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บทคดัย่อ 

 ช้างถือเป็นสัตว์สาํคัญทาํหน้าที่เป็นราชพาหนะสาํหรับพระมหากษัตริย์ในการสู้ศึก

สงคราม และมีบทบาทในวิถีชีวิต ผูกพันคนไทยมาแต่โบราณ สัญลักษณ์รูปช้างได้ปรากฏเป็น 

“ธงช้างเผือก”หรือ “ธงชาติไทย” มาตั้ งแต่ พ.ศ. 2398-31 ธันวาคม พ.ศ. 2459 ต่อมา

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือ 26 พฤษภาคม 2541 เหน็ชอบให้วันที่ 13 มีนาคมของทุกปี เป็นวัน

ช้างไทย ช้างจึงเป็นสิ่งสาํคัญคือ แต่ปัจจุบันสภาพสงัคมเศรษฐกจิมีการเปล่ียนแปลงไปทาํให้การ

เล้ียงช้างมีการเปล่ียนไปในรูปของการทาํธุรกจิมากขึ้น จากรายงานจากสื่อต่างๆ สถานการณ์ ช้าง

ในประเทศไทยมีประมาณ 5,000 ตัว เป็นช้างป่า 1,950 ตัว ช้างเล้ียงกว่า 3,000 เชือก โดยมี

ช้างเล้ียงที่ทาํงานตามแหล่งท่องเที่ยว ประมาณ 1,400-1,500 เชือก ที่สร้างปัญหาคือช้างเล้ียง

ไม่ได้รับความคุ้มครองเท่าที่ควรหรือได้รับความคุ้มครองน้อยกว่าช้างป่า เช่น มีช้างเร่ร่อนอยู่ตาม

เมืองใหญ่กว่า 200-300 เชือก และช้างลากไม้เถื่อนทางภาคเหนือประมา 700-800 เชือก และ

มีช้างที่จดทะเบียนคร่ึงหน่ึงจะอยู่ตามแหล่งท่องเที่ยว อกีคร่ึงหน่ึงมาเดินเร่ร่อนอยู่ตามเมืองใหญ่ 

จากสถานการณ์ดังกล่าวพบว่าส่งผลให้ช้างไทยเร่ิมสญูพันธ์ และมีการลักลอบจับช้างเล้ียงมาเป็น

ช้างป่ามากขึ้น 

 จากการศึกษาพบว่าในบรรดาพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัช้าง 

น้ันมีหลายฉบับ แต่มีพระราชบัญญัติ 1 ฉบับหลักๆ เท่าน้ันที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับช้างเล้ียงโดยตรง 

ได้แก่ พระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ตามนัยมาตรา 4 โดย ในฐานะเป็นสตัว์เล้ียง สตัว์

พาหนะ และสัตว์เศรษฐกิจ เฉกเช่น โค กระบือและสัตว์ชนิดอื่นๆ ที่มนุษย์ใช้เป็นพาหนะ 

พระราชบัญญัติฉบับน้ี ยังไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ช้างเล้ียงสมกบัที่เป็นสญัลักษณห์น่ึง

ของชาติ และไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครอง อนุรักษ์ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับช้าง

อย่างมีประสิทธิภาพได้ พระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายน้ี นอกจากน้ีไม่ให้ความสาํคัญแก่

ช้างโดยตรงแล้วยังก่อให้เกิดปัญหาจากการบังคับใช้กฎหมายหลายประการเช่นประการแรก 

กฎหมายให้นํา้หนักไปในการคุ้มครองช้างป่า ส่วนช้างบ้านน้ันอาจได้รับ ความคุ้มครองบ้าง แต่ก็

                                                            

 นักศึกษาหลักสตูรนิติศาสตรมหาบัณฑติ  คณะนิติศาสตร์ ปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธุรกจิบัณฑติย์ 

 ที่ปรึกษาวิทยานิพนธห์ลัก 
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เป็นส่วนน้อย และโดยทางอ้อม เช่น ปัญหาการจัดทาํทะเบียนตัว๋รูปพรรณช้าง ปัญหาการโอนและ

การซ้ือขายช้าง ปัญหาการเคล่ือนย้ายช้าง และปัญหาการทารุณกรรมช้าง ดังน้ันผู้เขียนจึงเสนอให้

แก้ไขปรับปรุงกฎหมายพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482  ให้สอดคล้องกบัเหตุผลความ

เป็นจริงในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยการดาํเนินการแก้ไขพระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 

โดยการจัดหมวดหมู่ตัวบทกฎหมายในเร่ืองของช้างเล้ียง ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 

2482 โดยเฉพาะ โดยปรับปรุงในเร่ืองการจัดทาํตั๋วรูปพรรณช้างเล้ียงใหม่ให้ทนักับสถานการณ์

ปัจจุบัน ปรับปรุงอัตราค่าธรรมเนียมในการจดตั๋วรูปพรรณช้างเล้ียง เพ่ือให้เหมาะสมกับ

สถานการณ์ปัจจุบัน ปรับปรุงมาตรการในการซ้ือขายช้างเล้ียงหรือซากช้างให้สอดคล้องกับ

อนุสญัญาไซเตสและประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองซ้ือขายสงัหาริมทรัพย์ และกาํหนด

มาตรการในการครอบครองงาช้างให้สอดคล้องกบัพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 วางแนวทาง

การเคล่ือนย้ายช้างออกหรือนาํเข้า ทั้งในประเทศนอกประเทศ รวมถึงการเคล่ือนย้ายออกนอก

พ้ืนที่ กาํหนดโทษการใช้งานและการทารุณกรรมช้าง โดยการบัญญัติสาเหตุต่างๆ ของการทารุณ

กรรมช้างให้ครอบคลุม เพ่ือลดการใช้งานช้างเล้ียงอย่างไม่เป็นธรรม ทั้งน้ีเพ่ือให้พระราชบัญญัติ

สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ได้มีการแก้ไขให้เหมาะสมกับสถานการณ์ปัจจุบัน และเพ่ือให้ช้างไทย

ดาํรงอยู่คู่กบัประเทศไทยสบืไป 

 

1. บทนาํ 

 ประเทศไทย เป็นประเทศเดียวที่มีช้างอยู่ 2 สถานะ คือ ช้างป่า กับ ช้างเล้ียง ซ่ึงช้าง

ป่า มีพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าปี 2535 ดูแลอยู่ ส่วนช้างบ้านหรือช้างเล้ียง มี 

พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ 2482 ดูแล แต่ช้างในความหมายของต่างประเทศถือว่าเป็นสตัว์ป่า

ทั้งหมด แต่ประเทศไทยเรามีช้างเล้ียงด้วย หากย้อนไปร้อยกว่าปี เราใช้งาช้างเล้ียงทาํประโยชน์

ด้วย ซ่ึงงาช้างจะงอก 5-7 เซน็ติเมตร ต่อปี หลังจากงอกแล้ว ควาญช้างกจ็ะทาํพิธีตัด ตัดมาแล้ว

บ้างกน็าํไปบูชา บ้างกน็าํไปทาํแหวน กาํไล พระ เป็นต้น 

 แต่เน่ืองจากกฎหมายเอกชนที่ดีจะต้องมีวัตถุประสงค์ (Endof Law) ในการคุ้มครอง

เพ่ือประโยชน์แห่งปัจเจกชนและมหาชน และเพ่ือคุ้มครองสัตว์เล้ียงมิใช่ก่อให้เกิดความเสยีหาย

แก่ตัวสัตว์เอง กฎหมายในปัจจุบันในการคุ้มครองช้างเล้ียงโดยตรง คือ พระราชบัญญัติสัตว์

พาหนะ 2482 มันเปิดช่องโหว่มาก เช่น เร่ืองตั๋วรูปพรรณ การคุ้มครองช้าง ซากช้าง การ

เคล่ือนย้ายช้าง การซ้ือขาย โอนกรรมสทิธิ์ช้าง การใช้แรงงานช้าง และทารณุกรรมช้าง เป็นต้น 

 
2.  หลกัการคุม้ครองชา้งในประเทศไทย 

  หลักการคุ้มครองช้างในประเทศไทยในปัจจุบันยังถือว่าเป็นกฎหมายที่ ยังคงมี

ข้อบกพร่องอยู่หลายประการ เม่ือศึกษาจากหลักของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึง

ชนิดของสัตว์ป่าและพันธุ์พืชที่ใกล้จะสูญพันธุ์ ค.ศ. 1973 (Convention on International Trade 
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in Endangered Species of Wild Fuana and Flora) หรืออนุสัญญา CITES ซ่ึงมีวัตถุประสงค์

หลักในการคุ้มครองการค้าสัตว์ป่าระหว่างประเทศ และหลักอนุสัญญาว่าด้วยความหลากหลาย

ทางชีวภาพ ค.ศ. 1992 (Convention on Biological Diversity) ซ่ึงมีหลักสาํคัญในการคุ้มครอง

ถิ่นที่อยู่อาศัยตามธรรมชาติของชนิดพันธุ์ต่างๆ ซ่ึงในประเทศไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีของ

อนุสัญญาทั้งสองฉบับแล้ว แต่มาตรการคุ้มครองช้างป่าของประเทศไทยยังไม่สอดคล้องกับ

ข้อกาํหนดของอนุสัญญาทั้งสองฉบับเท่าไหร่นัก ซ่ึงมาตรการคุ้มครองช้างป่ายังไม่สอดคล้องกับ

หลักการของอนุสญัญาไซเตส และอนุสญัญาว่าด้วยความหลากหลายทางชีวภาพ  

 

3. มาตรการคุม้ครองดูแลทางกฎหมายชา้งเล้ียงของไทย 

 3.1 มาตรการทางกฎหมายของประเทศไทย 

  สําหรับกฎหมายที่ เกี่ ยวกับการควบคุมดูแลช้างเ ล้ียงของไทยได้มีการตรา

พระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ ร.ศ. 119 และต่อมาได้มีการปรับปรุงแก้ไขเป็นพระราชบัญญัติสตัว์

พาหนะ พ.ศ. 2482 ซ่ึงมีการบังคับใช้ในวันที่ 6 พฤศจิกายน พ.ศ. 2482 ต่อใน พ.ศ. 2544 

คณะรัฐมนตรีได้มีการเสนอให้แก้ไขพระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ ที่ค้างการพิจารณาในสมัยรัฐบาล 

นายกทักษิณ ชินวัตร ในการประชุมสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่ 1 ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้

เสนอและให้ส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณาต่อไป โดยให้

กระทรวงมหาดไทยรับข้อสงัเกตุของคณะกรรมการกล่ันกรองฯ คณะที่ 4 ไปพิจารณาด้วย โดยมี

เจตนาแก้ไขพระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ให้มีความแน่นอน ทนัต่อสถานการณ์ และมี

ผลบังคับใช้เป็นรปูธรรมมากย่ิงขึ้น  

 พร้อมกันน้ียังได้มีการตรากฎหมายหลายฉบับที่เกี่ยวข้องเพ่ือรองรับให้มีความ

เกี่ยวข้องในมิติต่างๆ เพ่ือเป็นแนวทางในการปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกบัสตัว์พาหนะของไทย และ

โดยในรัชกาลปัจจุบันสมเดจ็พระนางเจ้าสริิกติิ์พระบรมราชินีนาถ ทรงมีความห่วงใยในการนาํช้าง

กลับสู่ป่า รวมทั้งต้องใส่ใจดุแลช้าง และต้องเพ่ิมประชากรช้างในธรรมชาติด้วย ทั้งน้ีสิ่งสาํคัญคือ

เราต้องร่วมกันต่อสู้การฆ่าช้างที่ผิดกฎหมาย โดยเฉพาะเร่ืองการลักลอบการค้างาช้าง ซ่ึงรัฐบาล

ไทย มีมาตรการในการดาํเนินการ คือ  

 1) การทาํงานร่วมกบัหน่วยงานต่างๆ เช่น ในเร่ืองของข่าว และการลักลอบการนาํเข้า

งาช้างที่ผดิกฎหมาย 

 2) การบังคับใช้กฎหมายการควบคุมการค้างาช้างบ้าน และ 

 3) พยายามแก้ไขกฎหมายเพ่ือไม่ให้มีการค้างาช้างแอฟริกาอย่างผิดกฎหมายใน
ประเทศไทย โดยการแก้ไขกฎหมายน้ีจะแก้ไขให้สอดคล้องกบัการแก้ไขกฎหมายระหว่างประเทศ 

จากการศึกษาข้อมูลด้านนิติบัญญัติและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายและกฎระเบียบที่

เกี่ยวข้องกับการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างในประเทศไทยในเชิงลึก  พบว่ามีพระราชบัญญัติและ

ประมวลกฎหมายที่ เกี่ยวกับช้างเล้ียงในปัจจุบันที่บังคับใช้จริงเพียงฉบับเดียวเท่าน้ัน คือ 
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พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 มีวัตถุประสงค์เพ่ือให้มีการคุ้มครองสัตว์พาหนะซ่ึงถือ

เป็นสตัว์เล้ียง และป้องการการฆ่าสตัว์ การทารุณกรรมสตัว์ รวมถึงการลักลอบการลักสตัว์ โดยมุ่ง

คุ้มครองสิทธิของสัตว์เล้ียงและเจ้าของ ซ่ึงช้างเล้ียงถือเป็นสัตว์เล้ียงตาม กฎหมายน้ี ดังน้ันการ

คุ้มครองสวัสดิ์ภาพและกรรมสทิธิ์ของช้างเล้ียง และเจ้าของช้างจึงต้องเป็นไปตามกฎหมายน้ี ส่วน

ในเร่ืองหลักของช้างเล้ียงที่เกี่ยวข้องกบัพระราชบัญญัติฉบับน้ีคือ 

 หลักเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกบัช้าง คือ มาตรา 8 มาตรา 14 มาตรา 17 มาตรา 19 

และมาตรา 29  มีใจความสาํคัญดังน้ีคือ 

 1) การกาํหนดให้มีการจดทะเบียนทาํตัว๋รปู ดังน้ี 

  (1) สัตว์พาหนะ หมายความว่า ช้าง ม้า โค กระบือ ล่อ ลา ซ่ึงได้ทาํหรือต้องทาํ

ตัว๋รปูพรรณตามพระราชบัญญัติน้ี 

  (2)  ช้างมีอายุย่างเข้าปีที่ 8 หรือสัตว์ใดได้ใช้ขับขี่ลากเขน็หรือใช้งานแล้ว หรือ

สัตว์ใดที่มีอายุย่างเข้าปีที่สี่ เม่ือจะนาํออกนอกราชอาณาจักร ให้เจ้าของหรือตัวแทนพร้อมด้วย

ผู้ใหญ่บ้านหรือพยาน ในกรณีที่ไม่มีผู้ใหญ่หรือผู้ใหญ่บ้านไปด้วยไม่ได้ นําสัตว์น้ันไปขอจด

ทะเบียนทาํตัว๋รปูพรรณจากนายทะเบียนท้องที่ที่สตัว์น้ันอยู่ 

  (3)  สตัว์พาหนะซ่ึงนาํจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรต้องขอจดทะเบียน
ทาํตัว๋รปูพรรณ 

 2) กาํหนดให้มีการโอนกรรมสทิธิ์และการจาํนองสตัว์พาหนะดังน้ี 

  (1) การโอนกรรมสิทธิ์ให้ผู้โอนและผู้รับโอนทั้งสองฝ่าย หรือตัวแทน นําสัตว์

พาหนะและตัว๋รปูพรรณไปยังนายทะเบียนเพ่ือจดทะเบียนเพ่ือจดทะเบียนการโอนกรรมสทิธิ์ กรณี

ที่เจ้าพนักงานยึดสัตว์พาหนะขายทอดตลาดเพ่ือชาํระหน้ีอากร หรือนายทะเบียนขายทอดตลาด

สัตว์พาหนะ หรือการเปล่ียนเจ้าของ ซ่ึงยังมิได้ทาํการโอนกรรมสิทธิ์แก่กันต่อนายทะเบียน เม่ือ

นายทะเบียนได้ประกาศให้เจ้าของผู้มีนามรายสดุท้ายในตัว๋รูปพรรณมาทาํการโอนภายในกาํหนด

สามสิบวันแล้วไม่มา ให้นายทะเบียนมีอาํนาจโอนกรรมสิทธิ์สัตว์พาหนะได้ แม้ผู้รับโอนหรือ

ตัวแทนมาแต่ฝ่ายเดียว  

  (2) ผู้ใดได้รับสตัว์พาหนะเป็นมรดก ให้ผู้น้ันหรือตัวแทนนาํพยานพร้อมด้วยตั๋ว

รูปพรรณไปแจ้งต่อนายทะเบียนสัตว์น้ัน แล้วให้ประกาศมรดกมีกาํหนดสามสิบวัน ถ้าไม่มี 

ผู้คัดค้านภายในเวลาที่กาํหนด ให้นายทะเบียนแก้ทะเบียนและตั๋วรูปพรรณสาํหรับสัตว์น้ันให้แก่

ผู้รับมรดก ถ้ามีผู้ใดคัดค้านให้นายทะเบียนสั่งให้ผู้ที่เห็นว่าไม่มีสิทธิดีกว่าไปฟ้องศาลภายใน

กาํหนด ไม่เกิน 60 วัน ถ้าไม่ฟ้องให้นายทะเบียนแก้ทะเบียนและตั๋วรูปพรรณให้แก่ผู้ควรรับ

มรดก 

  (3) การจํานอง ให้ผู้จํานองและผู้รับจํานองทั้งสองฝ่าย หรือตัวแทนนําตั๋ว

รปูพรรณประจาํตัวสตัว์ที่จาํนองไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่มีทะเบียนสตัว์น้ันเพ่ือทาํการจาํนอง 
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 3) กาํหนดให้มีการย้ายและจาํหน่ายทะเบียนดังน้ี 

  (1) การย้ายสัตว์พาหนะไปต่างอาํเภอ นอกจากกรณีการเช่า เช่าซ้ือ ยืม ฝาก 

จาํนาํ รับจ้างเล้ียงหรือพาไปช่ัวคราว เจ้าของหรือตัวแทนต้องนาํตั๋วรูปพรรณสตัว์ไปแจ้งความต่อ

นายทะเบียนท้องที่ใหม่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สตัว์น้ันๆ ไปถงึที่ๆ ย้ายไป 

  (2) ถ้าสัตว์พาหนะตายให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งความและส่งมอบตั๋วรูปพรรณ

สตัว์ที่ตายน้ันต่อนายทะเบียนท้องที่หรือกาํนันเพ่ือจัดส่งต่อนายทะเบียนท้องที่ ภายใน 15 วันนับ

แต่วันที่ทราบว่าสตัว์น้ันตาย กรณีที่ผู้อื่นเป็นผู้ครอบครองสตัว์น้ันช่ัวคราว กใ็ห้ผู้น้ันแจ้งความต่อ

นายทะเบียนท้องที่หรือกาํนันภายใน 15 วันนับแต่วันที่ทราบว่าสตัว์น้ันตาย เว้นแต่เจ้าของหรือ

ตัวแทนจะได้ปฏบิัติแล้ว  

  (3) ผู้ใดจะนาํสัตว์พาหนะออกไปนอกราชอาณาจักรให้นาํสัตว์น้ันพร้อมด้วยตั๋ว

รูปพรรณไปให้นายทะเบียนตรวจแก้ทะเบียนและสลักหลังตั๋วรูปพรรณว่าจําหน่ายออกนอก

ราชอาณาจักร การนาํสัตว์พาหนะกลับเข้ามาในราชอาณาจักรให้แจ้งความต่อนายทะเบียนท้องที่

ภายใน 30 วันนับแต่วันที่สตัว์มาถงึ  

 ทั้งน้ีโดยมีกฎกระทรวงที่ประกาศอยู่ภายใต้กฎหมายฉบับน้ี ได้แก่ 

 1. กฎกระทรวงมหาดไทยออกตามความในพระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482  

 อาศัยอาํนาจตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พุทธศักราช 

2482 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยออกกฎกระทรวงไว้ กฎกระทรวงมหาดไทยออกตาม

ความในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 น้ีมุ่งแก้ไขในเร่ืองตั๋วรูปพรรณสัตว์โดยเฉพาะ

เร่ืองการออกตัว๋รปูพรรณสตัว์และการจดทะเบียน  

 2. ประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2483 เร่ืองการแต่งตั้ง

ปลัดอาํเภอผู้เป็นหัวหน้ากิ่งอาํเภอนายทะเบียนสตัว์พาหนะ 

 วัตถุประสงค์ของประกาศฉบับน้ีเพ่ือเป็นการขยายอาํนาจเจ้าพนักงานหน้าที่ ที่ทาํ

หน้าที่ในการจดทะเบียนสัตว์พาหนะ และขยายการปฏิบัติการนอกพ้ืนที่ เพ่ือความสะดวกและ

รวดเรว็ในการปฏบิัติงาน  

 จะเห็นได้ว่าตามพระราชบัญญัติน้ีไม่ได้ครอบคลุมในทุกเร่ืองและไปคาบเกี่ยว

กฎหมายหลายฉบับเช่น ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ในเร่ืองการโอน การซ้ือขาย หรือจะ

เป็นประมวลกฎหมายอาญาในเร่ืองการทารุณกรรมสัตว์ ทาํให้สับสนและยากต่อการบังคับใช้

กฎหมาย 

 3.2 มาตราการทางกฎหมายของต่างประเทศ 

  3.2.1 กฎหมายประเทศสาธารณรัฐอนิเดีย 

 ช้างอยู่ในวิถีชีวิตของคนอินเดียซ่ึงนับถือฮินดูอย่างลึกซ้ึง โดยช้างถูกยกฐานะให้เป็น

เทพเจ้าองค์สาํคัญองค์หน่ึงคือพระพิฆเนศร์ ในภาษาสนัสกฤตมีคาํว่า Gajah และในฮินดีคือ ฮาตี 

173



Haathi สาํหรับคนอนิเดียแล้ว ไม่ว่าจะประกอบพิธใีดๆ ในสงัคม กต้็องมีเทพคเณชามีส่วนอยู่ด้วย

ทุกคร้ังไป 

 ปัจจุบันช้างอนิเดียตอนน้ีได้รับการคุ้มครองทางกฎหมายมากขึ้นกว่าที่เคยเป็นมาก่อน 

แต่การบังคับใช้กฎหมายออกมาใช้ยังน้อยอยู่ แม้หลังจาก 22 ปีของการรวมจํานวนของช้าง

อินเดียในตาราง-I ของ WPA-1972 จาํนวนมากของช้างที่ถูกจับยังคงไม่ได้รับการคุ้มครอง 

ดังน้ันขั้นตอนในการปรับปรงุประสทิธภิาพของหน่วยงานบังคับใช้ ควรทาํอย่างเร่งด่วนและจะต้อง

ดาํเนินการ แก้ไขข้อบกพร่องที่สาํคัญในกฎหมายอนิเดียที่มีการแก้ไข มีดังน้ี 

 1. ป้องกนัการลักลอบจับช้างป่าอย่างจริงจังและต่อเน่ือง 

 2.  ห้ามไม่ให้มีการค้าช้างที่ยังมีชีวิตอยู่ตามอนุสญัญาไซเตสและห้ามทาํการค้าช้างเป็น

การค้าพาณชิย์ 
 3.  ควรเพ่ิมกฎหมายของการฉีดวัคซีนป้องกนัโรคของปศุสตัว์ป้องกนัพ้ืนที่รอบๆ 

 4.  มีบทบัญญัติที่เข้มงวดและจริงจังแม้แต่ทาที่เป็นการกระทาํผดิเพียงเลก็น้อย 

 5.  ควรมีบทบัญญัติของกฎหมายในการดูแลช้างบ้าน และช้างในสวนสัตว์ให้ได้รับ

ความ เป็นอยู่ที่ดี 

  4) การลงทะเบียนเจ้าของช้าง 

 ก่อนที่จะมีการตรากฎหมายของ WPA-1972 ไม่มีบทบัญญัติกฎหมายสาํหรับการ

ลงทะเบียนของช้างบ้าน การลงทะเบียนช้างในอินเดียจะประกอบด้วยใบรับรองที่ออกโดย

เจ้าหน้าที่ป่าไม้ท้องถิ่นโดยมีรายละเอียดของความสงูและเคร่ืองหมายและลักษณะอื่นๆ ของช้าง 

ในปีที่ผ่านมาต้องมีภาพของควาญช้างกบัช้างติดอยู่ในเอกสารการลงทะเบียน การลงทะเบียนมีผล

บังคับใช้ผ่านข้อของสญัญาต่างๆ ภายใต้บทบัญญัตขิองกฏหมาย และในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ของอนิเดียอนุญาตให้ใช้ทุ่งเล้ียงสตัว์สาํหรับช้าง การออกทะเบียนช้างจะออกโดยกรมป่าไม้ให้แก่

เจ้าของ เป็นในรูปแบบของ “บัตรประจาํตัวสาํหรับช้าง” และจะออกให้กบัเจ้าของหลังจากการ

ตรวจสอบที่ถูกต้องแล้ว เน่ืองจากรูปแบบใบรับรองความเป็นเจ้าของได้รับการกาํหนดโดยรัฐบาล

ของรัฐต่างๆ ภายใต้สตัว์ป่า (Protection) กฎกรอบตามมาตรา 64 

  3.2.2 กฎหมายสาธารณะรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 ช้างบ้านมีบทบาทสาํคัญในชีวิตเศรษฐกจิของสงัคมชาวลาวในชนบทมาหลายศตวรรษ 

ชาวลาวได้ใช้ช้างในพิธกีรรมทางศาสนา และวัฒนธรรมสาํหรับขนส่งสนิค้า ช้างบ้าน ได้รับการนับ

ถอืของผู้คนในอดีต กษัตริย์ลาวได้ยกย่องช้างเป็นสตัว์ประจาํชาติ เป็นสตัว์ประจาํชาติประเทศลาว 

ช้างถือเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมืองที่มีความผูกพันกับชาวลาวเป็นอย่างย่ิง ในอดีตลาวได้รับการเรียก

ขานว่าเป็นเมืองล้านช้าง แต่ปัจจุบันประชากรช้างในลาวอยู่ในภาวะวิกฤต รัฐบาลลาวจึงได้ฟ้ืนฟู

และอนุรักษ์ช้างลาวไว้ โดยการจัดงานบุญช้างขึ้นเป็นประจาํทุกปี 
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 กฎหมายและนโยบายของรัฐบาลสาธารณรัฐประชาธปิไตยประชาชนลาว 

 ประมาณร้อยละ 95 ของคนลาวเป็นเกษตรกรที่อยู่อาศัยในพ้ืนที่ชนบท จนถึงร้อยละ 

10 ของพ้ืนที่ได้รับการกาํหนดพ้ืนที่อนุรักษ์ ความหลากหลายทางชีวภาพแห่งชาติแห่งชาติ 

(NBCA)  

 ในวันที่ 13 กรกฎาคม 1997 เป็นคร้ังแรกที่มีการอนุรักษ์สัตว์ป่าแห่งชาติอย่างเป็น

ทางการของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว มีกิจกรรมที่อนุรักษ์สัตว์ป่าในเร่ืองน้ี

โดยเฉพาะนอกจากน้ีทางสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาวได้มีการทบทวนกฎหมายและ

แก้ไขให้สอดคล้องกบัสถานการณ ์เช่น 

 (1) กฎหมายแห่งชาติที่มีอยู่ด้วยความเคารพต่อสตัว์ป่าที่อยู่อาศัยพ้ืนที่คุ้มครองและ

การค้าสตัว์ป่า 
 (2) กฎหมายที่มีอยู่ต้องมีความเข้มแขง็ที่จะรวมในการพัฒนาเครือข่ายพ้ืนที่คุ้มครอง

และอนุรักษ์กฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัพ้ืนที่ชุ่มนํา้ที่จะต้องมีการปรับปรุงเพ่ือป้องกนัการสลายตัวของ

พวกสัตว์ป่าและกฎหมายต้องเพ่ือลดภัยคุกคามมลพิษและส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างย่ังยืน 

นโยบายที่เกี่ยวข้องกบัการอนุรักษ์สตัว์ป่าและความต้องการที่อยู่อาศัยที่จะถูกกาํหนดและส่งเสริม 

 (3) กลยุทธ์ในการแก้ไขปัญหาของการเพาะปลูกและปศุสัตว์เสียหายจากสัตว์ป่าที่

จะต้องมีการวางแผน 

 (4) กฎระเบียบเกี่ยวกบัการจัดการทางเทคนิคสตัว์และการควบคุมผลิตภัณฑจ์ากสตัว์

ต้องมีความเข้มแขง็  

 เม่ือวันที่ 21 ตุลาคม ค.ศ. 1986 พระราชกฤษฎีกาแรกที่ถูกเปิดตัวโดยคณะรัฐมนตรี

ห้ามการค้าสตัว์ป่า และในนามที่ตามมาไม่ได้มุ่งเน้นเฉพาะช้างป่า แต่ครอบคลุมสตัว์ป่าทั้งหมด 

 การลงทะเบียนช้าง 

 การลงทะเบียนสัตว์ในประเทศลาวที่อยู่ในวัยเดก็ แม้ว่ารัฐบาลในระดับภูมิภาคได้

ดาํเนินการสาํรวจสาํมะโนประชากรสตัว์ทั่วไป การสาํรวจสาํมะโนประชากรบันทกึข้อมูลประชากร

สัตว์ทั้งหมดที่เป็นเกษตรกรในภูมิภาค ได้มุ่งเน้นไปที่สัตว์เล้ียงและรวมถึงสัตว์ป่าที่ได้รับการ

บันทึกและการฝึกอบรมสาํหรับการทาํงาน เกษตรกรลาวแสดงความสนใจเลก็ๆ น้อยๆ ในการ

ลงทะเบียนสตัว์ พวกเขามีความรู้จาํกดั ทางเทคนิคเกี่ยวกบัการผลิตปศุสตัว์ ขณะที่ยังไม่มีรูปแบบ

มาตรฐานสาํหรับการลงทะเบียนสตัว์ เพ่ือที่จะให้แน่ใจว่ากฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกบัการเคล่ือนไหว

ของสัตว์และผลิตภัณฑจ์ากสตัว์จะสามารถตรวจสอบได้ที่กรมปศุสตัว์และประมงได้อย่างถูกต้อง 

โดยได้ประกาศให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ที่ผู้มีอาํนาจระดับจังหวัด ให้พวกเขาไล่ล่า ติดตามและ

ดาํเนินคดีผู้กระทาํผิด อย่างเข้มงวด ในเดือนมกราคมปี ค.ศ. 2001 กรมปศุสตัว์และการประมง

ร่วมงานกับสหภาพยุโรปในการสร้างโปรแกรมการลงทะเบียนของสัตว์โดยการทดสอบใน 5 

จังหวัดในภาคเหนือของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว น้ีมุ่งเน้นไปที่โคและกระบือและ

ช้างที่ถูกทอดทิ้งอย่างจริงจัง 
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4. บทวิเคราะห ์ 

 จากการที่ได้ศึกษามาตรการคุ้มครองดูแลช้างเล้ียงเราสามารถพบปัญหาใหญ่ๆ ได้

ทั้งหมด 4 ปัญหา ดังน้ี 

 4.1 ปัญหากฎหมายเกี่ยวกบัการออกตัว๋รูปพรรณการสวมทะเบียนตัว๋รูปพรรณ

และการตีทะเบยีนชา้ง 

 ประชากรช้างเล้ียงในประเทศไทย ตามกฎหมายน้ัน ช้างเล้ียงอยู่ภายใต้การควบคุม

และดูแลของกระทรวงมหาดไทย เพราะตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 น้ัน  

กาํหนดให้ช้างเล้ียงอยู่ในสถานภาพเดียวกันกับ วัว ควาย ม้า ลา และ ล่อ ต้องมีการจดทะเบียน

กบัหน่วยงาน ในสงักดักรมการปกครองของทางกระทรวงมหาดไทย คือ ที่ว่าการอาํเภอของแต่ละ

อาํเภอโดยจะต้องจดทะเบียนทาํตั๋วรูปพรรณเมื่อมีอายุเข้าปีที่แปด และเม่ือต้องการย้ายช้างออก

นอกจังหวัดกต้็องขออนุญาตจากปศุสัตว์ของแต่ละจังหวัดด้วย ถ้าช้างไม่อยู่ในเกณฑ์ต้องทาํตั๋ว

รูปพรรณข้างต้น เจ้าของจะขอจดทะเบียนทาํตั๋วรูปพรรณกไ็ด้เม่ือเจ้าของสตัว์มีสตัว์เกดิใหม่ หรือ

นาํมาจากต่างท้องที่ หรือนาํเข้าจากต่างประเทศ หรือได้เป็นเจ้าของสตัว์โดยประการอื่น ต้องแจ้ง

ผู้ใหญ่บ้านเพ่ือลงบัญชีสตัว์ที่ยังไม่ได้ทาํตั๋วรูปพรรณไว้เป็นหลักฐาน และเม่ือสตัว์อยู่ในเกณฑต์ั๋ว

รูปพรรณกใ็ช้บัญชีสัตว์ที่ยังไม่ได้ทาํตั๋วรูปพรรณ เป็นหลักฐานประกอบในการจดทะเบียนทาํตั๋ว

รปูพรรณต่อไป 

 ในกรณีที่จะขออนุญาตนาํช้างออกนอกประเทศ หรือใช้งานในธุรกจิต่างๆ ทาํให้มีการ

ลักลอบนาํช้างป่าที่จับได้มาฝึกให้เช่ืองและทาํการตีทะเบียน โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมายที่

จะต้องนําช้างมาจดทะเบียนตั๋วรูปพรรณก่อน และเม่ือนํากลับเข้ามาจากต่างประเทศแล้วให้

เจ้าของแจ้งแก่นายทะเบียนภายใน 30 วัน มีการลักลอบนาํช้างป่าที่จับได้มาฝึกให้เช่ืองและทาํการ

ตีทะเบียน โดยอาศัยช่องโหว่ของกฎหมาย ที่จะต้องนาํช้างมาจดทะเบียนตัว๋รูปพรรณเม่ืออายุย่าง

เข้าปีที่แปด ทาํให้ผู้ลักลอบจับลูกช้างป่าอายุตั้งแต่ 2-7 ปี มาฝึกให้เช่ืองแล้วกน็าํไปสวมทะเบียน

ตัว๋รูปพรรณเม่ือมีอายุย่างเข้าปีที่ 8 ทาํให้ช้างป่าที่จับมาน้ันเป็นช้างเล้ียงที่ถูกต้องตามกฎหมายได้

ทนัท ี

 แต่ในปัจจุบัน พบว่าผู้ประกอบการสามารถฝังไมโครชิพเองได้ ช้างบางเชือกมี

หมายเลขไมโครชิพ 3 ถึง 4 เบอร์ เน่ืองจากไม่มีการควบคุมการซ้ือขายไมโครชิพ อนัเป็นสาเหตุ

สาํคัญของการตีทะเบียนช้าง สาํหรับตั๋วรูปพรรณในทางปฏิบัติสามารถไปจดที่ที่ว่าการอาํเภอ 

ซ่ึงเป็นบัตรแสดงตัวว่าเป็นเจ้าของช้างและในตั๋วรูปพรรณน้ันไม่มีการระบุช่ือพ่อแม่ช้าง ซ่ึงเปิด

ช่องโหว่ให้นาํช้างป่าเข้ามาสวมทะเบียนทนัท ี

 นอกจากน้ี ความแตกต่างกนัของฐานข้อมูลระหว่างหน่วยงานราชการโดยกรมปศุสตัว์

และกรมการปกครอง ทาํให้เกดิช่องว่างในการนาํช้างที่ไม่มีหลักฐานมาแอบอ้างเป็นช้างที่ถูกต้อง

ได้ซ่ึงข้อมูลรายละเอยีดบนตัว๋รูปพรรณเกี่ยวกบัตัวช้างไม่มีความละเอยีดพอที่จะระบุรูปพรรณช้าง
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แต่ละตัวได้อย่างชัดเจน นอกจากน้ีฐานข้อมูลในส่วนกลางและต่างจังหวัดไม่สามารถเช่ือมต่อกัน

ได้โดยระบบคอมพิวเตอร์ทาํให้ไม่สามารถปรับปรงุฐานข้อมูลให้ทนัสมัยได้ตลอดเวลา 

 จากการวิเคราะห์พบว่า มาตรการดังกล่าวเป็นกฎหมายที่มุ่งให้ความคุ้มครองแก่

เจ้าของช้าง ในการรับรองกรรมสทิธิ์ในตัวช้างมิได้มีส่วนในการคุ้มครองช้างแต่อย่างใด ทาํให้เกดิ

ช่องว่างของกฎหมาย คือ มีการลักลอบสวมรอยการจับช้างป่ามาเป็นช้างเล้ียงอยู่เป็นประจาํ  

 และในปัจจุบันพบว่าสถานการณ์การส่งช้างไปต่างประเทศเป็นที่น่าสังเกตว่า มีกลุ่ม

นายทุน และชาวบ้านบางกลุ่ม ได้มีการสะสมช้างมากขึ้น โดยจะหาซ้ือช้างที่มีงาหรือช้างที่มีลักษณะ

ดี สังเกตได้ว่าจะมีช้างหน้าตาแปลกๆ เข้ามาในประเทศเร่ือยๆ ข้อมูลจากศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย

และกรมปศุสัตว์พบว่า ช้างประมาณ 30-40 เปอร์เซน็ต์ มีแหล่งที่มาไม่ชัดเจน มีการทาํลายตั๋ว

รปูพรรณ และไมโครชิพ เพ่ือทาํทะเบียนใหม่ และยังพบว่าในต่างประเทศ เช่น ประเทศจีน มีช้าง

ไทยซ่ึงเจ้าของเป็นชาวจีนอยู่เป็นจาํนวนหลายเชือก 

 ด้วยเหตุที่ช้างเล้ียงเป็นสตัว์พาหนะการนาํช้างออกไปนอกประเทศจึงไม่ได้ถูกควบคุม

โดยพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พุทธศักราช 2535 แม้ว่าช้างจะถูกจัดอยู่ในชี 1  

แนบท้ายอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดพันธุ์สัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธ ์ 

(Convention on International Trade in Endangered Species of WilfFauun and Flora : CITES  

 ปัญหาอตัราค่าธรรมเนียม 
 ในมาตรา 6 ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ให้เรียกค่าธรรมเนียมจด

ทะเบียนช้างตัวละ 20 บาท ถ้าและช้างตัวใดได้จดทะเบียนมาแล้วตามลักษณะกฎหมายและ

ข้อบังคับอย่างหน่ึง อย่างใด ก่อนที่ลงมือใช้พระราชบัญญัติน้ีกใ็ห้เรียกค่าธรรมเนียมแต่ 5 บาท 

และการจดทะเบียนต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นการ โอน สลักตั๋วรูปพรรณช้าง ยังมีอัตราที่น้อยมาก จาก

การศึกษาจะเหน็ได้ว่าอัตราค่าธรรมเนียมในเร่ืองการจัดทาํตั๋วรูปพรรณและการโอนน้อยเกินไป 

ไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและไม่ทาํให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทาํผิด และยังเอื้อ

ประโยชน์ให้กับเจ้าของช้างมากกว่าเอื้ออาํนวยประโยชน์ให้กับช้าง เพราะอัตราค่าธรรมเนียมใน

การจดตัว๋รปูพรรณช้างถูกมากจึงมีการลักลอบจับช้างป่ามาจดทะเบียนเป็นจาํนวนมาก 

 4.2 มาตรการในการซ้ือขายชา้งเล้ียง 

 มาตรการในการซ้ือขายช้างเล้ียงเราสามารถพบปัญหาใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด 2 ปัญหา 

ดังน้ี 

 ปัญหาด้านการซ้ือขายช้าง 

 ปัญหาหลักจะเหน็ได้ว่าช้างเม่ือเป็นสตัว์เล้ียงแล้ว จะสามารถซ้ือขายได้ตามกฎหมาย

แพ่ง ดังน้ันจึงทาํให้มีการลักลอบจับช้างป่าเพ่ือมาขายเป็นจาํนวนมากและที่เป็นปัญหาอกีอย่างคือ

ค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายช้างปัจจุบันตํ่ามาก จึงส่งผลให้เกดิการไม่เกรงกลัวต่อการส่งช้างไปยัง

ต่างประเทศ  
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 และการซ้ือขายช้างน้ันถ้าอายุไม่ถึง 8 ปี สามารถซ้ือขายกนัได้ง่าย เพราะช้างที่อายุไม่

ถงึ 8 ปี ไม่จาํต้องมีตัว๋รปูพรรณ การซ้ือขายสตัว์พาหนะเม่ือมิได้ทาํเป็นหนังสอืและจดทะเบียนต่อ

พนักงานเจ้าหน้าที่กรณย่ีอมตกเป็นโมฆะตาม ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณชิย์  

 จะพบว่าการซ้ือขายช้างเล้ียงและซากช้างเล้ียง ซ่ึงถือเป็นสัตว์เล้ียง จึงบังคับในเร่ือง

ของการซ้ือขายตามพระราชบัญญัติน้ี ซ่ึงเป็นการซ้ือขายกันได้อย่างอิสระ ดังน้ันการซ้ือขายช้างก็

เช่นเดียวกับการซ้ือขายโคกระบือที่มีตั๋วรูปพรรณน้ันถือได้ว่าเป็นสัตว์พาหนะตามมาตรา 4 แห่ง

พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 กรณีจึงเป็นการซ้ือขายสัตว์พาหนะ แต่ช้างที่ยังไม่มีตั๋ว

รูปพรรณน้ันถือเอามิได้ว่าเป็นสตัว์พาหนะตาม มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 

2482 ซ่ึงจะเห็นว่ากฎหมายทั้งสองพระราชบัญญัติไม่สอดคล้องกันโดยช้างที่มีอายุไม่ถึง 8 ปี 

สามารถซ้ือขายกันได้ง่ายเพราะไม่จาํเป็นต้องจดทะเบียนการซ้ือขายตามประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์ มาตรา 456 ดังน้ันจึงส่งผลให้มีการลักลอบจับลูกช้างป่ามาทาํการซ้ือขายการมากขึ้น 

เพราะช้างเล้ียงถอืเป็นช้างของเอกชนจึงสามารถซ้ือขายกนัได้อย่างอสิระ 

 การซ้ือขายซากช้าง 

 เม่ือช้างจัดเป็นสตัว์พาหนะแล้วจึงเป็นกรรสทิธิ์ของเจ้าของช้างเกี่ยวกบัการซ้ือขายซาก

ช้างและ ข้อบัญญัติของไซเตรสจะควบคุมเฉพาะการค้าระหว่างประเทศ  แต่เม่ือผ่านเข้าประเทศ

ได้แล้วกจ็ะไม่อยู่ในขอบข่ายที่บังคับใช้และพระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ไม่ได้กล่าวถึง

ในเร่ืองของซากช้าง งาช้าง และอวัยวะของช้างบ้านเอาไว้  โดยไม่ได้มีการจดทะเบียนและขึ้ น

ทะเบียนว่าส่วนในเป็นของช้างเล้ียงที่ขึ้นทะเบียนแล้วบ้างและไม่ได้มีการแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ในเร่ือง

ซากและอวัยวะช้างที่ตายแล้วจะเหน็ได้ว่ากรณีการนาํเข้า  ส่งออก  ซากสตัว์ตามอนุสญัญาไซเตรส  

จะคุ้มครองและช้างป่าแต่ช้างบ้านจะไม่ได้รับการคุ้มครองและไม่มีทางรู้ ได้เลยว่าซากเหล่าน้ัน 

เป็นของช้างป่าหรือช้างบ้านหากไม่มีการขึ้ นทะเบียนไว้ แต่การครอบครองกลับไปขึ้ นอยู่ที่

พระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. 2558 จะเหน็ว่ากฎหมายเกี่ยวกับช้างเล้ียงกระจัดกระจายไปหลาย

ฉบับ 

 4.3 มาตรการการเคลือ่นยา้ยชา้งเล้ียง 

 มาตรการการเคล่ือนย้ายช้างเล้ียงเราสามารถพบปัญหาใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด 1 ปัญหา 

ดังน้ี 
 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์  พ.ศ. 2499 ซ่ึงพระราชบัญญัติฉบับน้ีจะเห็นได้ว่า 

เป็นเร่ืองการควบคุมโรคระบาดโดยการตรวจสอบการเคล่ือนย้ายสัตว์ ส่วนช้างเล้ียงสามารถ

เคล่ือนย้ายไปไหนมาไหนได้ตามแต่ใจเจ้าของ เพราะปํญหาตามพระราชบัญญัติน้ีเม่ือช้างเป็น 

ช้างเล้ียงแล้ว ดังน้ันช้างสามารถเคล่ือนย้ายได้อย่างอิสระตามใจเจ้าของ จึงจะเห็นได้ว่า 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ไม่สามารถแก้ไขปัญหาเร่ืองการเคล่ืนย้ายช้างได้

อสิรเสรีเน่ืองจากช้างถอืเป็นสตัว์พาหนะ ตามพระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482  

 

178



 4.4 มาตรการการใชง้านชา้งเล้ียง 

 มาตรการการใช้งานช้างเล้ียงเราสามารถพบปัญหาใหญ่ๆ ได้ทั้งหมด 2 ปัญหา ดังน้ี 

 ปัญหาการทารุณชา้ง 

 เน่ืองจากจากการใช้งานช้างหนัก ให้ช้างแสดงท่าทางที่ไม่เหมาะสมต่างๆ เพ่ือเอา

ประโยชน์จากตัวช้างมาหารายได้ จะขอยกตัวอย่างมาตราในประมวลกฎหมายอาญาที่ได้บัญญัติ

การใช้งานสัตว์ไว้ในมาตรา 382 ผู้ใดใช้ให้สัตว์ทาํงานจนเกินสมควรหรือใช้ให้ทาํงาน อันไม่

สมควร เพราะเหตุที่สตัว์น้ันป่วยเจบ็ ชราหรืออ่อนอายุ ต้อง ระวางโทษจาํคุกไม่เกนิ 1 เดือน หรือ

ปรับไม่เกนิ 1,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ จะเหน็ได้ว่ามีโทษทางอาญาน้อยเกนิไป จึงทาํให้คนไม่

เกรงกลัว และพระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ไม่ได้มีการกาํหนดโทษเช่นน้ีไว้เลยด้วยซํา้  

ทําให้ช้างบ้านไม่ได้รับความคุ้มครองและไม่สอดคล้องกับประมวลกฎหมายอาญา อีกทั้ง 

พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. 2557 มาตรา 3 ใน

พระราชบัญญัติน้ี บัญญัติว่า “สตัว์” หมายความว่า สตัว์ที่โดยปกติเล้ียงไว้เพ่ือเป็นสตัว์บ้าน สตัว์

เล้ียงเพ่ือใช้งาน สัตว์เล้ียงเพ่ือใช้เป็นพาหนะ สัตว์เล้ียงเพ่ือใช้เป็นเพ่ือน สัตว์เล้ียงเพ่ือใช้เป็น

อาหาร สัตว์เล้ียงเพ่ือใช้ในการแสดง หรือสัตว์เล้ียงเพ่ือใช้ในการอื่นใด ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมีเจ้าของ

หรือไม่กต็าม และให้หมายความรวมถงึสตัว์ที่อาศัยอยู่ในธรรมชาติตามที่รัฐมนตรีประกาศกาํหนด 

ยังไม่มีความคลุมเครือในเร่ืองของช้างเล้ียงอยู่ว่าจะจัดเป็นสัตว์เล้ียงหรือสัตว์ตามธรรมชาติ จึง

ขัดแย้งกันกับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 เช่น การนําช้างมาใช้ในกลุ่มธุรกิจการ

ท่องเที่ยวเน่ืองจากธุรกิจการท่องเที่ยวเป็นเพียงธุรกิจเดียวที่ช่วยให้ช้างได้งานทาํที่ถูกต้องตาม

กฎหมาย  แต่น่าเสยีดายที่ช้างในกลุ่มน้ีมีจาํนวนน้อย อาจเน่ืองมาจากมีค่าตอบแทนที่ได้ในแต่ละ

เดือนน้อยและตํ่ากว่าการลากไม้ผิดกฎหมายเสยีอกี ทั้งยังมีตลาดที่รองรับในธุรกจิการท่องเที่ยวก็

น้อย  และยังมีปัญหาในเร่ืองเกี่ยวกบัการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยว สวัสดิภาพของช้าง

ในการทาํงาน เช่น การให้ช้างไต่ที่ลาดชันที่อาจดูสนุกน่าตื่นเต้น  แต่มันเป็นเร่ืองที่ลาํบากของช้าง

ที่เป็นสัตว์ใหญ่และมีนํ้าหนักมากจึงเป็นการที่ดูแล้วเหมือนเป็นการใช้แรงงานช้างอย่างทารุณ  

ในส่วนของกฎหมายตาม พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ในเร่ืองของการคุ้มครองช้าง

เล้ียงในเร่ืองของการใช้งานช้างเล้ียงยังไม่มีบทบัญญัติไว้ชัดเจน ว่าการใช้งานขนาดไหนถึงเรียกว่า

เป็นการใช้งานอย่างทารุณและกฎหมายในเร่ืองการทารุณกรรมสัตว์ยังกระจัดกระจายไปอยู่ใน

กฎหมายหลายฉบับอกีด้วย 

 

5.  บทสรุปและเสนอแนะ 

 จากการศึกษาข้อมูลด้านนิติบัญญัติและหน่วยงานที่ เกี่ยวข้องกับกฎหมายและ

กฎระเบียบ ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองและอนุรักษ์ช้างในประเทศไทยในเชิงลึกพบว่ามีประเดน็ที่

สาํคัญที่สุดในประเดน็ปัญหาทั้งมวลซ่ึงได้ทาํการค้นคบในการวิจัยคร้ังน้ี คือ ในปัจจุบันยังไม่มี

กฎหมายที่ใช้บังคับหรือควบคุมการอนุรักษ์และคุ้มครองช้างโดยตรง ยังไม่มีกฎหมาย ระเบียบ 
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หรือพระราชบัญญัติใดที่ให้ความคุ้มครองและอนุรักษ์ประชากรช้างเล้ียงได้อย่างมีประสทิธิภาพที่

ย่ังยืนแม้เพียงฉบับเดียวอกีนัยหน่ึง คือ ช้างเล้ียงในประเทศไทยไม่มีบทบาทที่สาํคัญในบริบทของ

กฎหมาย ซ่ึงไม่ได้ให้ความเป็นธรรมแก่ช้างในฐานะที่เป็นสตัว์สงวนอนัดับ 1 ของอนุสญัญาไซเต

รส กฎหมายเห็นช้างไม่แตกต่างไปจากสัตว์เล้ียงและสัตว์พาหนะอื่นๆ เช่นสุกร สุนัข โค และ

กระบือด้วยเหตุน้ีจึงไม่มีการบัญญัติพระราชบัญญัติเพ่ืออนุรักษ์และคุ้มครองช้างซ่ึงเป็นสัตว์

สญัลักษณ์ของชาติขึ้นโดยเฉพาะในบรรดาพระราชบัญญัติและคุ้มครองช้างซ่ึงเป็นสตัว์สญัลักษณ์

ของชาติขึ้นมาโดยเฉพาะในบรรดาพระราชบัญญัติและประมวลกฎหมายที่เกี่ยวข้องกบัช้าง ทั้ง 18 

ฉบับ น้ันมีพระราชบัญญัติ 1 ฉบับเท่าน้ันที่มีเน้ือหาเกี่ยวกับช้างโดยตรง ได้แก่ พระราชบัญญัติ

สัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ซ่ึงยังไม่สามารถที่จะให้ความเป็นธรรมแก่ช้างสมกับที่เป็นสัญลักษณ์

หน่ึงของชาติ และไม่ครอบคลุมไปถึงการคุ้มครอง อนุรักษ์ และการบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับ

ช้างอย่างมีประสิทธิภาพได้ นอกจากน้ีไม่ให้ความสาํคัญแก่ช้างโดยตรงแล้ว ยังก่อให้เกิดปัญหา

จากการบังคับใช้กฎหมาย หลายประการ 

 5.1 กฎหมายคุม้ครองดูแลชา้งในประเทศไทย 

 ผู้เขยีนใคร่ขอเสนอให้ปรับปรงุกฎหมายพระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ดังน้ี 

 ตามที่ช้างเล้ียงได้ถูกจัดเป็นสตัว์พาหนะ จึงถูกควบคุมบังคับโดยพระราชบัญญัติสตัว์

พาหนะ พ.ศ. 2482 ประเทศไทยมีช้างเล้ียงเหลืออยู่เป็นจํานวน 2,000 กว่าเชือกน้ัน 

พระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ที่ใช้กาํหนดควบคุมช้างเล้ียงในฐานะเป็นสตัว์พาหนะน้ัน

ไม่สามารถอาํนวยให้เกดิการอนุรักษ์และใช้ประโยชน์จากช้างเล้ียงอย่างเหมาะสมกบัสภาพปัจจุบัน

ได้ 

 จากปัญหาที่เกิดขึ้ นกับช้างเล้ียงดังกล่าวข้างต้น จึงน่าจะมีการพิจารณาปรับปรุง

กฎหมายที่ใช้บังคับควบคุมช้างเล้ียง รวมทั้งกาํหนดบทลงโทษตามสมควรโดยให้ครอบคลุมถึง

ประเดน็ต่างๆ 

 1) ปรับปรุงกฎหมายสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ให้สอดคล้องกบัเหตุผลความเป็นจริง

ในสภาวการณ์ปัจจุบัน โดยรวบรวมเน้ือหาในส่วนที่เกี่ยวข้องกับช้างไว้เป็นหมวดหมู่โดยเฉพาะ 

และการกาํหนดให้ช้างเป็นสัตว์ที่ต้องทาํตั๋วรูปพรรณทุกเชือกเพ่ือเป็นการคุ้มครองสิทธิและ

ควบคุมและเป็นการป้องกันมิให้นาํช้างป่ามาสวมเป็นช้างบ้าน และควรกาํหนดอายุตั๋วรูปพรรณ

ช้างไว้คราวละ 5 ปีเพ่ือเป็นการควบคุมดูแลและจดบันทกึการเปล่ียนแปลงตาํหนิรปูพรรณรวมทั้ง

การจัดเกบ็ข้อมูลอื่นเป็นต้น เพ่ือการพิสจูน์ว่าเป็นช้างเชือกเดียวกบัตั๋วรูปพรรณ โดยการต่ออายุ

ตัว๋รปูพรรณช้าง ให้ย่ืนของก่อนตัว๋รปูพรรณหมดอายุไม่น้อยกว่า 60 วัน 

 2) ในการจัดทําตั๋วรูปพรรณช้างเล้ียงควรเปล่ียนแปลงแก้ไขจากของเดิมตาม

พระราชบัญญัติสตัว์พาหนะที่เร่ิมทาํตัว๋รูปพรรณช้างกนัตอนอายุ 8 ปี เพราะเม่ือสมัยก่อนยังไม่มี

เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการสังเกตุตาํหนิช้างได้อย่างชัดเจน แต่เน่ืองจากปัจจุบันมีเทคโนโลยี

ทนัสมัยเข้ามาช่วยในการสังเกตุ ตาํหนิช้างได้มากย่ิงขึ้น เช่น กล้องต่างๆ การฝังไมโครชิพ หรือ
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แม้แต่การเจาะเลือดพ่อแม่ช้างเพ่ือตรวจสอบลูกช้างว่าเป็นของพ่อแม่ช้างคู่ใด อกีทั้ง 90 วัน นับ

แต่วันที่ช้างคลอดออกมายังสามารถมองเหน็ตาํหนิช้างและเอกลักษณ์ช้างแต่ละตัวได้ชัดเจนแล้ว 

เพราะเทคโนโลยีสมัยใหม่เป็นตัวช่วย ดังน้ันจึงสมควรเปล่ียนแปลงแก้ไขในเร่ืองของอายุในการ

จัดทาํตัว๋รปูพรรณช้างให้เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบันและเมื่อช้างได้จัดทาํตัว๋รูปพรรณเรว็แล้ว 

ช้างกจ็ะเป็นสัตว์พาหนะตามประมวลกฎหมายแพ่ง ที่สามารถโอนซ้ือขายกันได้อย่างรวดเรว็ ไม่

จาํเป็นต้องรอให้ถงึ 8 ปี อกีด้วย 

 3) สตัว์พาหนะซ่ึงนาํจากต่างประเทศเข้ามาในราชอาณาจักรควรให้ย่ืนขอจดทะเบียน

ทาํตั๋วรูปพรรณภายใน 90 วันนับแต่วันที่นําเข้า เว้นแต่การนําเข้าเพ่ือกิจการตามที่กาํหนดใน

กฎกระทรวง เพ่ือกาํหนดให้จัดทาํตั๋วรูปพรรณสัตว์พาหนะที่นาํเข้าไประยะเวลาให้เหมาะสมกับ

สภาวะการลักลอบนาํช้างเข้ามาในราชอาณาจักรปัจจุบัน 

 4) ควรยกเว้นค่าธรรมเนียมในเร่ืองของการปรากฏว่าตาํหนิรูปพรรณพาหนะของผู้ใด

คลาดเคล่ือนหรือเปล่ียนแปลงจากตั๋วรูปพรรณเพราะเหตุใด ให้เจ้าของหรือตัวแทนย่ืนขอให้นาย

ทะเบียนตรวจแก้ตาํหนิรปูพรรณภายในสามสบิวันแต่ที่ทราบ  ทั้งน้ีถ้าเป็นการแก้ตาํหนิรปูพรรณที่

เกี่ยวกับขวัญสัตว์คลาดเคล่ือน ตําหนิซ่ึงเกิดขึ้ นโดยการกระทําของเจ้าพนักงานหรือได้

เปล่ียนแปลงไปตามธรรมชาติของสตัว์หรือการที่ต้องปฎบิัติตามกฎหมาย ทั้งน้ีเพ่ือจูงใจให้เจ้าของ

ช้างยินดีที่จะมีการจดตาํหนิอรูปพรรณใหม่ที่เกิดขึ้นแก่ช้าง เพราะไม่ต้องเสียค่าธรรมเนียมหรือ

ค่าใช้จ่ายอื่นให้เป็นการเดือดร้อนลาํบากแก่เจ้าของช้างอกี 

 5) เพ่ือให้พระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 ดาํเนินแนวทางไปในทางเดียวกบั

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ในเร่ืองของการซ้ือขายและโอนกรรมสิทธิ์ ตามมาตรา 456 

และมาตรา 458  การโอนกรรมสทิธิ์สตัว์พาหนะควรให้ผู้โอนและผู้รับโอนหรือตัวแทนย่ืนขอจด

ทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ ให้นายทะเบียนตรวจสอบสัตว์ให้ตรงกับตั๋วรูปพรรณเม่ือเห็นเป็นการ

ถูกต้อง และได้ชาํระค่าธรรมเนียมแล้ว จึงจดทะเบียนโอนกรรมสทิธิให้แก่ผู้รับโอนและเพ่ือความ

สะดวกรวดเรว็การโอนกรรมสทิธิ์และเพ่ือให้การควบคุมและคุ้มครองสทิธิ์ที่มีประสทิธภิาพเพ่ิมขึ้น

และการจดทะเบียนสตัว์พาหนะถูกต้องตรงตามข้อเทจ็จริงที่สตัว์พาหนะอยู่ในท้องที่ไม่ควรจะต้อง

นาํสตัว์ไปแจ้งย้ายต่อนายทะเบียนเพียงแต่การย้ายสัตว์ไปต่างท้องที่ให้เจ้าของหรือตัวแทนนาํตั๋ว

รูปพรรณแจ้งออกต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ไปอยู่ภายใน 15 วันนับตั้งแต่วันที่ย้ายออกโดยให้นาย

ทะเบียนท้องที่ใหม่เรียกเกบ็ค่าธรรมเนียมและรับแจ้งสตัว์น้ันขึ้นทะเบียนและแจ้งให้นายทะเบียน

ท้องที่เดิมทราบ 

 6) กรณีช้างตายให้เจ้าของหรือตัวแทนแจ้งนายทะเบียนท้องที่ทราบโดยเร็วเพ่ือ

ตรวจสอบและออกหลักฐานกาํกบังาช้าง ซากและส่วนของช้าง ตามหลักเกณฑแ์ละวิธกีารที่กาํหนด

ขึ้นมาใหม่ เพ่ือให้เป็นมาตรการควบคุมงาช้างตามมติที่ประชุมภาคอนุสญัญาไซเตส คร้ังที่ 15 

และในกรณีการครอบครองงาช้างโดยไม่มีตั๋วรูปพรรณ หรือมีแต่ไม่ถูกต้องกับตัวสัตว์ เจ้า

พนักงานสอบสวน เพ่ือดาํเนินคดี และให้เป็นหน้าที่ผู้น้ันให้แสดงให้เหน็ความบริสทุธิ์ว่าตนเป็น
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เจ้าของหรือได้สัตว์มาโดยสุจริต ช้างที่ยึดไว้ตามความในวรรคก่อน ถ้าไม่ปรากฏเจ้าของให้

พนักงานสอบสวนเพ่ือดาํเนินคดี แล้วแต่กรณสีั่งให้เจ้าพนักงานเล้ียงรักษาไว้และให้จัดการโฆษณา

หาเจ้าของ เพ่ือให้เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทาํ

ความผดิควรเพ่ิมบทกาํหนดบทลงโทษให้สงูขึ้นเพ่ือให้เหมาะสมกบัสภาวการณ์ปัจจุบันและให้เกดิ

ความเกรงกลัวต่อการกระทาํ 

 7) ในการครอบครองช้างไว้เป็นสัตว์เล้ียงตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 

2482 น้ัน ควรมีการปรับปรุงกฎหมายฉบับน้ี โดยมีการกาํหนดโทษ สาํหรับผู้ที่ครอบครองช้างไว้ 

แต่ไม่สามรถแสดงรายละเอียดหลักฐานซ่ึงแสดงว่าช้างน้ันเป็นของตนได้ โดยการกาํหนดโทษ

จาํคุกไม่เกิน 4 ปี ปรับไม่เกิน 40,000 บาท หรือทั้งจาํทั้งปรับ สาํหรับโทษที่ไม่สามรถมีเอกสาร

แสดงความเป็นเจ้าของช้างได้ เพ่ือให้สอดคล้องกับโทษตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครอง

สตัว์ป่า พ.ศ. 2535 ในเร่ืองของข้อห้ามการมีสตัว์ป่าสงวนและสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในครอบครอง 

ซ่ึงห้ามผู้ใดล่าหรือมีไว้ครอบครอง สาํหรับสัตว์ป่าคุ้มครอง และเพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณ์

ปัจจุบัน ทาํให้เกดิความเกรงกลัวต่อการกระทาํผดิ 

 8) ควรบังคับใช้กฎหมายที่ เกี่ยวข้องตามอํานาจหน้าที่อย่างเคร่งครัดและเพ่ิม

บทลงโทษให้หนักขึ้นเพ่ือให้เกดิความเกรงกลัวต่อผู้ที่นาํช้างมาเร่ร่อน 

 9) กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการทารุณกรรมสัตว์เท่าที่มีอยู่ของไทย คือ ตามประมวล

กฎหมายอาญา ภาค 3 ในส่วนลหุโทษ มาตรา 381 แต่ไม่สามารถแก้ปัญหาการทารุณกรรมสตัว์

และคุ้มครองสวัสดิภาพสตัว์ได้อย่างมีประสทิธภิาพ เน่ืองจากเป็นบทบัญญัติที่อตัราโทษไม่สงู คือ 

มีโทษจาํคุก ปรับ 1,000 บาทซ่ึงอัตราโทษดังกล่าวน้ีไม่สามารถคุ้มครองสัตว์จาการทารุณได้ 

รวมทั้งช่องโหว่ทางกฎหมายที่ไม่ข้อระบุที่ชัดเจน กเ็อื้ อประโยชน์ให้ผู้ทารุณสัตว์ โทษที่เบาไม่

เพียงพอต่อการป้องปรามการแสวงหาผลประโยชน์มหาศาล อย่างช้าง ที่ไร้การคาํนึงถึงสวัสดิภาพ

ซ่ึงเป็นการทารุณกรรม และสมควรใส่โทษทางอาญาลงไปในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 

2482 ด้วย โดยมีการเพ่ิมโทษทางอาญาให้สูงขึ้น เพ่ือที่จะให้เกิดความยาํเกรงแก่ผู้กระทาํผิด 

เพราะขณะน้ีกฎหมายยังมีความทบัซ้อนกนัอยู่ ช้างเล้ียงเป็นสตัว์พาหนะ ดังน้ันสมควรที่จะจัดให้มี

โทษที่กระทาํทางอาญาต่อช้างเล้ียงโดยเฉพาะในพระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 อกีทั้ง

กฎหมายในเร่ืองน้ียังกระจัดกระจาย ไปอยู่พระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการ

จัดสวัสดิภาพสตัว์ พ.ศ. 2557 และพระราชบัญญัติป้องกนัการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพ

สัตว์ พ.ศ. 2557 ยังมิได้ระบุขอบเขตให้ชัดเจนเกี่ยวกับเร่ืองการทารุณกรรมสัตว์ ว่าการกระทาํ

เช่นไร เป็นการทารุณกรรมสัตว์ เห็นควรให้มีโทษเกี่ยวกับการทารุณกรรมช้างไว้โดยเฉพาะใน

พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 และกาํหนดให้ชัดเจนว่าการกระทาํแบบไหนเรียกว่า

ทารุณกรรม เช่น การกระทาํต่างๆ ของการละเลยเป็นการทารุณกรรมสัตว์ มีอยู่ในรูปแบบที่

เป็นไปได้ต่างๆ ของการทารุณกรรมช้างที่มี เช่น ทาํให้ช้างได้รับความเจบ็ปวดที่ไม่จาํเป็นหรือ

ความทุกขท์รมานไม่ว่าด้วยวิธกีารใดๆ จงใจและไม่มีเหตุผลใดๆ ที่การบริหารจัดการสารอนัตราย
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ต่อช้าง ช้างในกรงต้องได้รับโอกาสที่เหมาะสมสาํหรับการเคล่ือนไหว ห้ามการถ่ายทอดการเรียนรู้

ให้ช้างลักษณะที่จะอยู่ภายใต้มันจะทุกข์ที่ไม่จาํเป็น ทาํร้ายหรือฆ่าช้างใดๆ โดยการฉีดสตริกนิน

เข้าไปในหัวใจหรือใช้วิธีการอื่นๆ ที่โหดร้ายโดยไม่จาํเป็น ไม่ให้ช้างที่มีอาหารเพียงพอนํา้หรือที่

พักอาศัย และไม่ให้โอกาสช้างเอาตัว ที่จะต่อสู้กบัสตัว์อื่นๆ เป็นต้น 

 10) ปัญหาอัตรา ค่าธรรมเ นียมจะเห็นไ ด้ ว่ าอัตรา ค่าธรรมเ นียมเดิมของ

พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. 2482 มีอัตราที่มีการจัดทาํตั๋วรูปพรรณและการนาํเข้าส่งออก

ช้างน้อยเกินไปไม่เหมาะสมกับสภาวการณ์ปัจจุบันและไม่ทาํให้เกิดความเกรงกลัวต่อการกระทาํ

ผิด และยังเอื้ อประโยชน์ให้กับเจ้าของช้างมากกว่าเอื้ ออาํนวยประโยชน์ให้กับช้าง เพราะอัตรา

ค่าธรรมเนียมในการจดตั๋วรูปพรรณช้างถูกมากจึงมีการลักลอบจับช้างป่ามาจดทะเบียน 

เป็นจํานวนมาก ควรเพ่ิมเติมอัตราค่าธรรมเนียมในการซ้ือขายช้างบ้านหรือช้างเล้ียงไว้ใน

พระราชบัญญัติสตัว์พาหนะ เพ่ือให้เหมาะสมกบัสถานการณปั์จจุบัน 
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