ประเด็นการส่งออกช้าง และข้อกังวล
ประกาศกระทรวงและคาสั่งทีเ่ กี่ยวข้อง จากอดีตถึงปั จจุบัน
1. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งการส่งข้าว ช้าง และไม้ออกนอกราชอาณาจัก ร พ.ศ. 2549 ประกาศเมื่อวันที่ 7 มีนาคม พ.ศ. 2549
กาหนดให้ชา้ งมีชีวติ ชิน้ ส่วนของช้าง และผลิตถัณฑ์จากช้าง เป็ นสินค้าที่ตอ้ งขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร
2. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งกาหนดให้ชา้ งเป็ นสินค้าที่ตอ้ งขออนุญาตในการส่งออกไปนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2555 ประกาศ
เมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555 เป็ นการประกาศปรับปรุงมาตรการการส่งออกให้ชดั เจนและเหมาะสมกับสถานการณ์
3. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งยกเลิกประกาศกระทรวงพาณิชย์การส่งข้าว ช้าง และไม้ออกนอกราชอาณาจัก ร พ.ศ. 2549
และ พ.ศ. 2555 ประกาศเมื่อวันที่ 11 เมษายน พ.ศ. 2555
4. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ เรือ่ งสินค้าต้องห้ามนาผ่านราชอาณาจักร พ.ศ. 2559 ประกาศเมื่อ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559
และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559 ซึง่ ในบัญชีแนบท้าย มีชา้ ง เป็ นสินค้าต้องห้ามนาผ่าน
ราชอาณาจักร (ห้ามส่งออกและนาเข้าประเทศ)
5. คาสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 60/2559 เรือ่ งมาตรการป้องกันการนาช้างป่ ามาสวมสิทธิเป็ นช้างบ้าน ประกาศเมื่อวันที่
28 กันยายน พ.ศ. 2559 และประกาศในราชกิจจาฯ วันเดียวกัน โดยให้กรมอุทยานฯ ดาเนินการเก็บตัวอย่างเลือดและ DNA ช้างบ้าน
ทุกเชือก ให้กรมการปกครองทาการบันทึกทะเบียนตั๋วรูปพรรณ และให้กรมปศุสตั ว์ ร่าง พ.ร.บ. ช้างเพื่อเป็ นการคุม้ ครองช้างไทย
6. ประกาศกระทรวงพาณิชย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงือ่ นไข ในการอนุญาติให้ส่งช้างออกนอกราชอาณาจักร
พ.ศ. 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ซึง่ มีขนั้ ตอน
การออกประกาศกระทรวงฉบับนี ้ ดังนี ้
วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ. 2562 กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ได้ประกาศในเว็บไซต์ของ คต. ว่าเตรียมยกร่างระเบียบกระทรวงพาณิชย์
เพื่อกากับดูแลการส่งออกช้าง และเปิ ดโอกาสให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นได้จนถึงวันที่ 22 มีนาคม 2562
วันที่ 10 เมษายน พ.ศ. 2562 กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) ได้เปิ ดเผยว่า ได้ออกระเบียบว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข
ในการอนุญาติให้สง่ ช้างออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ. 2562 และระบุวา่ ระเบียบนี ้ จะบังคับใช้จนกว่า พ.ร.บ. ช้าง พ.ศ. .......... ของกรม
ปศุสตั ว์จะแล้วเสร็จและประกาศใช้ พร้อมทัง้ ระบุวา่
การออกระเบียบนีไ้ ด้มกี ารพิจารณาอย่างรอบคอบกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
เพื่อรับประกันว่าช้างได้รบั การดูแลอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่ดี ตามมาตรฐานสมาคมสวนสัตว์และสถานแสดงพันธุส์ ตั ว์นา้ (World
Association for Zoos and Aquariums : WAZA), และอนุสญ
ั ญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึง่ ชนิดพันธุส์ ตั ว์ป่าและพืชป่ าทีใ่ กล้
สูญพันธุ์ (The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora : CITES)
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ. 2562 ได้ลงประกาศใน ราชกิจจานุเบกษา (ให้ใช้บงั คับได้หลังประกาศในราชกิจจาฯ 60 วัน นั่นก็คือวันที่
23 มิถนุ ายน พ.ศ. 2562)
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เนื้อหาสาระหลักๆ ของประกาศกระทรวงฯ ในการอนุญาตให้ส่งออกช้าง พ.ศ. 2562
ประเด็นหลักๆ
รายละเอียด
หน่วยงานของรัฐที่ทาการส่งออกช้างได้
1. กรมอุทยานฯ (และเป็ นหน่วยงานออกใบอนุญาตด้วย)
2. องค์การสวนสัตว์ฯ
3. องค์การอุตสาหกรรมป่ าไม้
ส่งออกช้างมีชีวติ ได้เฉพาะกรณี
1. เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างประเทศ ดาเนินการโดยหน่วยงานรัฐ
2. เพื่อการศึกษาวิจยั ? ดาเนินการโดยหน่วยงานรัฐ
การส่งออกชิน้ ส่วนของช้าง และ
1. บุคคลธรรมดาหรือนิติบคุ คล สามารถขออนุญาตได้เพื่อการศึกษาวิจยั แต่ไม่ใช่
ผลิตภัณฑ์
เพื่อการพาณิชย์
2. ถ้าเป็ นชิน้ ส่วนของช้าง ที่เป็ นวัตถุโบราณ ต้องมีใบอนุญาตนาวัตถุโบราณ
ออกนอกราชอาณาจักร
ช้างที่สง่ ออก
1. ช้างต้องมีอายุไม่ต่ากว่า 8 ปี มีต๋วั รูปพรรณ และหน่วยงานของรัฐเป็ นเจ้าของ
กรรมสิทธิ
2. มีการกาหนดจานวนช้างส่งออกแต่ละครัง้ ต่อปี ของแต่ละหน่วยงาน คือ 2 เชือก
ต่อหน่วยงานต่อปี
3. มีการกาหนดระยะเวลาที่แน่นอนตามโครงการวิจยั แต่ไม่เกิน 5 ปี ถ้าแม่ชา้ งเกิด
ลูกในต่างประเทศ จะต้องนาลูกช้างกลับไทยด้วยตามกาหนด
4. มีการทาสัญญาคา้ ประกันระหว่างผูส้ ง่ ออกกับกรมอุทยานฯ เป็ นจานวนเงิน
5,000,000 บาทต่อเชือก
5. จะต้องมีควาญช้างอย่างน้อย 2 คน ต่อช้าง 1 เชือก ไปดูแลช้างในระหว่างอยู่
ต่างประเทศ และมีการไปตรวจสอบความเป็ นอยู่ จากหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง
จากไทย และสัตว์แพทย์ทกุ ปี
6. ระหว่างช้างอยูใ่ นต่างประเทศ ห้ามเคลือ่ นย้ายช้างจากสถานที่กาหนดไว้ใน
ข้อตกลง
7. การเก็บนา้ เชือ้ การผสมเทียม และการขยายพันธุ์ ต้องได้รบั การอนุญาตจากกรม
อุทยานฯ
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ประกาศกระทรวงพาณิชย์เพื่อกากับดูแลการส่งออกช้าง ฉบับล่าสุดนี ้ ได้มีการวิพากษ์วิจารย์และไม่เป็ นที่ยอมรับจากหลายภาค
ส่วน โดยเฉพาะจากองค์กรด้านการอนุรกั ษ์ชา้ ง และองค์กรที่ทางานด้านคุม้ ครองสวัสดิภาพสัตว์ ทัง้ จากไทยและต่างประเทศ รวมทัง้
นักวิชาการและผูเ้ ชี่ยวชาญด้านช้าง ประเด็นต่างๆ ที่มีความกังวลต่อการส่งออกช้างไทย มีดงั นี ้
1. กระบวนการออกประกาศกระทรวงเพื่อบังคับใช้
2. การส่งออกช้างเป็ นการส่งเสริมให้ชา้ งได้รบั ความทุกข์ทรมาน
3. บทเรียนการส่งออกช้างในอดีต
4. การส่งออกช้างและชิน้ ส่วนของช้างและผลิตภัณฑ์ อาจจะมีการละเมิดอนุสญ
ั ญา CITES
กระบวนการออกประกาศกระทรวงเพือ่ บังคับใช้
หลังจากที่ไม่มีการส่งช้างออกต่างประเทศ มาเป็ นระยะเวลา 10 ปี ดังนัน้ จึงไม่ทราบว่าเพราะสาเหตุใด จึงต้องมีการเร่งรีบทา
ประกาศกระทรวงฉบับนีข้ นึ ้ มา และมีการทาขึน้ มาในช่วงระยะเวลาที่จะเปลีย่ นผ่านรัฐบาล เนื่องจากในเดือนมีนาคม ความสนใจของ
สังคมไทยเน้นไปที่การเตรียมการเลือกตัง้ แต่กรมการค้าต่างประเทศ (คต.) กลับมีการปรึกษาหารือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในช่วงนี ้
และมีการเปิ ดให้ประชาชนแสดงความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ของกรมเท่านัน้ และเป็ นระยะเวลาที่สนั้ มากๆ คือจากวันที่ 10-22 เดือนมีนาคม
เท่านัน้ เอง และกรม คต. ได้มกี ารประกาศอย่างเป็ นทางการ ในวันที่ 10 เดือนเมษายน ว่าได้มกี ารประกาศให้ปลดล็อคส่งออกช้างได้ และ
ได้มีการประกาศเป็ นกระทรวงออกมาแล้ว และสังคมส่วนมากจึงได้รบั รูก้ นั ทั่วไป
ข้อเสนอแนะ เราน่าจะมีการเสนอให้มีการทบทวน และรับฟั งความคิดเห็นอย่างรอบคอบอีกครัง้ โดยเปิ ดให้ภาคส่วนต่างๆ
ที่เกี่ยวข้อง ทัง้ จากถาครัฐและเอกชน เช่น หน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง เจ้าของปางช้าง คนเลีย้ งช้าง นักวิชาการ ผูเ้ ชี่ยวชาญ องค์กรอนุรกั ษ์
และคุม้ ครองสัตว์ เป็ นต้น รวมทัง้ หาแนวทางในการทีจ่ ะยกเลิกหรือระงับประกาศกระทรวงฉบับนีด้ ว้ ย
การส่งออกช้างเป็ นการส่งเสริมให้ช้างได้รับความทุกข์ทรมาน
การส่งออกช้างไปต่างประเทศ ไม่วา่ เพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี หรือเพื่อการศึกษาวิจยั ล้วนแล้วแต่เป็ นการส่งเสริมช้างให้ได้รบั ความ
ทุกทรมาน การเชื่อมสัมพันธไมตรี ไม่จาเป็ นต้องมีสตั ว์มาเกี่ยวข้อง เพราะมีปัจจัย อื่นและมีสงิ่ อื่นที่จะมาแลกเปลีย่ นกันได้ ส่วนการ
ศึกษาวิจยั นักวิจยั ควรทีจ่ ะมาทาการศึกษาวิจยั ในบ้านเราที่เป็ นถิ่นดัง้ เดิมทีช่ า้ งอาศัยอยู่ ไม่มคี วามจาเป็ นเลยที่จะส่งช้างออกนอกเพื่อ
การศึกษาวิยจัย เพราะช้างที่ไปอยูต่ า่ งประเทศ ต้องได้รบั ทนทุกทรมานกับการอาศัยอยู่อย่างโดดเดี่ยว และอาจจะอยูอ่ ย่างโดเดี่ยวตลอด
ชีวิต อยูใ่ นสภาพแวดล้อมทีม่ ีความแตกต่างจากแหล่งถิ่นกาเนิดอย่างมาก ทัง้ สภาพภูมิอากาศ สภาพภูมิประเทศ อาหาร และสถานที่อาศัย
อยูใ่ นสภาพที่จากัด เช่น อาศัยอยูใ่ นโดมหรือคอกมิดชิด ที่มีเครือ่ งทาความอบอุน่ ตลอดเวลา ในช่วงที่มีอากาศหนาวมากๆ เป็ นต้น
นอกจากนัน้ ช้างแทบไม่มีโอกาศในการแสดงออกตามพฤติกรรมทางธรรมชาติเลย เนื่องจากช้างเป็ นสัตว์สงั คม ดังนัน้ ช้างที่สง่ ออกจะไม่มี
การเรียนรูแ้ ละขาดความสัมพันธ์จากโขลงของตนเองไปเลย
ข้อเสนอแนะ เราไม่นา่ จะมีการสนับสนุนให้มีการส่งช้างออกเด็ดขาด เพราะการส่งออกช้างไม่วา่ กรณีใดก็ตาม ล้วนเป็ นการ
สนับสนุนให้ชา้ งได้รบั ความทุกข์ทรมานตลอดชีวิต และขัดกับหลักการอิสรภาพ 5 ข้อ
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บทเรียนการส่งออกช้างในอดีต
ในอดีตที่ผา่ นมา เราเคยมีการส่งออกช้างไปต่างประเทศ และได้เกิดประเด็นปั ญหาต่างๆ มากมาย ซึง่ ตัวอย่างต่อไปนี ้ เป็ นแค่สว่ น
หนึง่ ของการส่งออกช้างไทยไปต่างประเทศ
1. เราไม่มกี ารติดตามและรวบรวมข้อมูลการส่งออกช้างที่ดีพอ และข้อมูลเหล่านีไ้ ม่มีการเปิ ดเผยต่อสาธารณะ ทาให้เราไม่ทราบ
รายละเอียดข้อมูลอย่างแท้จริงเลยว่า เราเคยส่งช้างออกไปแล้วเท่าไหร่ และช้างเหล่านัน้ ไปอยูท่ ี่ ไหนบ้าง
2. การส่งออกช้างที่อา้ งว่าเพื่อการศึกษาวิจยั ในอดีต เราไม่มีขอ้ มูลทีช่ ดั เจนว่า เมื่อโครงการวิจยั เสร็จสิน้ เราได้มีการนาช้างกลับมาหรือไม่
ถ้านากลับมาแล้วมีจานวนเท่าไหร่ นอกจากนัน้ เคยมีการรายงานข่าวว่า ช้างไทยที่สง่ ไปประเทศเยอรมัน กรมอุทยานฯ ก็เคยคิดที่
จะดาเนินการเรือ่ งนีก้ บั ผูส้ ง่ ออก แต่ ปั จจุบนั ช้างก็ยงั ไม่ได้กลับไทยเลย
3. เคยมีรายงานว่าได้มีชา้ งตายระหว่างขนส่งไปประเทศจีน ดังนัน้ การขนส่งในระยะทางไกลๆ อาจจะทาให้ชา้ งเกิดความเครียด และเกิด
ความอ่อนแอในระหว่างเดินทางได้
4. ไทยเคยส่งช้างไปประเทศญี่ปนและออสเตรเลี
ุ่
ย และมีรายงานว่าเกิดความขัดแย้ง เรือ่ งตั๋วรูปพรรณช้างไม่ชดั เจน หรืออาจจะไม่มี และ
มีการสงสัยว่าอาจจะเป็ นช้างจากป่ าที่นามาสวมทะเบียน อย่างไรก็แล้วแต่ชา้ งก็ ยงั ถูกส่งออกไปได้แบบเคลือบแคลงสงสัยของสังคม
5. ไทยไม่เคยมีกลไกในการติดตามดูแลจากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องและผูส้ ง่ ออกช้างจากประเทศไทย ว่าช้างที่สง่ ออกมีความเป็ นอยู่อย่างไร
บ้าง และอยูใ่ นสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมหรือไม่ รวมทัง้ การดูแลช้างเหล่านัน้ เราเคยมีรายงานข่าวว่าช้างไทยตายที่ตา่ งประเทศ
เช่น กรณีที่ประเทศออสเตรเลีย ช้างตายทีเ่ กิดจากการติดเชือ้ และลูกช้างตายหลังคลอด เป็ นต้น
6. ช้างไทยที่สง่ ออก มีชีวิตส่วนมากอยูใ่ นสวนสัตว์ที่แคบๆ ตลอดชีวิต และอยูใ่ นโรงละครสัตว์ เพื่อทาการแสดงโชว์ความสามารถให้
นักท่องเที่ยวชม ดังนัน้ ตลอดทัง้ ชีวติ ของช้างไม่นา่ ทีจ่ ะให้เขาไปสิน้ สุดและใช้ชีวิตแบบนี ้ ช้างเป็ นสัตว์ป่าควรจะใช้ชีวติ ในป่ าหรือใน
สถานที่ทใี่ กล้เคียงธรรมชาติมากที่สดุ
การส่งออกช้างและชิน้ ส่วนของช้างและผลิตภัณฑ์ อาจจะมีการละเมิดอนุสัญญา CITES
ภายใต้อนุสญ
ั ญา CITES ที่ได้มอี นุสญ
ั ญานีม้ าตัง้ แต่ ปี 2518 และประเทศไทยได้ให้สตั ยาบันเมื่อปี 2526 เป็ นประเทศที่ 80
และปั จจุบนั มีประเทศภาคีสมาชิกทัง้ สิน้ 183 ประเทศ ช้าง (ทัง้ ช้างเอเชีย และช้างแอฟริกา) อยูใ่ นชนิดพันธุบ์ ญ
ั ชีหมายเลข 1 (Appendix
1) ตามอนุสญ
ั ญานี ้ ที่หา้ มทาการค้าเด็ดขาด ยกเว้นเพื่อการศึกษาวิจยั ระหว่างรัฐบาลกับรัฐบาลเท่านัน้ ดังนัน้ การออกประกาศ
กฎกระทรวงปลดล็อคส่งออกช้าง อาจจะมีการแอบอ้างหรือกระทาความผิดต่ออนุสญ
ั ญา CITES ได้ เนื่องจากราคาช้างในปั จจุบนั มีราคา
สูงมาก และจะมีราคาสูงขึน้ อีก ถ้ามีการส่งออกถึงประเทศปลายทาง สิง่ เหล่านีเ้ ป็ นแรงจูงใจที่อาจจะทาให้เกิดการค้าช้างได้
การอนุญาตให้สง่ ออกชิน้ ส่วนของช้าง และผลิตภัณฑ์ชา้ ง ก็เช่นกันอาจจะมีการแอบอ้างได้งา่ ยกว่าช้างมีชีวติ ในประเด็นนีบ้ คุ คล
และนิติบคุ คล ก็สามารถขออนุญาตส่งออกชิน้ ส่วนช้างและผลิตภัณฑ์ชา้ งได้ ถึงแม้วา่ จะกระทาเพื่อวัตถุประสงค์ของการศึกษาวิจยั ก็ตาม
นอกจากนัน้ ในปั จจุบนั นี ้ ประเทศไทยเป็ นประเทศทางผ่านของการลักลอบค้าสัตว์ป่า และชิน้ ส่วนสัตว์ป่า ดังนัน้ อาจจะเกิ ดความเสีย่ งให้มี
การแอบอ้างค้าขายชิน้ ส่วนช้างและผลิตภัณฑ์จากช้างได้
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