Build Back Better for Elephants) 
โดยเงินทุนนี้มีเป้าหมายในการสนับสนุนปางช้างที่แสดงเจตนารมณ์ที่จะยอมรับหรือ
ปรับปรุงการด�าเนินงานตามแนวทางการเป็นมิตรต่อช้างของทางองค์กรฯ ทั้งหมด
หรือบางส่วน รายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษาได้จากเอกสารที่แนบมา

ข้อมูลเพ่ิมเติมกรุณาติดต่อ 065 7244913 

ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ ระบุหัวข้ออีเมล์ “ใบสมัครขอรับทุนโครงการ
พรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง” ก่อนวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2564 มายัง 
wildlife@worldanimalprotection.or.th

จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบและพิจารณา

    ขอแสดงความนับถือ

http://wildlife@worldanimalprotection.or.th


ประกาศรบัสมคัร 

โครงการพรุ่งนี4ที6ดีกว่าของช้าง (Build Back Better for Elephants) 

 

องคก์รพทิกัษ์สตัวแ์ห่งโลกเป็นองคก์รที:ทํางานดา้นสวสัดภิาพสตัวม์ายาวนาน มคีวามมุ่งมั :นที:จะส่งเสรมิสวสัดภิาพของชา้งเลีGยงอย่างต่อเนื:อง ผ่าน

การปรบัปรงุและพฒันาการดาํเนินงานของปางชา้งตามแนวทางที:เป็นมติรต่อชา้ง ซึ:งจะนําไปสูส่วสัดภิาพและความเป็นอยูท่ี:ดขี ึGนของชา้งเลีGยงไดจ้รงิ 

 

ปัจจุบนั มกีระแสการเรยีกรอ้งใหป้างชา้งดูแลชา้งอย่างมจีรยิธรรมมากขึGนเรื:อยๆ เพราะเป็นการสรา้งประสบการณ์ที:ดแีก่นักท่องเที:ยว ตอบสนอง

ความตอ้งการพืGนฐานของชา้งได ้ขณะเดยีวกนั กส็ามารถสรา้งผลตอบแทนสาํหรบัเจา้ของปางชา้ง เพื:อตอบสนองต่อกระแสและความตื:นตวัดงักล่าว 

ปางชา้งหลายแห่งจงึไดเ้ลอืกที:จะทําการเปลี:ยนแปลง ไม่ว่าจะเป็นเพยีงบางส่วน หรอืทุกส่วนของการดําเนินกจิการ ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัการ “เป็น

มติรกบัชา้ง” ตามที:กาํหนดไวใ้น “ทางเลอืกที:มมีนุษยธรรมสาํหรบัชา้งในอุตสาหกรรมการทอ่งเที:ยว” ซึ:งแนบทา้ยเอกสารฉบบันีG 

 

วกิฤตโิรคระบาดโควดิ-19 ที:กาํลงัเกดิขึGนในปัจจุบนัไดส้ง่ผลกระทบอยา่งรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการทอ่งเที:ยว สรา้งความเสี:ยงต่อชา้ง ปางชา้ง ควาญ

ชา้ง ไปจนถงึผูท้ี:เกี:ยวขอ้งอื:นๆ แต่วกิฤตคิรั GงนีGยงัเปิดโอกาสใหทุ้กฝ่ายไดพ้จิารณาทบทวนว่าจะสามารถพลกิฟืGน ปรบัตวั และพฒันาการท่องเที:ยวที:

สามารถสรา้งผลกาํไร ดแูลชา้งเลีGยงที:มอียูใ่นปัจจบุนัไดอ้ยา่งเหมาะสมและมจีรยิธรรมมากขึGน ตลอดจนยดืหยุน่ต่อวกิฤตในอนาคตไดอ้ยา่งไรบา้ง 

 

การใหเ้งนิทุนนีGเป็นการสนับสนุนปางชา้งที:แสดงเจตนารมณ์ที:จะยอมรบัและ/หรอืปรบัปรุงการดําเนินงานตามแนวทางการเป็นมติรต่อชา้ง ทั Gงหมด

หรอืบางส่วน เงนิทุนนีGสามารถใช้ทั Gงสําหรบัการปรบัปรุงสวสัดภิาพช้างและการเสรมิสร้างศกัยภาพให้ธุรกจิมคีวามยดืหยุ่นมากขึGนในช่วงที:การ

ทอ่งเที:ยวซบเซา จนกวา่สถานการณ์จะกลบัมาดขีึGนและสามารถตอ้นรบันกัทอ่งเที:ยวจาํนวนมากไดอ้กีครั Gง 

 

 

 

 



องคก์รพทิกัษ์สตัวแ์หง่โลกจะพจิารณาใหค้วามสาํคญักบัผูส้มคัรซึ:ง:  

- เสนอโครงการที: ใหผ้ลลพัธใ์นระยะยาวไดอ้ยา่งยั :งยนื ไมใ่ช่การจดัซืGอเพยีงครั Gงเดยีว แต่จะตอ้งมผีลไปมากกว่าการขอความช่วยเหลอืในการ

จดัซืGออาหารชา้งและการจ่ายเงนิเดอืนพนักงาน และจะตอ้งกําหนดโครงการที:จะสามารถยกระดบัมาตรฐานสวสัดภิาพและความเป็นอยู่ที:ดี

สาํหรบัชา้งและควาญชา้งภายในปางชา้งได ้

- ใหค้วามสาํคญัต่อการพฒันา การฝึกอบรม และเสรมิสรา้งศกัยภาพใหธุ้รกจิมคีวามยดืหยุน่มากยิ:งขึGนตลอดระยะเวลาของมาตรการรบัมอืโรค

ระบาดที:เหลอือยู ่จนกวา่จะสามารถตอ้นรบันกัทอ่งเที:ยวจาํนวนมากไดอ้กีครั Gง 

- กาํหนดสาระสาํคญัของโครงการ ซึ:งเมื:อดาํเนินการแลว้เสรจ็จะสามารถสรา้งแหลง่รายไดท้ดแทนใหก้บัปางชา้งได ้

- พจิารณาประเดน็คาํถาม “การไดร้บัทุนในครั GงนีGจะชว่ยยกระดบัสวสัดภิาพชา้งภายในปางชา้งต่อไปไดอ้ยา่งไร แมว้า่จะไดใ้ชจ้า่ยเงนิทุนไปจน

หมดแลว้?” โปรดศกึษา “ทางเลอืกที 3มมีนุษยธรรมสําหรบัชา้งในอุตสาหกรรมการท่องเที 3ยว” ขององคก์รพทิกัษ์สตัวแ์ห่งโลก สําหรบัขอ้มูล

อา้งองิ 

 

เงื6อนไขการขอรบัทนุ และวิธีการสมคัร 

1. ปางชา้งจะตอ้งไดร้บัการจดทะเบยีนธุรกจิถกูตอ้งตามกฎหมายของประเทศไทย 

2. ปางชา้งจะตอ้งปฏบิตัติามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ยกตวัอยา่งเชน่ จ่ายเงนิพนกังานทั Gงหมดอยา่งน้อยตามคา่แรงขั Gนตํ:า และใหก้าร

สนบัสนุนการขอวซ่ีาสาํหรบัพนกังานต่างชาต ิ

3. ปางชา้งจะตอ้งมตีั iวรปูพรรณชา้ง ปกสชีมพ ูสาํหรบัชา้งทุกเชอืกภายในปางชา้ง 

4. แต่ละโครงการจะตอ้งระบุชื:อ “ผูจ้ดัการโครงการ” หนึ:งคน ซึ:งจะมหีน้าที:ในการส่งรายงานประจําเดอืนใหก้บัองคก์รพทิกัษ์สตัวแ์ห่งโลก เพื:อ

รายงานความคบืหน้าของโครงการ ซึ:งจะรวมถึงเอกสารรายงาน การโทรศพัท์ไปยงัเจ้าหน้าที:ขององค์กรพทิกัษ์สตัว์แห่งโลก และ/หรอื

ภาพถ่าย/วดีโิอประกอบการรายงาน 

5. แต่ละโครงการจะตอ้งแลว้เสรจ็ภายในระยะเวลา l เดอืน นบัตั Gงแต่วนัที:ไดร้บัการอนุมตัทุิน 

6. ปางชา้งที:ผา่นการพจิารณาจะไดร้บัเงนิทุนสงูสดุไมเ่กนิ noo,ooo บาท 

7. เมื:อสิGนสดุระยะเวลาของโครงการ ปางชา้งจะตอ้งนําสง่ใบเสรจ็รบัเงนิ ใบเรยีกเกบ็เงนิ และหลกัฐานการชาํระเงนิอื:นๆ  





แนวทางแก้ไขเชิงมนษุยธรรมสาํหรับช้างเพื;อความบนัเทิง 
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แนวทางแก้ไขเชงิมนุษยธรรมสาํหรับช้างเพื;อความบนัเทงิ 
คาํแนะนําการแบ่งประเภทสถานที3ท่องเที3ยวช้างเพื3อวัตถุประสงค์ในการเปลี3ยนสถานที3เหล่านี Bให้เป็นไปตามเงื3อนไขของสวัสดิ
ภาพที3ดขีึ Bน 
คาํแนะนํา 
การรณรงค์ “สตัว์ป่า ไมใ่ช ่นกัแสดง” ขององค์กรพิทกัษ์สตัว์แหง่โลกมุง่เน้นที;จะยตุกิารใช้ประโยชน์และทรมานสตัว์ป่าในธรุกิจบนัเทิงเพื;อนกัทอ่งเที;ยว การใช้สตัว์ป่าเพื;อความบนัเทิงเชิง
ทอ่งเที;ยวเป็นปัจจยัขบัเคลื;อนที;สาํคญัอยา่งหนึ;งของการค้าสตัว์ป่าทั;วโลกที;เป็นสตัว์ใกล้สญูพนัธุ์ ทรมานสตัว์รุนแรง และสง่เสริมปัญหาสงัคมหลายด้าน เชน่ อาชญากรรมที;มีการ
วางแผนและเศรษฐกิจล้มเหลว 

การใช้ช้างที;ถกูเลี Uยงในสถานที;ทอ่งเที;ยวนั Uนเกี;ยวข้องกบัความทกุข์ทรมานที;ไมจํ่าเป็นสาํหรับการสร้างความบนัเทิงแก่นกัทอ่งเที;ยว องค์กรพิทกัษ์สตัว์แหง่โลกเลง็เหน็ถงึความจําเป็นใน

การอํานวยความสะดวกในการเปลี;ยนสถานที;เลี Uยงช้างจากการเลี Uยงที;เลวร้ายที;สดุไปสูส่ภาวะที;ดีที;สดุเทา่ที;จะเป็นไปได้และพยายามทํางานร่วมกบัเจ้าของสถานที; ควาญช้าง

อตุสาหกรรมการทอ่งเที;ยวและชมุชนเพื;อให้บรรลเุปา้หมายนี U 

ด้วยการเปลี;ยนความต้องการออกจากสถานที;ทอ่งเที;ยวที;ใช้ช้างเพื;อความบนัเทิงไปสูก่ารเลี Uยงช้างอยา่งเป็นมิตร บริษัททอ่งเที;ยวและปางช้างสามารถมีบทบาทสําคญัในการยตุิการ

แสวงหาผลประโยชน์จากช้างและเคารพสตัว์อนันา่เกรงขามและใกล้สญูพนัธุ์เหลา่นี U 

ปางช้างที;เปลี;ยนจากการทอ่งเที;ยวช้างจากแบบดั Uงเดมิไปสูแ่บบที; 'เป็นมิตรกบัช้าง' จะเป็นแนวหน้าในการเคลื;อนไหว โดยความต้องการของบริษัททอ่งเที;ยวที;ต้องการเที;ยวในลกัษณะ

ดงักลา่วมีจํานวนมากขึ Uนเรื;อย ๆ ในปางช้างที;เปน้มิตรกบัช้าง ช้างจะได้รับการดแูลอยา่งดีที;สดุเทา่ที;จะเป็นไปได้ ในขณะเดียวกนัการใช้ช้างเพื;อความบนัเทิงแบบเดมิการก็จะสิ Uนสดุลง 
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ในเอกสารนี Uเราร่างหลกัเกณฑ์ขององค์กรพิทกัษ์สตัว์แหง่โลกเพื;อใช้สาํหรับสถานที;ทอ่งเที;ยวที;เป็นมิตรกบัช้างที;ให้ทางเลอืกที;เป็นไปได้มากที;สดุในการจดัสวสัดิภาพดีที;สดุสาํหรับช้าง

เลี Uยง 

มีการแบง่หลกัเกณฑ์เป็นสามหมวดหมู่ โดยคํานงึถงึเกณฑ์ตา่ง ๆ ที;เกี;ยวกบัเงื;อนไขที;กําหนดสาํหรับช้างลี Uยง กิจกรรมที;เสนอให้กบันกัทอ่งเที;ยว ความยั;งยืนของสถานที;จดัแสดง และ

ความต้องการของการเพิ;มจํานวนช้างเลี Uยงใหมห่รือไม ่

 
หมวดหมูเ่หลา่นี U ได้แก่: 

เป็นมติรกับช้าง หลกัเกณฑ์เหลา่นี Uตรงตามมาตราฐานด้านสวสัดภิาพที;ยอมรับโดยองค์กรพิทกัษ์สตัว์แหง่โลกเป็นแนวทางแก้ไขถาวรที;ดีที;สดุสาํหรับช้างเลี Uยงที;ไมส่ามารถ
กลบัสูป่่าได้ หรือเป็นแนวทางแก้ไขชั;วคราวสาํหรับช้างเลี Uยงที;เหมาะสมจะนํากลบัสูป่่า 
เปลี2ยนผ่าน เกณฑ์เหลา่นี Uแสดงถงึมาตรฐานสวสัดิภาพที;ได้รับการปรับปรุง แตก็่ไมค่รอบคลมุเทา่แบบที;เป็นมิตรช้าง มาตรฐานสว่นใหญ่สามารถทําได้ในทางทฤษฎีโดย
สถานที;สว่นใหญ่ไมต้่องลงทนุมาก การปฏิบตัติามเกณฑ์เหลา่นั Uนจะชว่ยให้แนใ่จวา่มีสว่นร่วมในการแก้ปัญหาอยา่งยั;งยืนตามแคมเปญนี U แตย่งัมีการปรับปรุง / การ
เปลี;ยนแปลงเพิ;มเตมิเพื;อให้ได้มาตรฐาน 'ที;เป็นมิตรกบัช้าง' ซึ;งเป็นไปได้ 
เส้นแดง สภาพที;ไมอ่าจยอมรับได้สาํหรับช้างเลี Uยงและมีความต้องการช้างเลี Uยงอยา่งตอ่เนื;อง มีกระบวนการทําให้ช้างเชื;องอยา่งโหดร้ายอยูต่ลอดเพื;อใช้ช้างตดิตอ่กบัคน

โดยตรงอยา่งปลอดภยั เงื;อนไขการเลี Uยงที;ดีขึ Uนในสถานที;แบบเส้นแดงได้รับการสนบัสนนุอยา่งมาก แตไ่มใ่ชจ่ดุมุง่หมายของเอกสารนี U 

สถานที;เลี Uยงช้างจะจดัเป็นสถานที;ที;เป็นมิตรกบัช้างได้ก็ตอ่เมื;อปฏิบตัติามมากกวา่ครึ;งหนึ;งของหลกัเกณฑ์ทั Uง 12 ข้อตอ่ไปนี U และข้อที;เหลอืตรงตามหลกัเกณฑ์ของแบบเปลี;ยนผา่น 

สถานที;เลี Uยงช้างจะถกูพิจารณาให้อยูใ่นชว่งเปลี;ยนผา่นได้หากปฏิบตัติามหลกัเกณฑ์ทั Uง 12 ของการเปลี;ยนผา่น 
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1. เกณฑ์การแบ่งประเภทสถานที6เลี 8ยงช้าง 
 

 

 ประเภท 
 

เป็นมติรกับช้าง การเปลี3ยนผ่าน เส้นแดง 
เกณฑ์การได้รับ
ช้าง  

ซื Uอ ขาย หรือเชา่ช้างโดยสถานที;มีความเสี;ยงสงู
ที;จะใช้ประโยชน์จากช้าง 
สถานที;ต้องมีมาตรการที;รับประกนัการซื Uอขาย
ช้างใหมใ่ห้กบัหรือจากสถานที;เลี Uยง โดยไม่
สนบัสนนุการเป็นเจ้าของช้างตอ่เนื;องเพื;อ
วตัถปุระสงค์การทอ่งเที;ยว เชน่ การรับ การ
บริจาค การให้การดํารงชีวิตทางเลือก โดย
พิจารณาความซบัซ้อนของการเป็นเจ้าของช้าง 
การจา่ยเงินสดเป็นเพียงสว่นหนึ;งของแผนการ
ดํารงชีวิตทางเลอืกที;มีวตัถปุระสงค์เพื;อปอ้งกนั
การซื Uอช้างทดแทนโดยเจ้าของรายเดมิ * 

เหมือนกบัสถานที;ที;เป็นมิตรกบัช้าง อนญุาต/ดําเนินการซื Uอและขายช้าง หรือให้เชา่
ช้าง โดยไมมี่ขั Uนตอนเพื;อรับประกนัการเปลี;ยน
ผา่นจากเจ้าของไปยงัความเป็นอยูท่างเลอืกโดย
ไมข่ึ Uนอยูก่บัช้าง  
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ความโปร่งใส
ต้นกาํเนิดของ
ช้าง  

ความโปร่งใสของต้นกําเนิด ตั_วรูปพรรณช้างที;
เปลี;ยนแปลงไมไ่ด้ และบนัทกึเพื;อเป็น
หลกัฐาน* 

เหมือนกบัสถานที;ที;เป็นมิตรกบัช้าง ไมมี่ความโปร่งใสของต้นกําเนิด ตั_วรูปพรรณช้าง
ไมน่า่เชื;อถือหรือไมเ่พียงพอ หรือการเก็บบนัทกึ
ไมเ่พียงพอ 

การผสมพนัธ์ุ
ช้างเลี Bยง   

ไมมี่การผสมพนัธุ์ช้างเลี Uยง ใช้วธีิการแยกเพศ
หรือคมุกําเนิด 

ไมมี่การผสมพนัธุ์ช้างเลี Uยงเพื;อวตัถปุระสงค์
การค้า หรือมีนโยบายไมส่นบัสนนุการผสมพนัธุ์ 
การผสมพนัธุ์ช้างเลี Uยงอาจเกิดขึ Uนได้ในกรณีคืน
ช้างสูป่่า 

มีการฝึกฝนการเลี Uยงช้างเชลยเพื;อวตัถปุระสงค์
ทางการค้าเชน่ ลกูจะถกูขายให้กบัสถานที;หรือ
เจ้าของอื;น ๆ ไมมี่การเชื;อมโยงไปยงัโปรแกรม
การอนรัุกษ์ที;มีการจดัการทางวิทยาศาสตร์หรือ
ความพยายามในการนํากลบัมาใช้ใหม่ 

รูปแบบเชิง
เศรษฐกจิ 

ไมใ่ชค่วามต้องการช้างเลี Uยงตลอดไป รูปแบบ
การดําเนินงานไมใ่ชเ่พื;อผลกําไร 
มีความพอเพียงหรือการเงินที;มั;นคงอยา่งน้อย
หนึ;งปีพร้อมแผนธรุกิจที;คาดการณ์ความมั;นคง
ทางการเงินอยา่งน้อยสามปี 

ไมใ่ชค่วามต้องการช้างเลี Uยงตลอดไป อาจมี
รูปแบบการดําเนินงานเพื;อผลกําไร 
มีความพอเพียงหรือการเงินที;มั;นคงอยา่งน้อยหนึ;ง
ปีพร้อมแผนธรุกิจที;คาดการณ์ความมั;นคงทางการ
เงินอยา่งน้อยสามปี สร้างและบริหารผลกําไรด้วย
วิธีที;ไมข่ดัแย้งกบัความพยายามที;จะยตุกิารใช้ช้าง
เพื;อความบนัเทิง  

รูปแบบกําไรมีความต้องการช้างเลี Uยงเพื;อ
วตัถปุระสงค์การค้าอยา่งชดัเจน 
พึ;งพงึรายได้จากความบนัเทิงเพื;อการทอ่งเที;ยว
อยา่งมากสาํหรับการดําเนินงานและดแูลสตัว์ 
กําไรที;ได้กระตุ้นให้สถานที;นั Uนมีความพยายาม
ขดักบัการยตุกิารใช้ช้างเพื;อความบนัเทิง  

การจดัการช้าง มีการจดัการช้างอยา่งมีมนษุยธรรมในทกุ
สถานการณ์  
ไมมี่เงื;อนไขการใช้ช้างอยา่งละเอียด การใช้
เครื;องมือที;ก่อให้เกิดความเจ็บปวด เชน่ ตะขอ 
ซึ;งถกูจํากดัไว้ใช้สาํหรับกรณีฉกุเฉินเทา่นั Uนและ
หากเป็นไปเพื;อประโยชน์สงูสดุของสตัว์ 
การสนบัสนนุเชิงบวกเมื;อใดก็ตามที;เป็นไปได้
เพื;อจดัการกบัช้าง และรับประกนัสขุภาพและ
ความปลอดภยัของทั Uงคนงานและสตัว์  

มีการจดัการช้างอยา่งมีมนษุยธรรมในทกุ
สถานการณ์  
ไมมี่เงื;อนไขการใช้ช้างอยา่งละเอียด การใช้
เครื;องมือที;ก่อให้เกิดความเจ็บปวด เชน่ ตะขอ ซึ;ง
ถกูจํากดัไว้ใช้สาํหรับกรณีฉกุเฉินเทา่นั Uนและหาก
เป็นไปเพื;อประโยชน์สงูสดุของสตัว์ 
ผู้ ฝึกช้างจะได้รับการฝึกอบรมเกี;ยวกบัเทคนิคการ
เสริมแรงเชิงบวก แตอ่าจยงัไมมี่การใช้งานอยา่ง
สมบรูณ์ 
 

มีการใช้เงื;อนไขการเกลยีดชงัช้าง และมีการ
ยอมรับความจําเป็นที;จะต้องทําลายสญัชาติ
ญาณช้างเพื;อใช้งานตั Uงแตเ่ลก็ รวมทั Uงมีการใช้
เครื;องมือลงโทษที;ทําให้บาดเจ็บ เชน่ ขอสบั เป็น
ประจํา รวมถงึในสถานการณ์ที;สามารถจดัการได้
โดยไมต้่องใช้ 
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ควาญช้างต้องได้รับการพฒันาทกัษะเพื;อความ
เข้าใจในวิธีการดงักลา่ว 

การใช้ช้างเพื3อ
ความบนัเทงิ 

ไมมี่การใช้ประโยชน์ช้างเพื;อความบนัเทิงของ
มนษุย์ เชน่ การแสดง การขี; หรือการแสดงตอ่
สาธารณะที;ไมเ่หมาะสม * 

เหมือนกบัสถานที;ที;เป็นมิตรกบัช้าง ใช้ประโยชน์ช้างเพื;อความบนัเทิงของมนษุย์ เชน่ 
การแสดงช้างวาดรูป, ขี;ช้าง หรือกิจกรรมอื;นที;
ต้องใช้การฝึกอบรมเข้มข้น กิจกรรมเหลา่นี Uจะทํา
ให้ช้างเกิดความเครียดและอาจเป็นอนัตรายตอ่ผู้
มาเยี;ยมชม 
 

ปฏสัิมพนัธ์
ระหว่างคนกับ
ช้าง 

ไมมี่ปฏิสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งนกัทอ่งเที;ยวกบั
ช้าง กิจกรรม เชน่ การขี;ช้าง การอาบนํ Uา หรือ
คอร์สควาญช้าง * 
ปฏิบตัติามคําแนะนํา และอนญุาตเฉพาะ
ปฏิสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งคนที;ไมใ่ช่
นกัทอ่งเที;ยวและช้างที;ได้รับการฝึกอบรมอยา่ง
เหมาะสมหรือมีความเชี;ยวชาญเพื;อรับประกนั
สวสัดีภาพและความปลอดภยัของสตัว์และคน  

มีปฏิสมัพนัธ์โดยตรงระหวา่งนกัทอ่งเที;ยวกบัช้าง
เมื;อช้างเตม็ใจและมีการรับประกนัความปลอดภยั
ระหวา่งนกัทอ่งเที;ยวกบัช้าง กิจกรรม เชน่ การขี;
ช้าง การอาบนํ Uา หรือคอร์ส ควาญช้าง 

ปฏิสมัพนัธ์นกัทอ่งเที;ยวกบัช้างโดยตรงโดยที;ช้าง
เข้าร่วมโดยไมส่มคัรใจ (เชน่ การขี; การอาบนํ Uา 
คอร์สควาญช้าง) 

ปฏสัิมพนัธ์ทาง
สังคมและการ
เคลื3อนย้าย  

สภาพป่าหรือกึ;งป่าสาํหรับช้างทั Uงกลางวนัและ
กลางคืน ปราศจากโซแ่ละถกูควบคมุให้อยูใ่น
บริเวณที;มีสภาพแวดล้อมเป็นธรรมชาต ิ 
สามารถอยูอ่าศยัตามธรรมชาตไิด้โดย
ปราศจากโซ ่หรือโปรแกรมปลอ่ยคืนสูป่่าที;มี
การตรวจสอบเป็นอยา่งดี อนญุาตให้สาํหรับ: 
• ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในการจบักลุม่สงัคม

ตามธรรมชาติ 
• หาอาหารจากพืชธรรมชาตทีิ;หลากหลาย 
• มีพื Uนที;เพียงพอสาํหรับการเคลื;อนไหว 

สภาพแวดล้อมที;ไมมี่โซห่รือคอกล้อมในที;อยู่
อาศยัตามธรรมชาติ (หรือลกัษณะตามธรรมชาติ) 
สาํหรับช้างชว่งกลางวนั (หรืออยา่งน้อย 10 
ชั;วโมง) 

• หากการกกัขงัช้างเป็นสิ;งจําเป็นในตอน
กลางคืน ต้องใช้โซที่;มีความยาว > 10 
ม.เทา่นั Uน และให้ช้างอยูใ่นสิ;งแวดล้อม
ธรรมชาต ิถกูสขุลกัษณะและไมร่บกวน
ช้าง 

ช้างถกูจํากดัด้วยการใช้โซห่รือเชือกบางเวลาหรือ
ตลอดเวลา 
•          ช้างไมส่ามารถเข้าสงัคมในกลุม่ทาง

สงัคมตามธรรมชาตกิบัช้างตวัอื;น 
• ไมมี่หรือจดัให้มีสภาพแวดล้อมที;

สมบรูณ์ไมเ่พียงพอ 
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• มีการจดัให้มีวสัดทีุ;สง่เสริมให้ช้างได้
แสดงออกถงึพฤตกิรรมตามธรรมชาตอิยา่ง
เพียงพอ 

• พยายามเตม็ที;เพื;อให้เกิดสิ;งแวดล้อมที;
สมบรูณ์เตม็ที;เพื;อเข้าถงึสภาพกึ;งป่าหรือ
การทําให้สิ;งแวดล้อมสมบรูณ์ที;กระตุ้น
พฤตกิรรม ตามธรรมชาติ 

• ความสามารถที;จะเข้าสงัคมระหวา่งช้าง
ในการจบักลุม่ทางสงัคมตามธรรมชาต ิ

การคาดการณ์
ระยะยาว 

สถานที;เลี Uยงช้างตกลงทําหน้าที;เป็นแบบอยา่ง
สาํหรับสถานที;อื;นๆ เพื;อการเรียนรู้และเป็นแรง
บนัดาลใจให้มีการพฒันาสถานที;ที;เป็นมิตรกบั
ช้างตอ่ไป ตราบเทา่ที;มีกําลงัเพียงพอและ
สอดคล้องกบัหลกัเกณฑ์สําหรับการรับช้างด้วย
วิธีที;ยั;งยืน * 

สถานที;ยินดีที;จะคอ่ยๆปรับปรุงและเปลี;ยนไปใช้
มาตรฐานที;เป็นมิตรกบัช้างในอนาคต 

ไมมี่เจตนาที;จะปรับปรุงสภาพแวดล้อม
สาํหรับช้าง 

มาตรฐานการ
เลี Bยง 

ผา่นมาตรฐานการเลี Uยงสตัว์ระหวา่งประเทศ
สาํหรับช้างเอเชียหรือช้างแอฟริกนัที;เป็นที;
ยอมรับ1 รวมถงึความจําเป็นของสถานที; 
“ปอ้งกนัการสมัผสัตดิตอ่” อาหารเพียงพอ การ
เข้าถงึการดแูลโดยสตัว์แพทย์ที;นา่เชื;อถือ 

ผา่นมาตรฐานการเลี Uยงสตัว์แหง่ชาตสิาํหรับช้าง
เอเชียหรือช้างแอฟริกนัถ้ามี และมาตรฐานสวน
สตัว์แหง่ชาต ิตราบใดที;ไมข่ดักบัหลกัเกณฑ์
ข้างต้น 

ไมผ่า่นมาตรฐานการเลี Uยงสตัว์ที;บงัคบัใช้ใน
ประเทศหรือระหวา่งประเทศ 

การให้ความรู้ เมื;อมีผู้มาเยือน มีการให้ความรู้ที;แมน่ยํา
เกี;ยวกบัการใสใ่จสวสัดีภาพสตัว์สาํหรับช้าง
เลี Uยง ประเดน็การอนรัุกษ์ และการใช้ช้างแบบ
ดั Uงเดมิ ** 

เหมือนกบัสถานที;ที;เป็นมิตรกบัช้าง ไมมี่การให้ความรู้หรือให้เพียงความรู้พื Uนฐาน 
สารเกี;ยวกบัช้างเลี Uยงไมแ่มน่ยําหรือทําให้เข้าใจ
ผิด 

สัตว์ป่าอื3น ๆ ไมมี่การใช้ประโยชน์สตัว์ป่าอื;น ๆ เพื;อความ
บนัเทิง อาทิ การแสดงโชว์ การขี; หรือการแสดง
สาธารณะที;ไมเ่หมาะสม สตัว์ทั Uงหมดอยูใ่น
เงื;อนไขที;เพียงพอ 

เหมือนกบัสถานที;ที;เป็นมิตรกบัช้าง สตัว์ป่าอื;นๆ ถกูใช้ประโยชน์เพื;อความบนัเทิง
และ/หรือทกุข์ทรมานจากเงื;อนไขที;ไมเ่พียงพอ 

* เชน่ สหพนัธ์ศนูย์อนรัุกษ์สตัว์โลก (GFAS) /  ** เปา้หมายขั Uนตํ;าในการเป็นสถานที;ที;เป็นมิตรกบัช้าง  
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2. ภาคผนวก: รายละเอียดเพิ6มเตมิเกี6ยวกับเกณฑ์การแบ่งประเภท 
2.1 การได้รับช้าง 

ทั Uงในสถานที;เลี Uยงที;เป็นมิตรกับช้างและสถานที;เปลี;ยนผ่าน มีมาตรการที;รับประกันการซื Uอขายให้กับหรือจากสถานที;ไม่ส่งเสริมให้มีการเป็นเจ้าของช้างตลอดไปเพื;อ
วตัถปุระสงค์การทอ่งเที;ยวเพื;อความบนัเทิง การจา่ยเงินซื Uอช้างจะต้องมีการรับประกนัวา่เจ้าของก่อนหน้านี Uจะไมใ่ช้เงินเพื;อซื Uอช้างใหมห่รือเป็นสว่นหนึ;งของการทํามาหากินซึ;ง
มีวตัถปุระสงค์เพื;อปอ้งกนัการจดัหาช้างทดแทนโดยเจ้าของคนก่อน 
 
รูปแบบความเป็นอยู่ทางเลือก เช่น การช่วยให้เจ้าของช้างมีส่วนร่วมกับการสร้างรายได้ที;ไม่ขึ Uนอยู่กับการใช้ช้าง หรือการคืนเงินให้กับองค์กรบนพื Uนฐานสงัคม และการ
ดําเนินการที;รับประกนัว่าไม่มีความต้องการช้างเลี Uยงอีกในอนาคต การบริจาคช้างอาจยอมรับได้ อย่างไรก็ดี สถานที;รับเลี Uยงช้างควรสง่เสริมให้ผู้บริจาคหรือหน่วยงานไม่หา
ช้างตวัใหม่มาแทนที; เช่นเดียวกนั สถานที;ให้เช่าช้างควรมีการป้องกนัที;เพียงพอเพื;อให้แน่ใจว่าช้างยงัคงอยู่ที;สถานที; รวมทั Uงควรจะกระตุ้นและช่วยให้เจ้าของช้างวางแผน
ความเป็นอยู่ในอนาคตที;ไมพ่ึ;งพาช้าง แนน่อนวา่หมายรวมถงึการให้เชา่ช้างจะไมทํ่าให้เจ้าของช้างซื Uอช้างมาเพิ;มเตมิ  

 

2.2 ความโปร่งใสของต้นกาํเนิดช้าง 
สถานที;เลี Uยงช้างที;เป็นมิตรและสถานที;เปลี;ยนผา่น  ต้นกําเนิดของช้างทกุตวัและวิธีการได้รับช้างจะต้องโปร่งใสและมีเอกสารบนัทกึ รวมทั Uงสถานที;เลี Uยงจะต้องมีตั_วรูปพรรณที;
เปลี;ยนแปลงไมไ่ด้ของช้างแตล่ะตวั แม้วา่กฎหมายของประเทศจะไมไ่ด้เรียกร้องให้มีก็ตาม แนะนําให้ใช้การเก็บตวัอยา่งดีเอ็นเอหรือไมโครชิปปิ Uงเพื;อให้แน่ใจวา่ช้างไม ่“หาย” 
กลบัไปในวงจรการค้า ขณะเดียวกนั สถานที;เลี Uยงต้องเก็บบนัทกึตั_วรูปพรรณของช้างทกุตวัอยา่งแมน่ยํา  
 

2.3 การผสมพนัธ์ุช้างเลี Bยง 
สถานที;เลี Uยงที;เป็นมิตรกบัช้างจะต้องป้องกนัการผสมพนัธุ์ ด้วยวิธีการแยกช้างตวัผู้และช้างตวัเมีย หรือวิธีที;ใกล้เคียงกบัโครงสร้างโขลงตามธรรมชาติมากที;สดุ หรือการทํา
หมนั โดยวิธีนี Uไม่ใช้กบัช้างที;จะถกูนํากลบัไปอยู่ในถิ;นที;อยู่ตามธรรมชาติ สถานที;เลี Uยงที;มุ่งเน้นสวสัดีภาพหลายแห่งแย้งว่าควรอนญุาตให้มีการผสมพนัธุ์เพื;อผลิตลกูหลาน 
ช่วยให้ชีวิตครอบครัวตามธรรมชาติและสมบรูณ์แบบโขลงมากขึ Uน ขณะที;การโต้แย้งนี Uต้องรับทราบ เรามีความเห็นว่าการโต้แย้งนี Uไม่ได้ชั;งนํ Uาหนกัการสญูเสียความสามารถที;
จะเลี Uยงช้างโตเตม็วยัที;มีความจําเป็น ความท้าทายในการเลี Uยงลกูช้างตวัใหมด้่วยวิธีที;เพียงพอโดยไมมี่สภาพการเกลียดชงั และการโต้แย้งเชิงจริยธรรมในการนําช้างตวัอื;นมา
มีชีวิตในที;กกัขงั ซึ;งแม้จะเป็นสภาพที;ดีที;สดุก็เทียบไมไ่ด้กบัชีวิตในป่า   
สถานที;เปลี;ยนผา่นไมผ่สมพนัธุ์ช้างเลี Uยงเพื;อวตัถปุระสงค์การค้า หรือนโยบายของสถานที;เลี Uยงโดยทั;วไปแล้วไมส่นบัสนนุให้มีการผสมพนัธุ์ แตย่งัไมมี่การปอ้งกนัที;เพียงพอ  
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2.4 รูปแบบเศรษฐกจิ 
สถานที;เป็นมิตรต่อช้างใช้รูปแบบไม่แสวงหาผลกําไร โดยรายได้เพิ;มเติมหลงัจากจ่ายค่าใช้จ่ายทั Uงหมดของสถานที;จะนํามาใช้เพื;อสนบัสนนุสวสัดีภาพอื;น ๆ  หรือโครงการ
อนรัุกษ์ปกปอ้งช้าง ในสถานที;เปลี;ยนผา่น อาจมีการสร้างผลกําไร ถ้าด้านอื;นๆ ของสถานที;เลี Uยงรับประกนัวา่ผลกําไรนั Uนไมข่ดักบัเจตนาที;จะยตุกิารใช้ประโยชน์ช้างเลี Uยง 
ความเสี;ยงคือผลกําไรอาจเป็นแรงจงูใจให้ช่วยเหลือช้างต่อไป โดยไม่ได้มีการรักษาความปลอดภยัที;จะรับประกนัว่าจะมีการนําช้างออกไปจากอตุสาหกรรมอย่างยั;งยืน เช่น 
ด้วยวิธีซื Uอช้าง  
สถานที;เป็นมิตรกบัช้างและสถานที;เปลี;ยนผา่นพึ;งพิงตนเองด้านเศรษฐกิจได้ โดยไมจํ่าเป็นวา่จะหมายถงึการสร้างรายได้จากนกัทอ่งเที;ยวเพียงอยา่งเดียว แตอ่าจรวมถึงแผน
งบประมาณหรือเงินสํารองที;ชดัเจนและโปร่งใสอย่างน้อย 3 ปีข้างหน้า ขึ Uนอยู่กับเงินอดุหนุนจากรัฐบาล เงินที;มอบให้หรือเงินบริจาค สถานที;เลี Uยงที;ไม่มีความยั;งยืนด้าน
เศรษฐกิจมีความเสี;ยงที;ช้างทั Uงหมดจะลงเอยด้วยการกลบัไปอยูใ่นอตุสาหกรรมทอ่งเที;ยวกรณีสถานที;เลี Uยงล้มละลาย 
 

2.5 การจดัการช้าง 
ในสถานที;เลี Uยงเป็นมิตรกบัช้างควรจะจดัการช้างด้วยวิธีสนบัสนนุเชิงบวกเท่านั Uน ห้ามการใช้ขอสบัหรือเครื;องมืออื;นที;ทําให้เกิดการบาดเจ็บและการลงโทษทําให้เจ็บปวดเมื;อ
ใช้เครื;องมือไม่เหมาะสม เว้นแตใ่นสถานการณ์ฉกุเฉิน ต้องรับประกนัความปลอดภยัของผู้ เลี Uยงด้วยการออกแบบคอกล้อม ทําให้การมีปฏิสมัพนัธ์กบัช้างที;ไม่ปลอดภยันั Uนไม่
จําเป็น เฉพาะในสถานการณ์พิเศษ เชน่ การรักษา การขนสง่หรือย้ายที; เหตฉุกุเฉิน อาจต้องใช้วิธีการอื;น แตต้่องเป็นวิธีที;มีมนษุยธรรมมากที;สดุเพื;อยงัคงรับประกนัการจดัการ
สถานการณ์ที;ปลอดภยัและประสบความสําเร็จ ต้องฝึกทกัษะผู้ เลี Uยงช้างทกุคนด้วยวิธีการจดัการที;มีมนษุยธรรม สถานที;เปลี;ยนผ่านยงัจําเป็นต้องพึ;งพาปฏิสมัพนัธ์โดยตรง
เป็นประจําระหว่างผู้ เลี Uยงกบัช้าง และอาจจําเป็นต้องคงการใช้เครื;องมือควบคมุทั;วไป อย่างไรก็ดี การใช้เครื;องมือต้องจํากดัที;ขั Uนตํ;า และไม่ทําให้เกิดอนัตรายต่อช้าง ช้าง
จะต้องไมอ่ยูใ่นสภาพถกูลงโทษเนื;องจากการใช้เครื;องมือหรือวิธีอื;น ๆ   
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2.6 การใช้ช้างเพื3อความบนัเทงิ 
ช้างไมถ่กูใช้ประโยชน์เพื;อความบนัเทิง เชน่ การแสดงเพื;อนกัทอ่งเที;ยวทั Uงในสถานที;เลี Uยงที;เป็นมิตรกบัช้างและสถานที;เปลี;ยนผา่น โดยปฏิสมัพนัธ์กบัช้างต้องปฏิบตัติาม
คําแนะนําในข้อ 2.5  
 

2.7 ปฏสัิมพนัธ์ระหว่างคนกับช้าง 
สถานที;เลี Uยงที;ปฏิบตัิดีที;สดุไม่อนญุาตให้เกิดปฏิสมัพนัธ์โดยตรงหรือใกล้ชิดระหวา่งช้างกบันกัท่องเที;ยว คณุคา่การดงึดดูหลกัที;สถานที;เลี Uยงคือการสงัเกตช้างในสภาพกึ;งป่า
ด้วยวิธีที;ไมใ่ช่การรบกวน ในสถานที;เลี Uยงเปลี;ยนผ่านเสนอปฏิสมัพนัธ์โดยตรงที;จํากดั เฉพาะเมื;อช้างมีสว่นร่วมโดยสมคัรใจ เช่น เข้าหานกัทอ่งเที;ยวเอง อนญุาตให้มีกิจกรรม
ทั;วไป เช่น การอาบนํ Uาโดยนกัทอ่งเที;ยว หรือคอร์สควาญช้างสําหรับสถานที;เปลี;ยนผา่น กรณีที;ช้างตดัสนิใจที;จะลา่ถอยได้ทกุเมื;อ เกณฑ์นี Uจํากดัเบื Uองต้นสําหรับปฏิสมัพนัธ์กบั
นกัทอ่งเที;ยว ช้างเลี Uยงที;ใช้งานมาหลายปีอาจได้รับประโยชน์จากขั Uนตอนการดแูลโดยควาญช้างหากเหน็วา่จําเป็น เชน่ การอาบนํ Uาหรือนําช้างไปตรวจร่างกายหรือย้ายที;   
 

2.8 ปฏสัิมพนัธ์ทางสังคมและการกักขัง 
เปา้หมายคือการมีแนวทางแก้ไขประเภทศนูย์อนรัุกษ์สตัว์ที;มีพื Uนที;ขนาดใหญ่ มีสภาพกึ;งป่าและช้างมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัช้างตวัอื;นๆ หรือแนะนําช้างกลบัสูป่่า ที;อยูอ่าศยั
ในป่ารับประกนัการผ่อนคลายสถานการณ์ขดัแย้งระหว่างคนและช้าง อย่างไรก็ดี แนวทางแก้ไขต้องใช้เงินสงูเพื;อสร้างและรักษา หรือไม่เหมาะสมสําหรับช้างจํานวนมาก 
ดงันั Uน ประเภทการเปลี;ยนผ่านยอมรับประเด็นนี Uและแนะนําเฉพาะสภาพแวดล้อมปิดหรือไม่มีโซล่า่มระหว่างวนั ยินยอมให้มีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมในที;อยู่ตามธรรมชาติ การ
กํากบัช้างที;เพียงพอของพนกังานเป็นสิ;งจําเป็นเพื;อให้แน่ใจว่าช้างที;ปลอ่ยอิสระไม่ทําลายทรัพย์สินหรือเป็นสาเหตใุห้เกิดอาการบาดเจ็บ ในตอนกลางคืนควรจะปอ้งกนัช้าง
ไม่ให้ออกไปนอกขอบเขตที;กําหนด แต่ยงัคงให้อิสระสงูสดุ และสามารถที;จะมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคม เช่น คอก หรือ เชือกยาว/โซ่ที;มีความยาวมากกว่า 10 เมตรถ้ามีความ
จําเป็น นอกจากนี U ต้องให้ช้างอยูใ่นพื Uนที;ตามธรรมชาต ิสะอาดและแห้งในตอนกลางคืน ทั Uงนี U ห้ามใช้โซส่ั Uนหรือพื Uนคอนกรีต 
 
สถานที;เป็นมิตรกบัช้างจะต้องเลี Uยงช้างในสภาพป่าหรือกึ;งป่าโดยมีปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมกบัช้างตวัอื;นๆ ที;ให้สิ;งแวดล้อมที;อดุมสมบูรณ์เต็มที; ในสถานที;เปลี;ยนผ่านที;ไม่มี
สถานที;กึ;งป่า ต้องมีการใช้วิธีสร้างสิ;งแวดล้อมอดุมสมบรูณ์ที;เพียงพอเพื;อให้มาตรฐานสวสัดีภาพสงูที;เพียงพอแก่ช้าง ทั Uงนี U ปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งช้างเป็นสิ;งจําเป็น  

2.9 การคาดการณ์ระยะยาว 
สถานที;เป็นมิตรกบัช้างมีกลยทุธ์ทางออกที;ชดัเจนที;ทราบว่าเมื;อไม่ใช้ช้างเลี Uยงในอตุสาหกรรมบนัเทิงแล้ว และช้างตวัสดุท้ายในสถานที;เลี Uยงตายลง สถานที;นั Uนจะเปลี;ยน
หน้าที;หรือหยดุดําเนินงาน สถานที;เปลี;ยนผา่น อาจไมมี่กลยทุธ์ทางออก แตค่วรจะเตม็ใจที;จะปรับปรุงอยา่งตอ่เนื;อง โดยมุง่หวงัที;จะเปลี;ยนเป็นสถานที;เป็นมิตรกบัช้างในที;สดุ  
 

 

 



แนวทางแก้ไขเชิงมนษุยธรรมสาํหรับช้างเพื;อความบนัเทิง 
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2.10  มาตรฐานการเลี Bยง 
นบัเป็นสิ;งจําเป็นที;สถานที;เลี Uยงทําตามมาตรฐานการเลี Uยงช้างที;ดีที;สดุที;มีอยู่ เช่น มาตรฐานของสหพนัธ์ศนูย์อนรัุกษ์สตัว์โลก (GFAS) สถานที;เป็นมิตรต่อช้างจะต้องผ่าน
มาตรฐานเมื;อเกณฑ์ในเอกสารนี Uไมไ่ด้ให้คําแนะนํา อยา่งน้อยสถานที;เปลี;ยนผา่นจะต้องใช้คําแนะนําแหง่ชาตทีิ;บงัคบัใช้กบัช้าง หากไมมี่คําแนะนําแหง่ชาต ิจะต้องปฏิบตัติาม
คําแนะนําสวนสตัว์แหง่ชาต ิหรือคําแนะนํา WAZA   
 

2.11  การให้ความรู้ 
สถานที;เป็นมิตรตอ่ช้างและสถานที;เปลี;ยนผา่น นกัทอ่งเที;ยวจะได้รับความรู้อยา่งมีสว่นร่วมและรอบด้านเกี;ยวกบัสวสัดีภาพช้าง การอนรัุกษ์ช้าง มรดกวฒันธรรมของการใช้
ช้าง และผลกระทบของการใช้ช้างเลี Uยงเพื;อความบนัเทิงตอ่การอนรัุกษ์และสวสัดีภาพช้าง 
สถานที;เส้นแดงมกัจะให้ความรู้แก่นกัทอ่งเที;ยวที;ไมถ่กูต้องเกี;ยวกบัการดแูลและฝึกฝนช้างหรือชีวิตของช้างเลี Uยงโดยทั;วไป เช่นการใช้คําวา่ “ช้างบ้าน” เรื;องนี Uอาจเป็นอนัตราย 
เนื;องจากนกัทอ่งเที;ยวเชื;อวา่ช้างได้รับการดแูลเป็นอยา่งดีและจะสนบัสนนุสถานที;เลี Uยงชาตปิระเภทนี Uตอ่ไป   
 

2.12  สัตว์ป่าอื3น ๆ 
สถานที;เป็นมิตรตอ่ช้างและสถานที;เปลี;ยนผา่น ไมมี่การใช้สตัว์ป่าอื;น ๆ  เพื;อความบนัเทิงของมนษุย์ หรือเลี Uยงในสภาพที;ทําให้สตัว์นั Uนทรมาน  

 


