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กรมปศุสตั ว์แจงช้างไทยปลอดภัยเพราะมีกฎหมายคุ้มครอง
นายสัตวแพทย์อภัย สุทธิสงั ข์ อธิบดีกรมปศุสตั ว์ กล่าวว่า จากการทีม่ สี ่อื มวลชนนาเสนอข่าว
ในประเด็นที่ไทยถูกตีแผ่ใช้แรงงาน "ช้าง" เพื่อการท่องเที่ยว โดยองค์กรพิทกั ษ์สตั ว์ของอังกฤษระบุว่า มี
ช้างในประเทศแถบเอเชียซึ่งรวมถึงในไทยมากกว่า 3 ใน 4 มีสภาพความเป็ นอยูท่ เ่ี ลวร้ายอย่างมาก และถูก
ละเมิดสิทธิ ถูกใช้แรงงานเพื่อการท่องเที่ยวอย่างโลดโผน นอกจากนี้ องค์กรพิทกั ษ์สตั ว์แห่งโลกหรือ
World Animal Protection กล่าวว่า ร้อยละ 77 ของช้างในอุตสาหกรรมท่องเที่ยวของไทย อินเดีย ศรีลงั กา
เนปาล ลาว และกัมพูชา มีสภาพความเป็ นอยู่เลวร้ายและไม่สามารถยอมรับได้ โดยอินเดียเป็ นประเทศที่
ช้างถูกเลีย้ งในสภาพทีเ่ ลวร้ายที่สุด ซึ่งรายงานดังกล่าวระบุว่า ช้างเหล่านี้ นอกจากจะถูกบังคับให้ให้ความ
บันเทิงกับนักท่องเที่ยวแล้ว ในเวลาที่ไม่มกี ารแสดงยังต้องถูกล่ามด้วยโซ่ท่มี คี วามยาวไม่ถงึ 3 เมตร และ
ต้อ งอาศัย อยู่ภ ายในอาคารคอนกรีต รวมทัง้ ไม่ ไ ด้ร ับ การดู แ ลที่ถู ก สุ ข ลัก ษณะ ทัง้ การโชว์เ พื่อ ความ
สนุ กสนานให้กบั นักท่องเที่ยว โดยให้เดินบนสะพานไม้เล็กเพียงแผ่นเดียว การยกขาต่อกันเป็ นกลุ่มๆ
รวมทัง้ การถ่ายรูปกับนักท่องเทีย่ ว นัน้
อธิบดีกรมปศุสตั ว์ ชีแ้ จงว่า ประเทศไทยได้มกี ารประกาศใช้พระบัญญัตปิ ้ องกันการทารุณกรรม
และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ทาให้การดูแลสัตว์และการจัดสวัสดิภาพสัตว์ดขี ้นึ และเหมาะสม
โดยเฉพาะช้าง เพราะมีบทลงโทษรุนแรง มีโทษจาคุกไม่เกิน ๒ ปี ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จา
และปรับ
นอกจากนี้ กรมปศุสตั ว์ยงั มีหน่ วยงานในสังกัดคือ สถาบันสุขภาพช้างแห่งชาติ จังหวัดสุรนิ ทร์
เป็ นหน่ วยงานหลัก และมีเจ้าหน้ าที่ของสานักงานปศุสตั ว์จงั หวัดทุกจังหวัดในการเข้าไปดูแลสุขภาพช้าง
บ้านทัวประเทศ
่
ทัง้ ช้างที่เลี้ยงทัวไปและช้
่
างในปางช้า ง ปั จจุ บนั เรามีช้า งบ้า นที่เลี้ยงทัง้ หมด จานวน
๓,๗๗๑ เชือก (ข้อมูลจากการเก็บตัวอย่างตรวจพิสูจน์ DNA ) ในปี ๒๕๖๐ มีปางช้างทีก่ รมปศุสตั ว์สารวจไว้
ทัง้ หมด ๑๕๕ ปาง มีชา้ งในปางทัง้ หมด ๒,๑๗๔ เชือก มีปางช้างทีไ่ ด้รบั มาตรฐานของกรมปศุสตั ว์ ๖ ปาง
ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ๑ ปาง จังหวัดเชียงใหม่ ๑ ปาง จังหวัดตราด ๒ ปาง และจังหวัดกาญจนบุรี ๒ ปาง ใน
ปี ๒๕๖๐ กรมปศุสตั ว์เข้าไปดูแล รักษา ตรวจสุขภาพช้างทัวประเทศทั
่
ง้ ช้างชาวบ้ านทัวไปและช้
่
างในปาง
ช้าง จานวน ๓,๕๙๗ เชือก ที่ปางช้างทุกปางจะมีเจ้าหน้าทีป่ ศุสตั ว์เข้าไปตรวจสอบ แนะนาและให้ปรึกษา
การดูแลสุขภาพช้างเป็ นประจาทุกปี

อธิบดีกรมปศุสตั ว์ กล่าวเพิม่ เติมว่า กรมปศุสตั ว์ไม่สนับสนุ นให้มกี ารนาช้างมาเร่รอ่ น ทีผ่ า่ นมา
ได้มกี ารจับกุมดาเนินคดีขอ้ หาเคลื่อนย้ายสัตว์ โดยไม่ได้รบั อนุ ญาตอยูเ่ นืองๆ ซึง่ ผูฝ้ ่ าฝืนจะมีโทษจาคุก ๑ ปี
ปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท หรือทัง้ จาและปรับ และศาลอาจตัดสินยึดช้างเป็ นของกลางตามพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๘ อีกด้วย ดังนัน้ กรมปศุสตั ว์จงึ ขอยืนยันว่า ข่าวทีส่ ่อื มวลชนได้นาเสนอไปนัน้
คลาดเคลื่อนจากความเป็ นจริง จึงขอประชาสัมพันธ์ให้นักท่อ งเที่ยวชาวไทยและชาวต่างชาติ รวมทัง้
สาธารณชนได้รบั ทราบข้อเท็จจริงต่อไป
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