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เรื่อง ขอเชิญชวนเข้าร่วมขอความอนุเคราะห์ช่วยประชาสัมพันธ์โครงการ
“พรุ่งนี้ท่ด
ี ีกว่าของช้าง”
เรียน ท่านเจ้าของปางช้างและผู้เกี่ยวข้อง
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1) แบบฟอร์มการสมัครเพื่อขอรับทุน
2) เอกสาร “แนวทางแก้ไขเชิงมนุษยธรรมส�ำหรับช้าง
เพื่อความบันเทิง”
องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก (World Animal Protection) เป็นองค์กรไม่
แสวงหาผลก�ำไร มีวัตถุประสงค์เพื่อปกป้องคุ้มครองสัตว์และช่วยปรับปรุง
คุณภาพชีวิตสัตว์ให้มีสวัสดิภาพที่ดีข้น
ึ ด�ำเนินงานใน 50 ประเทศทั่วโลก รวม
ทั้งมีส�ำนักงานและการด�ำเนินงานในประเทศไทยด้วย โดยทางองค์กรฯ มีความ
มุ่งมั่นที่จะส่งเสริมสวัสดิภาพของช้างเลี้ยงในประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง ผ่าน
การปรับปรุงและพัฒนาการด�ำเนินงานของปางช้างตามแนวทางที่เป็นมิตรต่อ
ช้าง
่ �ำลังเกิดขึ้นในปัจจุบันได้ส่งผลกระทบอย่างรุนแรง
วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ทีก
ต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยว สร้างความเสี่ยงต่อช้าง ปางช้าง ควาญช้าง
ไปจนถึงผู้ที่เกี่ยวข้องอื่นๆ แต่วิกฤติครั้งนี้ยังเปิดโอกาสให้ทุกฝ่ายได้พิจารณา
ทบทวนว่าจะสามารถพลิกฟื้ น ปรับตัว และพัฒนารูปการท่องเที่ยวที่สามารถ
สร้างผลก�ำไร 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.

องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลกจึงขอเชิญชวนปางช้างที่สนใจทั่วประเทศไทยสมัคร
รับเงินทุนในโครงการ “พรุ่งนี้ที่ดีกว่าของช้าง” (Build Back Better for
Elephants) โดยเงินทุนนี้มีเป้าหมายในการสนับสนุนปางช้างที่แสดงเจตนารมณ์
ที่จะยอมรับหรือปรับปรุงการด�ำเนินงานตามแนวทางการเป็นมิตรต่อช้างของ
ทางองค์กรฯ ทั้งหมดหรือบางส่วน รายละเอียดทั้งหมดสามารถศึกษาได้จาก
เอกสารที่แนบมา
ผู้ที่สนใจสามารถส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ก่อนวันที่ 28 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2564
มายัง info@worldanimalprotection.or.th
จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา
				

ขอแสดงความนับถือ

(นายฉัตรณรงค์ เมืองวงษ์)
ผู้จัดการ แคมเปญสัตว์ป่า องค์กรพิทักษ์สัตว์แห่งโลก ประเทศไทย

ประกาศรับสมัคร
โครงการพรุ่งนี4 ที6ดีกว่าของช้าง (Build Back Better for Elephants)
องค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลกเป็ นองค์กรทีท: ํางานด้านสวัสดิภาพสัตว์มายาวนาน มีความมุ่งมันที
: จ: ะส่งเสริมสวัสดิภาพของช้างเลียG งอย่างต่อเนื:อง ผ่าน
การปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานของปางช้างตามแนวทางทีเ: ป็ นมิตรต่อช้าง ซึง: จะนําไปสูส่ วัสดิภาพและความเป็ นอยูท่ ด:ี ขี นGึ ของช้างเลียG งได้จริง
ปั จจุบนั มีกระแสการเรียกร้องให้ปางช้างดูแลช้างอย่างมีจริยธรรมมากขึนG เรื:อยๆ เพราะเป็ นการสร้างประสบการณ์ทด:ี แี ก่นักท่องเทีย: ว ตอบสนอง
ความต้องการพืนG ฐานของช้างได้ ขณะเดียวกัน ก็สามารถสร้างผลตอบแทนสําหรับเจ้าของปางช้าง เพือ: ตอบสนองต่อกระแสและความตื:นตัวดังกล่าว
ปางช้างหลายแห่งจึงได้เลือกทีจ: ะทําการเปลีย: นแปลง ไม่ว่าจะเป็ นเพียงบางส่วน หรือทุกส่วนของการดําเนินกิจการ ให้สอดคล้องกับหลักการ “เป็ น
มิตรกับช้าง” ตามทีก: าํ หนดไว้ใน “ทางเลือกทีม: มี นุษยธรรมสําหรับช้างในอุตสาหกรรมการท่องเทีย: ว” ซึง: แนบท้ายเอกสารฉบับนีG
วิกฤติโรคระบาดโควิด-19 ทีก: าํ ลังเกิดขึนG ในปั จจุบนั ได้สง่ ผลกระทบอย่างรุนแรงต่ออุตสาหกรรมการท่องเทีย: ว สร้างความเสีย: งต่อช้าง ปางช้าง ควาญ
ช้าง ไปจนถึงผูท้ เ:ี กีย: วข้องอื:นๆ แต่วกิ ฤติครังG นีGยงั เปิ ดโอกาสให้ทุกฝ่ ายได้พจิ ารณาทบทวนว่าจะสามารถพลิกฟืG น ปรับตัว และพัฒนาการท่องเทีย: วที:
สามารถสร้างผลกําไร ดูแลช้างเลียG งทีม: อี ยูใ่ นปั จจุบนั ได้อย่างเหมาะสมและมีจริยธรรมมากขึนG ตลอดจนยืดหยุน่ ต่อวิกฤตในอนาคตได้อย่างไรบ้าง
การให้เงินทุนนีGเป็ นการสนับสนุ นปางช้างทีแ: สดงเจตนารมณ์ทจ:ี ะยอมรับและ/หรือปรับปรุงการดําเนินงานตามแนวทางการเป็ นมิตรต่อช้าง ทังG หมด
หรือบางส่วน เงินทุนนีGสามารถใช้ทงั G สําหรับการปรับปรุงสวัสดิภาพช้างและการเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความยืดหยุ่นมากขึนG ในช่วงที:การ
ท่องเทีย: วซบเซา จนกว่าสถานการณ์จะกลับมาดีขนGึ และสามารถต้อนรับนักท่องเทีย: วจํานวนมากได้อกี ครังG

องค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลกจะพิจารณาให้ความสําคัญกับผูส้ มัครซึง: :
- เสนอโครงการที: ให้ผลลัพธ์ในระยะยาวได้อย่างยังยื
: น ไม่ใช่การจัดซือG เพียงครังG เดียว แต่จะต้องมีผลไปมากกว่าการขอความช่วยเหลือในการ
จัดซืGออาหารช้างและการจ่ายเงินเดือนพนักงาน และจะต้องกําหนดโครงการทีจ: ะสามารถยกระดับมาตรฐานสวัสดิภาพและความเป็ นอยู่ทด:ี ี
สําหรับช้างและควาญช้างภายในปางช้างได้
- ให้ความสําคัญต่อการพัฒนา การฝึกอบรม และเสริมสร้างศักยภาพให้ธุรกิจมีความยืดหยุน่ มากยิง: ขึนG ตลอดระยะเวลาของมาตรการรับมือโรค
ระบาดทีเ: หลืออยู่ จนกว่าจะสามารถต้อนรับนักท่องเทีย: วจํานวนมากได้อกี ครังG
- กําหนดสาระสําคัญของโครงการ ซึง: เมือ: ดําเนินการแล้วเสร็จจะสามารถสร้างแหล่งรายได้ทดแทนให้กบั ปางช้างได้
- พิจารณาประเด็นคําถาม “การได้รบั ทุนในครังG นีGจะช่วยยกระดับสวัสดิภาพช้างภายในปางช้างต่อไปได้อย่างไร แม้วา่ จะได้ใช้จา่ ยเงินทุนไปจน
หมดแล้ว?” โปรดศึกษา “ทางเลือกทีม3 มี นุ ษยธรรมสําหรับช้างในอุตสาหกรรมการท่องเทีย3 ว” ขององค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลก สําหรับข้อมูล
อ้างอิง
เงื6อนไขการขอรับทุน และวิธีการสมัคร
1. ปางช้างจะต้องได้รบั การจดทะเบียนธุรกิจถูกต้องตามกฎหมายของประเทศไทย
2. ปางช้างจะต้องปฏิบตั ติ ามกฎหมายแรงงานของประเทศไทย ยกตัวอย่างเช่น จ่ายเงินพนักงานทังG หมดอย่างน้อยตามค่าแรงขันG ตํ:า และให้การ
สนับสนุนการขอวีซ่าสําหรับพนักงานต่างชาติ
3. ปางช้างจะต้องมีต ั iวรูปพรรณช้าง ปกสีชมพู สําหรับช้างทุกเชือกภายในปางช้าง
4. แต่ละโครงการจะต้องระบุช:อื “ผูจ้ ดั การโครงการ” หนึ:งคน ซึง: จะมีหน้าทีใ: นการส่งรายงานประจําเดือนให้กบั องค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลก เพื:อ
รายงานความคืบหน้ าของโครงการ ซึ:งจะรวมถึงเอกสารรายงาน การโทรศัพท์ไปยังเจ้าหน้ าที:ขององค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลก และ/หรือ
ภาพถ่าย/วีดโิ อประกอบการรายงาน
5. แต่ละโครงการจะต้องแล้วเสร็จภายในระยะเวลา l เดือน นับตังG แต่วนั ทีไ: ด้รบั การอนุมตั ทิ นุ
6. ปางช้างทีผ: า่ นการพิจารณาจะได้รบั เงินทุนสูงสุดไม่เกิน noo,ooo บาท
7. เมือ: สินG สุดระยะเวลาของโครงการ ปางช้างจะต้องนําส่งใบเสร็จรับเงิน ใบเรียกเก็บเงิน และหลักฐานการชําระเงินอื:นๆ
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คําแนะนําการแบ่ งประเภทสถานที3ท่องเที3ยวช้ างเพื3อวัตถุประสงค์ ในการเปลี3ยนสถานที3เหล่ านีใB ห้ เป็ นไปตามเงื3อนไขของสวัสดิ
ภาพที3ดขี นึ B
คําแนะนํา
การรณรงค์ “สัตว์ป่า ไม่ใช่ นักแสดง” ขององค์กรพิทกั ษ์ สตั ว์แห่งโลกมุง่ เน้ นที;จะยุตกิ ารใช้ ประโยชน์และทรมานสัตว์ป่าในธุรกิจบันเทิงเพื;อนักท่องเที;ยว การใช้ สตั ว์ป่าเพื;อความบันเทิงเชิง
ท่องเที;ยวเป็ นปั จจัยขับเคลือ; นที;สาํ คัญอย่างหนึง; ของการค้ าสัตว์ป่าทัว; โลกที;เป็ นสัตว์ใกล้ สญ
ู พันธุ์ ทรมานสัตว์รุนแรง และส่งเสริ มปั ญหาสังคมหลายด้ าน เช่น อาชญากรรมที;มีการ
วางแผนและเศรษฐกิจล้ มเหลว
การใช้ ช้างที;ถกู เลี Uยงในสถานที;ทอ่ งเที;ยวนันเกี
U ;ยวข้ องกับความทุกข์ทรมานที;ไม่จําเป็ นสําหรับการสร้ างความบันเทิงแก่นกั ท่องเที;ยว องค์กรพิทกั ษ์ สตั ว์แห่งโลกเล็งเห็นถึงความจําเป็ นใน
การอํานวยความสะดวกในการเปลีย; นสถานที;เลี Uยงช้ างจากการเลี Uยงที;เลวร้ ายที;สดุ ไปสูส่ ภาวะที;ดีที;สดุ เท่าที;จะเป็ นไปได้ และพยายามทํางานร่วมกับเจ้ าของสถานที; ควาญช้ าง
อุตสาหกรรมการท่องเที;ยวและชุมชนเพื;อให้ บรรลุเป้าหมายนี U
ด้ วยการเปลีย; นความต้ องการออกจากสถานที;ทอ่ งเที;ยวที;ใช้ ช้างเพื;อความบันเทิงไปสูก่ ารเลี Uยงช้ างอย่างเป็ นมิตร บริ ษัทท่องเที;ยวและปางช้ างสามารถมีบทบาทสําคัญในการยุติการ
แสวงหาผลประโยชน์จากช้ างและเคารพสัตว์อนั น่าเกรงขามและใกล้ สญ
ู พันธุ์เหล่านี U
ปางช้ างที;เปลีย; นจากการท่องเที;ยวช้ างจากแบบดังเดิ
U มไปสูแ่ บบที; 'เป็ นมิตรกับช้ าง' จะเป็ นแนวหน้ าในการเคลือ; นไหว โดยความต้ องการของบริ ษัทท่องเที;ยวที;ต้องการเที;ยวในลักษณะ
ดังกล่าวมีจํานวนมากขึ Uนเรื; อย ๆ ในปางช้ างที;เป้นมิตรกับช้ าง ช้ างจะได้ รับการดูแลอย่างดีที;สดุ เท่าที;จะเป็ นไปได้ ในขณะเดียวกันการใช้ ช้างเพื;อความบันเทิงแบบเดิมการก็จะสิ Uนสุดลง
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ในเอกสารนี Uเราร่างหลักเกณฑ์ขององค์กรพิทกั ษ์ สตั ว์แห่งโลกเพื;อใช้ สาํ หรับสถานที;ทอ่ งเที;ยวที;เป็ นมิตรกับช้ างที;ให้ ทางเลือกที;เป็ นไปได้ มากที;สดุ ในการจัดสวัสดิภาพดีที;สดุ สําหรับช้ าง
เลี Uยง
มีการแบ่งหลักเกณฑ์เป็ นสามหมวดหมู่ โดยคํานึงถึงเกณฑ์ตา่ ง ๆ ที;เกี;ยวกับเงื;อนไขที;กําหนดสําหรับช้ างลี Uยง กิจกรรมที;เสนอให้ กบั นักท่องเที;ยว ความยัง; ยืนของสถานที;จดั แสดง และ
ความต้ องการของการเพิ;มจํานวนช้ างเลี Uยงใหม่หรื อไม่
หมวดหมูเ่ หล่านี U ได้ แก่:
เป็ นมิตรกับช้ าง หลักเกณฑ์เหล่านี Uตรงตามมาตราฐานด้ านสวัสดิภาพที;ยอมรับโดยองค์กรพิทกั ษ์ สตั ว์แห่งโลกเป็ นแนวทางแก้ ไขถาวรที;ดีที;สดุ สําหรับช้ างเลี Uยงที;ไม่สามารถ
กลับสูป่ ่ าได้ หรื อเป็ นแนวทางแก้ ไขชัว; คราวสําหรับช้ างเลี Uยงที;เหมาะสมจะนํากลับสูป่ ่ า
เปลี2ยนผ่ าน เกณฑ์เหล่านี Uแสดงถึงมาตรฐานสวัสดิภาพที;ได้ รับการปรับปรุง แต่ก็ไม่ครอบคลุมเท่าแบบที;เป็ นมิตรช้ าง มาตรฐานส่วนใหญ่สามารถทําได้ ในทางทฤษฎีโดย
สถานที;สว่ นใหญ่ไม่ต้องลงทุนมาก การปฏิบตั ติ ามเกณฑ์เหล่านันจะช่
U วยให้ แน่ใจว่ามีสว่ นร่วมในการแก้ ปัญหาอย่างยัง; ยืนตามแคมเปญนี U แต่ยงั มีการปรับปรุง / การ
เปลีย; นแปลงเพิ;มเติมเพื;อให้ ได้ มาตรฐาน 'ที;เป็ นมิตรกับช้ าง' ซึง; เป็ นไปได้
เส้ นแดง สภาพที;ไม่อาจยอมรับได้ สาํ หรับช้ างเลี Uยงและมีความต้ องการช้ างเลี Uยงอย่างต่อเนื;อง มีกระบวนการทําให้ ช้างเชื;องอย่างโหดร้ ายอยูต่ ลอดเพื;อใช้ ช้างติดต่อกับคน
โดยตรงอย่างปลอดภัย เงื;อนไขการเลี Uยงที;ดีขึ Uนในสถานที;แบบเส้ นแดงได้ รับการสนับสนุนอย่างมาก แต่ไม่ใช่จดุ มุง่ หมายของเอกสารนี U
สถานที;เลี Uยงช้ างจะจัดเป็ นสถานที;ที;เป็ นมิตรกับช้ างได้ ก็ตอ่ เมื;อปฏิบตั ติ ามมากกว่าครึ;งหนึง; ของหลักเกณฑ์ทงั U 12 ข้ อต่อไปนี U และข้ อที;เหลือตรงตามหลักเกณฑ์ของแบบเปลีย; นผ่าน
สถานที;เลี Uยงช้ างจะถูกพิจารณาให้ อยูใ่ นช่วงเปลีย; นผ่านได้ หากปฏิบตั ติ ามหลักเกณฑ์ทงั U 12 ของการเปลีย; นผ่าน
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แนวทางแก้ ไขเชิงมนุษยธรรมสําหรับช้ างเพื;อความบันเทิง

1. เกณฑ์ การแบ่ งประเภทสถานที6เลีย8 งช้ าง

เกณฑ์ การได้ รับ
ช้ าง
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เป็ นมิตรกับช้ าง

ประเภท
การเปลี3ยนผ่ าน

ซื Uอ ขาย หรื อเช่าช้ างโดยสถานที;มีความเสีย; งสูง เหมือนกับสถานที;ที;เป็ นมิตรกับช้ าง
ที;จะใช้ ประโยชน์จากช้ าง
สถานที;ต้องมีมาตรการที;รับประกันการซื Uอขาย
ช้ างใหม่ให้ กบั หรื อจากสถานที;เลี Uยง โดยไม่
สนับสนุนการเป็ นเจ้ าของช้ างต่อเนื;องเพื;อ
วัตถุประสงค์การท่องเที;ยว เช่น การรับ การ
บริ จาค การให้ การดํารงชีวิตทางเลือก โดย
พิจารณาความซับซ้ อนของการเป็ นเจ้ าของช้ าง
การจ่ายเงินสดเป็ นเพียงส่วนหนึง; ของแผนการ
ดํารงชีวิตทางเลือกที;มีวตั ถุประสงค์เพื;อป้องกัน
การซื Uอช้ างทดแทนโดยเจ้ าของรายเดิม *

3

เส้ นแดง

อนุญาต/ดําเนินการซื Uอและขายช้ าง หรื อให้ เช่า
ช้ าง โดยไม่มีขนตอนเพื
ัU
;อรับประกันการเปลีย; น
ผ่านจากเจ้ าของไปยังความเป็ นอยูท่ างเลือกโดย
ไม่ขึ Uนอยูก่ บั ช้ าง

แนวทางแก้ ไขเชิงมนุษยธรรมสําหรับช้ างเพื;อความบันเทิง

ความโปร่ งใส
ต้ นกําเนิดของ
ช้ าง
การผสมพันธุ์
ช้ างเลียB ง

ความโปร่งใสของต้ นกําเนิด ตัว_ รูปพรรณช้ างที;
เปลีย; นแปลงไม่ได้ และบันทึกเพื;อเป็ น
หลักฐาน*

เหมือนกับสถานที;ที;เป็ นมิตรกับช้ าง

ไม่มีความโปร่งใสของต้ นกําเนิด ตัว_ รูปพรรณช้ าง
ไม่นา่ เชื;อถือหรื อไม่เพียงพอ หรื อการเก็บบันทึก
ไม่เพียงพอ

ไม่มีการผสมพันธุ์ช้างเลี Uยง ใช้ วธิ ีการแยกเพศ
หรื อคุมกําเนิด

ไม่มีการผสมพันธุ์ช้างเลี Uยงเพื;อวัตถุประสงค์
การค้ า หรื อมีนโยบายไม่สนับสนุนการผสมพันธุ์
การผสมพันธุ์ช้างเลี Uยงอาจเกิดขึ Uนได้ ในกรณีคืน
ช้ างสูป่ ่ า

รู ปแบบเชิง
เศรษฐกิจ

ไม่ใช่ความต้ องการช้ างเลี Uยงตลอดไป รูปแบบ
การดําเนินงานไม่ใช่เพื;อผลกําไร
มีความพอเพียงหรื อการเงินที;มนั; คงอย่างน้ อย
หนึง; ปี พร้ อมแผนธุรกิจที;คาดการณ์ความมัน; คง
ทางการเงินอย่างน้ อยสามปี

มีการฝึ กฝนการเลี Uยงช้ างเชลยเพื;อวัตถุประสงค์
ทางการค้ าเช่น ลูกจะถูกขายให้ กบั สถานที;หรื อ
เจ้ าของอื;น ๆ ไม่มีการเชื;อมโยงไปยังโปรแกรม
การอนุรักษ์ ที;มีการจัดการทางวิทยาศาสตร์ หรื อ
ความพยายามในการนํากลับมาใช้ ใหม่
รูปแบบกําไรมีความต้ องการช้ างเลี Uยงเพื;อ
วัตถุประสงค์การค้ าอย่างชัดเจน
พึง; พึงรายได้ จากความบันเทิงเพื;อการท่องเที;ยว
อย่างมากสําหรับการดําเนินงานและดูแลสัตว์
กําไรที;ได้ กระตุ้นให้ สถานที;นนมี
ั U ความพยายาม
ขัดกับการยุตกิ ารใช้ ช้างเพื;อความบันเทิง

การจัดการช้ าง
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ไม่ใช่ความต้ องการช้ างเลี Uยงตลอดไป อาจมี
รูปแบบการดําเนินงานเพื;อผลกําไร
มีความพอเพียงหรื อการเงินที;มนั; คงอย่างน้ อยหนึง;
ปี พร้ อมแผนธุรกิจที;คาดการณ์ความมัน; คงทางการ
เงินอย่างน้ อยสามปี สร้ างและบริ หารผลกําไรด้ วย
วิธีที;ไม่ขดั แย้ งกับความพยายามที;จะยุตกิ ารใช้ ช้าง
เพื;อความบันเทิง
มีการจัดการช้ างอย่างมีมนุษยธรรมในทุก
มีการจัดการช้ างอย่างมีมนุษยธรรมในทุก
สถานการณ์
สถานการณ์
ไม่มีเงื;อนไขการใช้ ช้างอย่างละเอียด การใช้
ไม่มีเงื;อนไขการใช้ ช้างอย่างละเอียด การใช้
เครื; องมือที;ก่อให้ เกิดความเจ็บปวด เช่น ตะขอ เครื; องมือที;ก่อให้ เกิดความเจ็บปวด เช่น ตะขอ ซึง;
ซึง; ถูกจํากัดไว้ ใช้ สาํ หรับกรณีฉกุ เฉินเท่านันและ
U
ถูกจํากัดไว้ ใช้ สาํ หรับกรณีฉกุ เฉินเท่านันและหาก
U
หากเป็ นไปเพื;อประโยชน์สงู สุดของสัตว์
เป็ นไปเพื;อประโยชน์สงู สุดของสัตว์
การสนับสนุนเชิงบวกเมื;อใดก็ตามที;เป็ นไปได้
ผู้ฝึกช้ างจะได้ รับการฝึ กอบรมเกี;ยวกับเทคนิคการ
เพื;อจัดการกับช้ าง และรับประกันสุขภาพและ เสริ มแรงเชิงบวก แต่อาจยังไม่มีการใช้ งานอย่าง
ความปลอดภัยของทังคนงานและสั
U
ตว์
สมบูรณ์
4

มีการใช้ เงื;อนไขการเกลียดชังช้ าง และมีการ
ยอมรับความจําเป็ นที;จะต้ องทําลายสัญชาติ
ญาณช้ างเพื;อใช้ งานตังแต่
U เล็ก รวมทังมี
U การใช้
เครื; องมือลงโทษที;ทําให้ บาดเจ็บ เช่น ขอสับ เป็ น
ประจํา รวมถึงในสถานการณ์ที;สามารถจัดการได้
โดยไม่ต้องใช้

แนวทางแก้ ไขเชิงมนุษยธรรมสําหรับช้ างเพื;อความบันเทิง

การใช้ ช้างเพื3อ
ความบันเทิง

ปฏิสัมพันธ์
ระหว่ างคนกับ
ช้ าง

ปฏิสัมพันธ์ ทาง
สังคมและการ
เคลื3อนย้ าย
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ควาญช้ างต้ องได้ รับการพัฒนาทักษะเพื;อความ
เข้ าใจในวิธีการดังกล่าว
ไม่มีการใช้ ประโยชน์ช้างเพื;อความบันเทิงของ เหมือนกับสถานที;ที;เป็ นมิตรกับช้ าง
มนุษย์ เช่น การแสดง การขี; หรื อการแสดงต่อ
สาธารณะที;ไม่เหมาะสม *

ไม่มีปฏิสมั พันธ์โดยตรงระหว่างนักท่องเที;ยวกับ
ช้ าง กิจกรรม เช่น การขี;ช้าง การอาบนํ Uา หรื อ
คอร์ สควาญช้ าง *
ปฏิบตั ติ ามคําแนะนํา และอนุญาตเฉพาะ
ปฏิสมั พันธ์โดยตรงระหว่างคนที;ไม่ใช่
นักท่องเที;ยวและช้ างที;ได้ รับการฝึ กอบรมอย่าง
เหมาะสมหรื อมีความเชี;ยวชาญเพื;อรับประกัน
สวัสดีภาพและความปลอดภัยของสัตว์และคน
สภาพป่ าหรื อกึง; ป่ าสําหรับช้ างทังกลางวั
U
นและ
กลางคืน ปราศจากโซ่และถูกควบคุมให้ อยูใ่ น
บริ เวณที;มีสภาพแวดล้ อมเป็ นธรรมชาติ
สามารถอยูอ่ าศัยตามธรรมชาติได้ โดย
ปราศจากโซ่ หรื อโปรแกรมปล่อยคืนสูป่ ่ าที;มี
การตรวจสอบเป็ นอย่างดี อนุญาตให้ สาํ หรับ:
ั พันธ์ทางสังคมในการจับกลุม่ สังคม
• ปฏิสม
ตามธรรมชาติ
• หาอาหารจากพืชธรรมชาติที;หลากหลาย
• มีพื Uนที;เพียงพอสําหรับการเคลือ; นไหว

ใช้ ประโยชน์ช้างเพื;อความบันเทิงของมนุษย์ เช่น
การแสดงช้ างวาดรูป, ขี;ช้าง หรื อกิจกรรมอื;นที;
ต้ องใช้ การฝึ กอบรมเข้ มข้ น กิจกรรมเหล่านี Uจะทํา
ให้ ช้างเกิดความเครี ยดและอาจเป็ นอันตรายต่อผู้
มาเยี;ยมชม

มีปฏิสมั พันธ์โดยตรงระหว่างนักท่องเที;ยวกับช้ าง ปฏิสมั พันธ์นกั ท่องเที;ยวกับช้ างโดยตรงโดยที;ช้าง
เมื;อช้ างเต็มใจและมีการรับประกันความปลอดภัย เข้ าร่วมโดยไม่สมัครใจ (เช่น การขี; การอาบนํ Uา
ระหว่างนักท่องเที;ยวกับช้ าง กิจกรรม เช่น การขี; คอร์ สควาญช้ าง)
ช้ าง การอาบนํ Uา หรื อคอร์ ส ควาญช้ าง

สภาพแวดล้ อมที;ไม่มีโซ่หรื อคอกล้ อมในที;อยู่
ช้ างถูกจํากัดด้ วยการใช้ โซ่หรื อเชือกบางเวลาหรื อ
อาศัยตามธรรมชาติ (หรื อลักษณะตามธรรมชาติ) ตลอดเวลา
สําหรับช้ างช่วงกลางวัน (หรื ออย่างน้ อย 10
ช้ างไม่สามารถเข้ าสังคมในกลุม่ ทาง
•
ชัว; โมง)
สังคมตามธรรมชาติกบั ช้ างตัวอื;น
• หากการกักขังช้ างเป็ นสิง; จําเป็ นในตอน
• ไม่มีหรื อจัดให้ มีสภาพแวดล้ อมที;
กลางคืน ต้ องใช้ โซ่ที;มีความยาว > 10
สมบูรณ์ไม่เพียงพอ
ม.เท่านันU และให้ ช้างอยูใ่ นสิง; แวดล้ อม
ธรรมชาติ ถูกสุขลักษณะและไม่รบกวน
ช้ าง
5
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•

การคาดการณ์
ระยะยาว

มีการจัดให้ มีวสั ดุที;สง่ เสริ มให้ ช้างได้
แสดงออกถึงพฤติกรรมตามธรรมชาติอย่าง
เพียงพอ

พยายามเต็มที;เพื;อให้ เกิดสิง; แวดล้ อมที;
สมบูรณ์เต็มที;เพื;อเข้ าถึงสภาพกึง; ป่ าหรื อ
การทําให้ สงิ; แวดล้ อมสมบูรณ์ที;กระตุ้น
พฤติกรรม ตามธรรมชาติ
• ความสามารถที;จะเข้ าสังคมระหว่างช้ าง
ในการจับกลุม่ ทางสังคมตามธรรมชาติ
สถานที;ยินดีที;จะค่อยๆปรับปรุงและเปลีย; นไปใช้
มาตรฐานที;เป็ นมิตรกับช้ างในอนาคต
•

สถานที;เลี Uยงช้ างตกลงทําหน้ าที;เป็ นแบบอย่าง
สําหรับสถานที;อื;นๆ เพื;อการเรี ยนรู้และเป็ นแรง
บันดาลใจให้ มีการพัฒนาสถานที;ที;เป็ นมิตรกับ
ช้ างต่อไป ตราบเท่าที;มีกําลังเพียงพอและ
สอดคล้ องกับหลักเกณฑ์สําหรับการรับช้ างด้ วย
วิธีที;ยงั; ยืน *
มาตรฐานการ ผ่านมาตรฐานการเลี Uยงสัตว์ระหว่างประเทศ ผ่านมาตรฐานการเลี Uยงสัตว์แห่งชาติสาํ หรับช้ าง
สําหรับช้ างเอเชียหรื อช้ างแอฟริ กนั ที;เป็ นที;
เอเชียหรื อช้ างแอฟริ กนั ถ้ ามี และมาตรฐานสวน
เลียB ง
1
ยอมรับ รวมถึงความจําเป็ นของสถานที;
สัตว์แห่งชาติ ตราบใดที;ไม่ขดั กับหลักเกณฑ์
“ป้องกันการสัมผัสติดต่อ” อาหารเพียงพอ การ ข้ างต้ น
เข้ าถึงการดูแลโดยสัตว์แพทย์ที;นา่ เชื;อถือ
เหมือนกับสถานที;ที;เป็ นมิตรกับช้ าง
การให้ ความรู้ เมื;อมีผ้ มู าเยือน มีการให้ ความรู้ที;แม่นยํา
เกี;ยวกับการใส่ใจสวัสดีภาพสัตว์สาํ หรับช้ าง
เลี Uยง ประเด็นการอนุรักษ์ และการใช้ ช้างแบบ
ดังเดิ
U ม **
ไม่มีการใช้ ประโยชน์สตั ว์ป่าอื;น ๆ เพื;อความ
เหมือนกับสถานที;ที;เป็ นมิตรกับช้ าง
สัตว์ ป่าอื3น ๆ
บันเทิง อาทิ การแสดงโชว์ การขี; หรื อการแสดง
สาธารณะที;ไม่เหมาะสม สัตว์ทงหมดอยู
ัU
ใ่ น
เงื;อนไขที;เพียงพอ
* เช่น สหพันธ์ศนู ย์อนุรักษ์ สตั ว์โลก (GFAS) / ** เป้าหมายขันตํ
U ;าในการเป็ นสถานที;ที;เป็ นมิตรกับช้ าง
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ไม่มีเจตนาที;จะปรับปรุงสภาพแวดล้ อม
สําหรับช้ าง

ไม่ผา่ นมาตรฐานการเลี Uยงสัตว์ที;บงั คับใช้ ใน
ประเทศหรื อระหว่างประเทศ

ไม่มีการให้ ความรู้หรื อให้ เพียงความรู้พื Uนฐาน
สารเกี;ยวกับช้ างเลี Uยงไม่แม่นยําหรื อทําให้ เข้ าใจ
ผิด
สัตว์ป่าอื;นๆ ถูกใช้ ประโยชน์เพื;อความบันเทิง
และ/หรื อทุกข์ทรมานจากเงื;อนไขที;ไม่เพียงพอ

แนวทางแก้ ไขเชิงมนุษยธรรมสําหรับช้ างเพื;อความบันเทิง

2. ภาคผนวก: รายละเอียดเพิ6มเติมเกี6ยวกับเกณฑ์ การแบ่ งประเภท
2.1 การได้ รับช้ าง

ทังU ในสถานที;เลียU งที;เป็ นมิตรกับช้ างและสถานที;เปลี;ยนผ่าน มีมาตรการที;รับประกันการซือU ขายให้ กับหรื อจากสถานที;ไม่ส่งเสริ มให้ มีการเป็ นเจ้ าของช้ างตลอดไปเพื;อ
วัตถุประสงค์การท่องเที;ยวเพื;อความบันเทิง การจ่ายเงินซื Uอช้ างจะต้ องมีการรับประกันว่าเจ้ าของก่อนหน้ านี Uจะไม่ใช้ เงินเพื;อซื Uอช้ างใหม่หรื อเป็ นส่วนหนึง; ของการทํามาหากินซึง;
มีวตั ถุประสงค์เพื;อป้องกันการจัดหาช้ างทดแทนโดยเจ้ าของคนก่อน
รู ปแบบความเป็ นอยู่ทางเลือก เช่น การช่วยให้ เจ้ าของช้ างมีส่วนร่ วมกับการสร้ างรายได้ ที;ไม่ขึนU อยู่กับการใช้ ช้าง หรื อการคืนเงินให้ กับองค์กรบนพืนU ฐานสังคม และการ
ดําเนินการที;รับประกันว่าไม่มีความต้ องการช้ างเลี Uยงอีกในอนาคต การบริ จาคช้ างอาจยอมรับได้ อย่างไรก็ดี สถานที;รับเลี Uยงช้ างควรส่งเสริ มให้ ผ้ บู ริ จาคหรื อหน่วยงานไม่หา
ช้ างตัวใหม่มาแทนที; เช่นเดียวกัน สถานที;ให้ เช่าช้ างควรมีการป้องกันที;เพียงพอเพื;อให้ แน่ใจว่าช้ างยังคงอยู่ที;สถานที; รวมทังควรจะกระตุ
U
้ นและช่วยให้ เจ้ าของช้ างวางแผน
ความเป็ นอยู่ในอนาคตที;ไม่พงึ; พาช้ าง แน่นอนว่าหมายรวมถึงการให้ เช่าช้ างจะไม่ทําให้ เจ้ าของช้ างซื Uอช้ างมาเพิ;มเติม

2.2 ความโปร่ งใสของต้ นกําเนิดช้ าง

สถานที;เลี Uยงช้ างที;เป็ นมิตรและสถานที;เปลี;ยนผ่าน ต้ นกําเนิดของช้ างทุกตัวและวิธีการได้ รับช้ างจะต้ องโปร่งใสและมีเอกสารบันทึก รวมทังสถานที
U
;เลี Uยงจะต้ องมีตวั_ รูปพรรณที;
เปลี;ยนแปลงไม่ได้ ของช้ างแต่ละตัว แม้ วา่ กฎหมายของประเทศจะไม่ได้ เรี ยกร้ องให้ มีก็ตาม แนะนําให้ ใช้ การเก็บตัวอย่างดีเอ็นเอหรื อไมโครชิปปิ งU เพื;อให้ แน่ใจว่าช้ างไม่ “หาย”
กลับไปในวงจรการค้ า ขณะเดียวกัน สถานที;เลี Uยงต้ องเก็บบันทึกตัว_ รูปพรรณของช้ างทุกตัวอย่างแม่นยํา

2.3 การผสมพันธุ์ช้างเลียB ง

สถานที;เลี Uยงที;เป็ นมิตรกับช้ างจะต้ องป้องกันการผสมพันธุ์ ด้ วยวิธีการแยกช้ างตัวผู้และช้ างตัวเมีย หรื อวิธีที;ใกล้ เคียงกับโครงสร้ างโขลงตามธรรมชาติมากที;สดุ หรื อการทํา
หมัน โดยวิธีนี Uไม่ใช้ กบั ช้ างที;จะถูกนํากลับไปอยู่ในถิ;นที;อยู่ตามธรรมชาติ สถานที;เลี Uยงที;ม่งุ เน้ นสวัสดีภาพหลายแห่งแย้ งว่าควรอนุญาตให้ มีการผสมพันธุ์เพื;อผลิตลูกหลาน
ช่วยให้ ชีวิตครอบครัวตามธรรมชาติและสมบูรณ์แบบโขลงมากขึ Uน ขณะที;การโต้ แย้ งนี Uต้ องรับทราบ เรามีความเห็นว่าการโต้ แย้ งนี Uไม่ได้ ชงั; นํ Uาหนักการสูญเสียความสามารถที;
จะเลี Uยงช้ างโตเต็มวัยที;มีความจําเป็ น ความท้ าทายในการเลี Uยงลูกช้ างตัวใหม่ด้วยวิธีที;เพียงพอโดยไม่มีสภาพการเกลียดชัง และการโต้ แย้ งเชิงจริ ยธรรมในการนําช้ างตัวอื;นมา
มีชีวิตในที;กกั ขัง ซึง; แม้ จะเป็ นสภาพที;ดีที;สดุ ก็เทียบไม่ได้ กบั ชีวิตในป่ า
สถานที;เปลีย; นผ่านไม่ผสมพันธุ์ช้างเลี Uยงเพื;อวัตถุประสงค์การค้ า หรื อนโยบายของสถานที;เลี Uยงโดยทัว; ไปแล้ วไม่สนับสนุนให้ มีการผสมพันธุ์ แต่ยงั ไม่มีการป้องกันที;เพียงพอ
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2.4 รู ปแบบเศรษฐกิจ

สถานที;เป็ นมิตรต่อช้ างใช้ รูปแบบไม่แสวงหาผลกําไร โดยรายได้ เพิ;มเติมหลังจากจ่ายค่าใช้ จ่ายทังหมดของสถานที
U
;จะนํามาใช้ เพื;อสนับสนุนสวัสดีภาพอื;น ๆ หรื อโครงการ
อนุรักษ์ ปกป้องช้ าง ในสถานที;เปลีย; นผ่าน อาจมีการสร้ างผลกําไร ถ้ าด้ านอื;นๆ ของสถานที;เลี Uยงรับประกันว่าผลกําไรนันไม่
U ขดั กับเจตนาที;จะยุตกิ ารใช้ ประโยชน์ช้างเลี Uยง
ความเสี;ยงคือผลกําไรอาจเป็ นแรงจูงใจให้ ช่วยเหลือช้ างต่อไป โดยไม่ได้ มีการรักษาความปลอดภัยที;จะรับประกันว่าจะมีการนําช้ างออกไปจากอุตสาหกรรมอย่างยัง; ยืน เช่น
ด้ วยวิธีซื Uอช้ าง
สถานที;เป็ นมิตรกับช้ างและสถานที;เปลี;ยนผ่านพึง; พิงตนเองด้ านเศรษฐกิจได้ โดยไม่จําเป็ นว่าจะหมายถึงการสร้ างรายได้ จากนักท่องเที;ยวเพียงอย่างเดียว แต่อาจรวมถึงแผน
งบประมาณหรื อเงินสํารองที;ชดั เจนและโปร่ งใสอย่างน้ อย 3 ปี ข้างหน้ า ขึ Uนอยู่กับเงินอุดหนุนจากรัฐบาล เงินที;มอบให้ หรื อเงินบริ จาค สถานที;เลี Uยงที;ไม่มีความยัง; ยืนด้ าน
เศรษฐกิจมีความเสีย; งที;ช้างทังหมดจะลงเอยด้
U
วยการกลับไปอยูใ่ นอุตสาหกรรมท่องเที;ยวกรณีสถานที;เลี Uยงล้ มละลาย

2.5 การจัดการช้ าง

ในสถานที;เลี Uยงเป็ นมิตรกับช้ างควรจะจัดการช้ างด้ วยวิธีสนับสนุนเชิงบวกเท่านันU ห้ ามการใช้ ขอสับหรื อเครื; องมืออื;นที;ทําให้ เกิดการบาดเจ็บและการลงโทษทําให้ เจ็บปวดเมื;อ
ใช้ เครื; องมือไม่เหมาะสม เว้ นแต่ในสถานการณ์ฉกุ เฉิน ต้ องรับประกันความปลอดภัยของผู้เลี Uยงด้ วยการออกแบบคอกล้ อม ทําให้ การมีปฏิสมั พันธ์กบั ช้ างที;ไม่ปลอดภัยนันไม่
U
จําเป็ น เฉพาะในสถานการณ์พิเศษ เช่น การรักษา การขนส่งหรื อย้ ายที; เหตุฉกุ เฉิน อาจต้ องใช้ วิธีการอื;น แต่ต้องเป็ นวิธีที;มีมนุษยธรรมมากที;สดุ เพื;อยังคงรับประกันการจัดการ
สถานการณ์ที;ปลอดภัยและประสบความสําเร็ จ ต้ องฝึ กทักษะผู้เลี Uยงช้ างทุกคนด้ วยวิธีการจัดการที;มีมนุษยธรรม สถานที;เปลี;ยนผ่านยังจําเป็ นต้ องพึง; พาปฏิสมั พันธ์ โดยตรง
เป็ นประจําระหว่างผู้เลี Uยงกับช้ าง และอาจจําเป็ นต้ องคงการใช้ เครื; องมือควบคุมทัว; ไป อย่างไรก็ดี การใช้ เครื; องมือต้ องจํากัดที;ขนตํ
ั U ;า และไม่ทําให้ เกิดอันตรายต่อช้ าง ช้ าง
จะต้ องไม่อยูใ่ นสภาพถูกลงโทษเนื;องจากการใช้ เครื; องมือหรื อวิธีอื;น ๆ
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2.6 การใช้ ช้างเพื3อความบันเทิง

ช้ างไม่ถกู ใช้ ประโยชน์เพื;อความบันเทิง เช่น การแสดงเพื;อนักท่องเที;ยวทังในสถานที
U
;เลี Uยงที;เป็ นมิตรกับช้ างและสถานที;เปลีย; นผ่าน โดยปฏิสมั พันธ์กบั ช้ างต้ องปฏิบตั ติ าม
คําแนะนําในข้ อ 2.5

2.7 ปฏิสัมพันธ์ ระหว่ างคนกับช้ าง

สถานที;เลี Uยงที;ปฏิบตั ิดีที;สดุ ไม่อนุญาตให้ เกิดปฏิสมั พันธ์โดยตรงหรื อใกล้ ชิดระหว่างช้ างกับนักท่องเที;ยว คุณค่าการดึงดูดหลักที;สถานที;เลี Uยงคือการสังเกตช้ างในสภาพกึ;งป่ า
ด้ วยวิธีที;ไม่ใช่การรบกวน ในสถานที;เลี Uยงเปลี;ยนผ่านเสนอปฏิสมั พันธ์โดยตรงที;จํากัด เฉพาะเมื;อช้ างมีสว่ นร่ วมโดยสมัครใจ เช่น เข้ าหานักท่องเที;ยวเอง อนุญาตให้ มีกิจกรรม
ทัว; ไป เช่น การอาบนํ Uาโดยนักท่องเที;ยว หรื อคอร์ สควาญช้ างสําหรับสถานที;เปลี;ยนผ่าน กรณีที;ช้างตัดสินใจที;จะล่าถอยได้ ทกุ เมื;อ เกณฑ์นี Uจํากัดเบื Uองต้ นสําหรับปฏิสมั พันธ์กบั
นักท่องเที;ยว ช้ างเลี Uยงที;ใช้ งานมาหลายปี อาจได้ รับประโยชน์จากขันตอนการดู
U
แลโดยควาญช้ างหากเห็นว่าจําเป็ น เช่น การอาบนํ Uาหรื อนําช้ างไปตรวจร่างกายหรื อย้ ายที;

2.8 ปฏิสัมพันธ์ ทางสังคมและการกักขัง

เป้าหมายคือการมีแนวทางแก้ ไขประเภทศูนย์อนุรักษ์ สตั ว์ที;มีพื Uนที;ขนาดใหญ่ มีสภาพกึง; ป่ าและช้ างมีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมกับช้ างตัวอื;นๆ หรื อแนะนําช้ างกลับสูป่ ่ า ที;อยูอ่ าศัย
ในป่ ารับประกันการผ่อนคลายสถานการณ์ ขดั แย้ งระหว่างคนและช้ าง อย่างไรก็ดี แนวทางแก้ ไขต้ องใช้ เงินสูงเพื;อสร้ างและรักษา หรื อไม่เหมาะสมสําหรับช้ างจํานวนมาก
ดังนันU ประเภทการเปลี;ยนผ่านยอมรับประเด็นนี Uและแนะนําเฉพาะสภาพแวดล้ อมปิ ดหรื อไม่มีโซ่ลา่ มระหว่างวัน ยินยอมให้ มีปฏิสมั พันธ์ทางสังคมในที;อยู่ตามธรรมชาติ การ
กํากับช้ างที;เพียงพอของพนักงานเป็ นสิ;งจําเป็ นเพื;อให้ แน่ใจว่าช้ างที;ปล่อยอิสระไม่ทําลายทรัพย์สินหรื อเป็ นสาเหตุให้ เกิดอาการบาดเจ็บ ในตอนกลางคืนควรจะป้องกันช้ าง
ไม่ให้ ออกไปนอกขอบเขตที;กําหนด แต่ยงั คงให้ อิสระสูงสุด และสามารถที;จะมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคม เช่น คอก หรื อ เชือกยาว/โซ่ที;มีความยาวมากกว่า 10 เมตรถ้ ามีความ
จําเป็ น นอกจากนี U ต้ องให้ ช้างอยูใ่ นพื Uนที;ตามธรรมชาติ สะอาดและแห้ งในตอนกลางคืน ทังนี
U U ห้ ามใช้ โซ่สนหรื
ั U อพื Uนคอนกรี ต
สถานที;เป็ นมิตรกับช้ างจะต้ องเลี Uยงช้ างในสภาพป่ าหรื อกึ;งป่ าโดยมีปฏิสมั พันธ์ ทางสังคมกับช้ างตัวอื;นๆ ที;ให้ สิ;งแวดล้ อมที;อดุ มสมบูรณ์ เต็มที; ในสถานที;เปลี;ยนผ่านที;ไม่มี
สถานที;กงึ; ป่ า ต้ องมีการใช้ วิธีสร้ างสิง; แวดล้ อมอุดมสมบูรณ์ที;เพียงพอเพื;อให้ มาตรฐานสวัสดีภาพสูงที;เพียงพอแก่ช้าง ทังนี
U U ปฏิสมั พันธ์ทางสังคมระหว่างช้ างเป็ นสิง; จําเป็ น

2.9 การคาดการณ์ ระยะยาว

สถานที;เป็ นมิตรกับช้ างมีกลยุทธ์ ทางออกที;ชดั เจนที;ทราบว่าเมื;อไม่ใช้ ช้างเลี Uยงในอุตสาหกรรมบันเทิงแล้ ว และช้ างตัวสุดท้ ายในสถานที;เลี Uยงตายลง สถานที;นนจะเปลี
ัU
;ยน
หน้ าที;หรื อหยุดดําเนินงาน สถานที;เปลีย; นผ่าน อาจไม่มีกลยุทธ์ทางออก แต่ควรจะเต็มใจที;จะปรับปรุงอย่างต่อเนื;อง โดยมุง่ หวังที;จะเปลีย; นเป็ นสถานที;เป็ นมิตรกับช้ างในที;สดุ
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แนวทางแก้ ไขเชิงมนุษยธรรมสําหรับช้ างเพื;อความบันเทิง

2.10 มาตรฐานการเลียB ง

นับเป็ นสิ;งจําเป็ นที;สถานที;เลี Uยงทําตามมาตรฐานการเลี Uยงช้ างที;ดีที;สดุ ที;มีอยู่ เช่น มาตรฐานของสหพันธ์ ศนู ย์อนุรักษ์ สตั ว์โลก (GFAS) สถานที;เป็ นมิตรต่อช้ างจะต้ องผ่าน
มาตรฐานเมื;อเกณฑ์ในเอกสารนี Uไม่ได้ ให้ คําแนะนํา อย่างน้ อยสถานที;เปลีย; นผ่านจะต้ องใช้ คําแนะนําแห่งชาติที;บงั คับใช้ กบั ช้ าง หากไม่มีคําแนะนําแห่งชาติ จะต้ องปฏิบตั ติ าม
คําแนะนําสวนสัตว์แห่งชาติ หรื อคําแนะนํา WAZA

2.11 การให้ ความรู้

สถานที;เป็ นมิตรต่อช้ างและสถานที;เปลีย; นผ่าน นักท่องเที;ยวจะได้ รับความรู้อย่างมีสว่ นร่วมและรอบด้ านเกี;ยวกับสวัสดีภาพช้ าง การอนุรักษ์ ช้าง มรดกวัฒนธรรมของการใช้
ช้ าง และผลกระทบของการใช้ ช้างเลี Uยงเพื;อความบันเทิงต่อการอนุรักษ์ และสวัสดีภาพช้ าง
สถานที;เส้ นแดงมักจะให้ ความรู้แก่นกั ท่องเที;ยวที;ไม่ถกู ต้ องเกี;ยวกับการดูแลและฝึ กฝนช้ างหรื อชีวิตของช้ างเลี Uยงโดยทัว; ไป เช่นการใช้ คําว่า “ช้ างบ้ าน” เรื; องนี Uอาจเป็ นอันตราย
เนื;องจากนักท่องเที;ยวเชื;อว่าช้ างได้ รับการดูแลเป็ นอย่างดีและจะสนับสนุนสถานที;เลี Uยงชาติประเภทนี Uต่อไป

2.12 สัตว์ ป่าอื3น ๆ

สถานที;เป็ นมิตรต่อช้ างและสถานที;เปลีย; นผ่าน ไม่มีการใช้ สตั ว์ป่าอื;น ๆ เพื;อความบันเทิงของมนุษย์ หรื อเลี Uยงในสภาพที;ทําให้ สตั ว์นนทรมาน
ัU
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