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ประเทศไทยมีปางช้างจ านวนมากที่ท  าธุรกจิบริการ เช่น การแสดงช้าง หรือกิจการท่องเที่ยวที่เกี่ยวข้องกบัช้าง 

ปางช้างส่วนใหญ่ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเร่ืองการปฏิบัติที่ดีในการจัดการควบคุมดูแลและเล้ียงช้าง 

ที่ถูกต้อง จึงส่งผลให้เกิดปัญหาต่อสุขภาพช้าง การทารุณกรรมช้าง รวมทั้งเกิดปัญหาต่อสิ่งแวดล้อม 

จากมูลช้างและขยะมูลฝอย ดังน้ัน เพ่ือเป็นการปรับปรุงการปฏบัิติในการจัดการควบคุมดูแลและเล้ียงช้าง

ให้ถูกต้องและเหมาะสม เป็นไปตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ รวมทั้งเป็นการยกระดับมาตรฐานปางช้างไทย 

คณะกรรมการมาตรฐานสินค้าเกษตรจึงเหน็ควรจัดท ามาตรฐานสินค้าเกษตร เร่ือง การปฏบัิติที่ดีส าหรับ

ปางช้าง 

มาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี ก าหนดขึ้นโดยใช้เอกสารต่อไปนี้ เป็นแนวทาง 

กรมการทอ่งเที่ยว. 2553. มาตรฐานการจัดกจิกรรมปางช้างเพ่ือการทอ่งเที่ยว 

กรมปศุสัตว์. 2545. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เร่ือง มาตรฐานปาง (แค้มป์) ช้างของประเทศไทย 

16 เมษายน 2545. 
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มาตรฐานสินคา้เกษตร 

การปฏิบติัทีดี่ส าหรบัปางชา้ง 

1.  ขอบข่าย 

1.1 มาตรฐานสินค้าเกษตรน้ี ก าหนดการปฏิบัติที่ดีส าหรับปางช้างตามที่ก  าหนดนิยามไว้ในข้อ 2.1 

ครอบคลุมองค์ประกอบปางช้าง การจัดการปางช้าง  บุคลากร สุขภาพช้าง สวัสดิภาพสัตว์ 

สิ่ งแวดล้อม การจัดการด้านความปลอดภัย และการบันทึกข้อมูล เพ่ือให้ ช้างมีสุขภาพดี  

โดยค านึงถึงสวัสดิภาพสตัว์ สิ่งแวดล้อม รวมถึงสขุภาพ ความปลอดภัย และสวัสดิภาพของบุคลากร 

และความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ 

1.2 มาตรฐานสนิค้าเกษตรนี้  ใช้กบัปางช้างที่เล้ียงหรือรวบรวมช้างบ้าน (domesticated elephant) ที่มีช่ือ

วิทยาศาสตร์ว่า Elephas maximus เทา่นั้น 

1.3 มาตรฐานสนิค้าเกษตรนี้  ไม่ครอบคลุม 

1) การเล้ียงช้างในครัวเรือน โดยไม่มีการประกอบกจิการเกี่ยวกบัช้างเพ่ือการทอ่งเที่ยวหรือการแสดง 

2) การเล้ียงช้างไว้ใช้แรงงาน เช่น การชักลาก 

2.  นิยาม 

ความหมายของค าที่ใช้ในมาตรฐานสนิค้าเกษตรน้ี มีดังต่อไปน้ี 

2.1  ปางช้าง (elephant facility) หมายถึง สถานที่ที่ มีการประกอบกิจการเล้ียงหรือรวบรวมช้าง  

เพ่ือการทอ่งเที่ยว การแสดง หรือการประกอบกจิการอื่นที่แสวงหาประโยชน์จากช้าง ทั้งน้ี ไม่ว่าจะมี

การเรียกเกบ็ค่าดูหรือค่าบริการในทางตรงหรือทางอ้อมหรือไม่กต็าม 



มกษ. 6413-2563                    2  

 

 

3. ขอ้ก าหนด 

3.1 องคป์ระกอบปางชา้ง 

3.1.1 สถานทีต่ั้ง 

 หลกัการ 

การเลือกสถานที่ ต้ั งเพ่ือประกอบกิจการปางช้างมีความส าคัญ ต้องค านึงถึงการปนเป้ือน 

ของอนัตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพจากสภาพแวดล้อม การมีแหล่งน า้ใช้ การคมนาคมเข้าถึง

ปางช้าง และป่าต้นน า้ เพ่ือให้แน่ใจว่าไม่มีผลกระทบต่อสุขภาพและสวัสดิภาพสัตว์ ไม่เกิดปัญหา

การขาดแคลนน ้าใช้ สามารถขนส่งช้าง อาหารสัตว์ เวชภัณฑ์ และอุปกรณ์ต่างๆ ได้ และไม่ส่ง 

ผลกระทบต่อป่าต้นน า้ 

3.1.1.1 ต้ังอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เสี่ยงจากการปนเป้ือนของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ 

ที่มีผลกระทบต่อสขุภาพและสวัสดิภาพสตัว์ หรือมีมาตรการป้องกนัที่เหมาะสม 

3.1.1.2 ตั้งอยู่ในท าเลที่มีน า้สะอาดใช้เพียงพอตลอดปี 

3.1.1.3 มีเส้นทางการคมนาคมเข้าถึงปางช้างที่สามารถขนส่งช้าง อาหารสตัว์ เวชภัณฑ ์และอุปกรณ์ต่างๆ 

3.1.1.4 เป็นพ้ืนที่ที่ไม่ส่งผลกระทบต่อป่าต้นน า้ 

3.1.2 ขนาดพื้ นทีแ่ละผงัปางชา้ง 

 หลกัการ 

ขนาดพ้ืนที่และผังปางช้างมีความส าคัญต่อสุขภาพช้าง สวัสดิภาพสัตว์ สิ่งแวดล้อม และการปฏบัิติงาน

ที่มีประสทิธภิาพและถูกสขุลักษณะ 

3.1.2.1 มีขนาดพ้ืนที่ของปางช้างที่เหมาะสมกับลักษณะกิจกรรมและจ านวนช้าง ตามประเภทของปางช้าง  

ดังข้อมูลในภาคผนวก ก และกายภาพทางพ้ืนที่ของปางช้าง 

3.1.2.2 มีการวางผังปางช้างที่เอื้อต่อการปฏบัิติงานที่ถูกสขุลักษณะ  

3.1.2.3 แยกพ้ืนที่ปฏิบัติงานเป็นสัดส่วน เช่น สถานที่พักช้าง พ้ืนที่พักผ่อนส าหรับช้าง พ้ืนที่เกบ็อาหาร 

พ้ืนที่เกบ็อุปกรณ์ และพ้ืนที่รวบรวมขยะและมูลช้าง 

3.1.3 สถานทีพ่กัชา้ง และพื้ นทีพ่กัผ่อนส าหรบัชา้ง 

 หลกัการ 

สถานที่พักช้าง และพ้ืนที่พักผ่อนส าหรับช้างมีความส าคัญต่อการเล้ียงช้าง ต้องค านึงถึงขนาดพ้ืนที่ 

และสภาพแวดล้อม เพ่ือให้แน่ใจว่าสถานที่พักช้าง และพ้ืนที่พักผ่อนส าหรับช้างมีความเหมาะสม 

ช้างมีสขุภาพและสวัสดิภาพสตัว์ที่ดี 
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3.1.3.1 มีสถานที่พักช้าง เพ่ือรอให้บริการหรือพักจากการบริการ 

 1) กรณีเป็นอาคารพักช้าง ต้องมีพ้ืนที่เพียงพอในการเล้ียงช้าง โดยค านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์  

มีโครงสร้างแข็งแรง มีหลังคาส าหรับกันแดดกันฝน มีการระบายอากาศที่ดี ง่ายต่อการท า 

ความสะอาดและบ ารุงรักษา และไม่มีน า้ขังบริเวณพ้ืนอาคารพักช้าง 

 2) กรณีไม่ใช่อาคารพักช้าง ให้เลือกสถานที่พักช้าง โดยค านึงถึงพ้ืนที่ที่ มีร่มเงาและมีแหล่งน ้า

เพียงพอ 

3.1.3.2 มีพ้ืนที่พักผ่อนส าหรับช้าง เพ่ือใช้พักผ่อนในช่วงที่ไม่มีงานบริการหรือช่วงกลางคืน เช่น  

1) ล่ามไว้ในป่าธรรมชาติหรือสวน ล่ามไว้กับหมุดในพ้ืนที่โล่งภายในปางช้าง ล่ามไว้ใต้ต้นไม้  

หรือในอาคาร ซ่ึงมีพ้ืนที่ไม่น้อยกว่า 16 m2 1/ ต่อเชือก โดยใช้เชือกมัดหรือโซ่ล่ามช้างที่มีความยาว

ไม่น้อยกว่า 1.5 m 2/  

2) ปล่อยช้างไว้ในพ้ืนที่ที่มีขอบเขตป้องกนัการหลุดของช้าง โดยค านึงถึงพ้ืนที่ที่มีร่มเงาและมีแหล่งน า้

เพียงพอ รวมทั้งค านึงถึงความปลอดภัยของช้างด้วย 

3.2  การจดัการปางชา้ง 

3.2.1 คู่มือการจดัการปางชา้ง 

 หลกัการ 

คู่มือการจัดการปางช้างที่ให้รายละเอียดการปฏิบัติงานที่ส าคัญของปางช้างจะช่วยให้บุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องสามารถปฏิบัติงานตามข้ันตอนที่ก  าหนดไว้อย่างถูกต้อง และช่วยให้การจัดการปางช้าง

เป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพ 

3.2.1.1 มีคู่มือการจัดการปางช้างที่แสดงให้เหน็รายละเอยีดการปฏบัิติงานที่ส าคัญภายในปางช้าง เช่น 

1) การดูแลและการจัดการช้างท้อง ช้างคลอด ลูกช้าง ช้างวัยรุ่น ช้างวัยท างาน ช้างชรา และช้างพิการ 

 2) การแยกและฝึกลูกช้าง 

 3) การจัดการด้านการผสมพันธุ์ 

 4) การจัดการช้างตกมันและช้างอาละวาด 

 5) การจัดการด้านอาหารและน า้ 

 6) การท าความสะอาดสถานที่พักช้าง พ้ืนที่พักผ่อนส าหรับช้าง และอุปกรณ์ 

 7) การจัดการด้านสุขภาพช้าง ประกอบด้วยการฉีดวัคซีน การใช้ยาสัตว์ การตรวจและรักษาโรค 

การจัดการช้างป่วยและช้างตาย 

 8) การจัดการด้านสวัสดิภาพสตัว์ 

                                                   
1/

 m2 เป็นสัญลักษณ์ส าหรับหน่วยในระบบเอสไอ ( International System of Units; SI) ที่ ใช้แทนค าว่า 

“ตารางเมตร (square meter)” 
2/ m เป็นสญัลักษณ์ส าหรับหน่วยในระบบเอสไอที่ใช้แทนค าว่า “เมตร (meter)” 
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 9) การจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 

 10) การจัดการด้านการบริการ การแสดง และการท างานของช้าง 

3.2.2 การจดัการอาหารและน ้ า 

 หลกัการ 

การจัดการอาหารให้มีคุณภาพและความปลอดภัย และมีอาหารและน ้าเพียงพอต่อความต้องการ

ของช้าง จะท าให้ช้างมีสขุภาพและสวัสดิภาพสตัว์ที่ดี 

3.2.2.1 ให้ช้างได้รับอาหารที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และเหมาะสมส าหรับการเล้ียงช้าง โดยเป็นไปตาม

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสตัว์ พ.ศ. 2558 

3.2.2.2 มีสถานที่เกบ็อาหารแยกเป็นสดัส่วน และเกบ็อาหารในสภาพที่ป้องกนัการเสื่อมสภาพและการปนเป้ือน 

3.2.2.3 มีการจัดการให้ช้างทุกเชือกได้กินอาหารและน า้อย่างเพียงพอต่อความต้องการของช้าง รวมทั้งได้รับ

อาหารที่หลากหลาย เช่น อาหารหยาบ ผลไม้ หรืออาหารเสริม 

3.2.3 การจดัการอาคารพกัชา้งและอุปกรณ ์

 หลกัการ 

การจัดการอาคารพักช้างและอุปกรณ์ให้มีความสะอาด เพ่ือลดการสะสมของเช้ือก่อโรค นอกจากน้ี 

อาคารพักช้างและอุปกรณ์ที่ปลอดภัยและอยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานจะช่วยให้ปฏิบัติงานได้ 

อย่างมีประสทิธภิาพและปลอดภัยต่อช้างและบุคลากร 

3.2.3.1 ท าความสะอาดอาคารพักช้าง บริเวณโดยรอบ และอุปกรณ์อย่างสม ่าเสมอ เพ่ือลดการสะสมของมูลช้าง

และของเสยี ซ่ึงเป็นแหล่งของเช้ือก่อโรค 

3.2.3.2 บ ารุงรักษาอาคารพักช้างและอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพดี และปลอดภัยต่อช้างและบุคลากร 

3.2.4 การจดัการแหล่งทีม่าของชา้ง 

 หลกัการ 

การทราบแหล่งที่มาของช้างมีความส าคัญต่อการป้องกนัการสวมทะเบียนช้างบ้าน 

3.2.4.1 ช้างบ้านทุกเชือกต้องมีหลักฐานประจ าตัวช้างที่ออกให้โดยหน่วยงานที่รับผิดชอบ ตามพระราชบัญญัติ

สตัว์พาหนะ พ.ศ. 2482 เช่น ตัว๋พิมพ์รูปพรรณ บัญชีลูกครอก 
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3.3  บุคลากร 

หลกัการ 

บุคลากรที่ มีความรู้ความสามารถตามหน้าที่ความรับผิดชอบและมีสุขภาพที่ ดีจะช่วยให้ 

การปฏบัิติงานเป็นไปอย่างมีประสทิธภิาพและช้างได้รับการดูแลสขุภาพและสวัสดิภาพอย่างถูกต้อง 

3.3.1  มีการจัดแบ่งหน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากรอย่างชัดเจน โดยค านึงถึงจ านวนของช้างที่เล้ียง

และประเภทของปางช้าง 

3.3.2 มีสตัวแพทย์ผู้ควบคุมปางช้างก ากบัดูแลด้านสขุภาพช้าง 

3.3.3 ควาญช้างที่ท  าหน้าที่เล้ียงช้างต้องมีความรู้ ได้รับการฝึกอบรมหรือฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการเล้ียงช้าง 

การบังคับช้าง และความเข้าใจพฤติกรรมของช้าง รวมทั้งมีความรับผิดชอบดูแลในเร่ืองการจัดการ

อาหาร น า้ และที่พัก เพ่ือให้จัดการเล้ียงช้างได้อย่างถูกต้อง 

3.3.4 บุคลากรอื่นๆ ที่ ให้บริการ เช่น เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ เจ้าหน้าที่บริการ พนักงานรักษา 

ความปลอดภัย ต้องมีความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับช้าง มีทักษะในการให้บริการตลอดจนการดูแล 

และช่วยเหลือผู้มาใช้บริการ 

3.3.5 บุคลากรทุกคนในปางช้างมีสขุลักษณะส่วนบุคคลที่ดี และได้รับการตรวจสขุภาพประจ าปี โดยเฉพาะ

อย่างย่ิงโรคสตัว์สู่คน 

3.3.6 จัดหาอุปกรณ์เพ่ือความปลอดภัยของควาญช้าง และมีการท าประกนัอุบัติเหตุส าหรับควาญช้าง 

3.4  สุขภาพชา้ง 

3.4.1 การป้องกนัและควบคุมโรค 

 หลกัการ 

การป้องกันและควบคุมโรคมีความส าคัญต่อสุขภาพของช้าง บุคลากร และผู้มาใช้บริการ  

และต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2558 เพ่ือให้แน่ใจว่าสามารถป้องกัน 

และควบคุมโรคในปางช้างได้อย่างมีประสทิธภิาพ 

3.4.1.1 มีการสังเกตความเป็นอยู่และสุขภาพของช้างทุกวัน หากพบความผิดปกติให้แจ้งบุคลากร 

ที่เกี่ยวข้องทราบ หรือปรึกษาสตัวแพทย์ เพ่ือพิจารณาด าเนินการแก้ไขอย่างทนัทว่งท ี

3.4.1.2 มีการตรวจสขุภาพของช้างประจ าปี อย่างน้อยปีละ 1 คร้ัง 

3.4.1.3 มีการป้องกันและควบคุมโรค เช่น ให้ช้างได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค รวมทั้งมีการก าจัดปรสิต

ภายในและภายนอกที่ เหมาะสม โดยอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของสัตวแพทย์ หรือผู้ที่ได้รับ

มอบหมายจากสตัวแพทย์ 

3.4.1.4 มีมาตรการเฝ้าระวังและป้องกนัวัณโรค 
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3.4.1.5 มีมาตรการควบคุมสตัว์พาหะน าโรค 

3.4.1.6 มีการกกักนัโรคส าหรับช้างที่น าเข้าใหม่ และแยกช้างป่วยออกจากพ้ืนที่เล้ียงช้างปกติ 

3.4.1.7 กรณีที่เกิดโรคระบาดหรือสงสัยว่าเกิดโรคระบาดต้องปฏิบัติตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 

พ.ศ. 2558 และค าแนะน าของกรมปศุสตัว์ 

3.4.1.8 ช้างทุกเชือกมีสมุดประจ าตัวช้าง ซ่ึงประกอบด้วยประวัติช้าง ทะเบียนประจ าตัวช้าง ไมโครชิพ 

ประวัติการตกมัน การรักษาพยาบาลและการฉีดวัคซีน รวมทั้งประวัติการผสมพันธุแ์ละการตกลูก 

3.4.2 การบ าบดัโรคสตัว ์

 หลกัการ 

การบ าบัดโรคสัตว์จ าเป็นต้องอยู่ภายใต้การก ากับดูแลของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  

เพ่ือให้ช้างได้รับการตรวจวินิจฉัย การรักษา การป้องกันการเกิดโรคอย่างถูกต้อง และไม่ก่อให้เกิด

ผลกระทบต่อสขุภาพและสวัสดิภาพสตัว์ 

3.4.2.1 การบ าบัดโรคสัต ว์ต้องอ ยู่ภายใต้การก ากับ ดูแลของ ผู้ประกอบ วิชาชีพการสัตวแพทย์  

ตามพระราชบัญญัติวิชาชีพการสตัวแพทย์ พ.ศ. 2545 

3.5  สวสัดิภาพสตัว ์

หลกัการ 

 การจัดการการเล้ียงช้างและการใช้งานช้างต้องค านึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว์ เพ่ือให้ช้างสามารถแสดง

พฤติกรรมตามธรรมชาติ มีความเป็นอยู่ที่ดี และปราศจากความทุกข์ทรมาน 

3.5.1 ดูแลและปฏบัิติต่อช้างให้มีความเป็นอยู่ตามหลักสวัสดิภาพสตัว์ 5 ประการ คือ 

 1) มีอสิระจากความหิว กระหาย (ข้อ 3.1.1.2 และข้อ 3.2.2.3) 

 2) มีอิสระจากความไม่สะดวกสบายอันเน่ืองมาจากสภาวะแวดล้อม (ข้อ 3.1.1.1 ข้อ 3.1.3.1  

ข้อ 3.1.3.2 ข้อ 3.2.3.1 และข้อ 3.2.3.2) 

 3) มีอิสระจากความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และเป็นโรค (ข้อ 3.4.1.1 ข้อ 3.4.1.2 ข้อ 3.4.1.3  

ข้อ 3.4.1.4 ข้อ 3.4.1.5 และข้อ 3.4.1.6) 

 4) มีอสิระจากความกลัวและความทุกข์ทรมาน (ข้อ 3.3.3) 

 5) มีอิสระในการแสดงพฤติกรรมตามปกติของช้าง (ข้อ 3.1.2.1 ข้อ 3.1.3.1 ข้อ 3.1.3.2  

และข้อ 3.7.2) 

3.5.2 ต้องดูแลและปฏิบัติ ต่อ ช้างให้มีความเป็นอยู่ตามพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรม 

และการจัดสวัสดิภาพสตัว์ พ.ศ. 2557 
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3.6 สิง่แวดลอ้ม 

หลกัการ 

การจัดการซาก ขยะ ของเสีย และน ้าเสียจากปางช้างจะส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมจึงต้องมีการ

ปฏบัิติอย่างถูกต้อง 

3.6.1 ก าจัดซาก ขยะ ของเสยี และน า้เสยี โดยวิธทีี่เหมาะสมตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

3.6.2 มีมาตรการจัดการมูลช้างไม่ให้กระทบต่อสิ่งแวดล้อม เช่น มีลานกักมูล หรือมีการเก็บมูลช้าง 

ในแหล่งน า้สาธารณะ 

3.7 การจดัการดา้นความปลอดภยั 

หลกัการ 

การจัดการปางช้างจ าเป็นต้องมีมาตรการป้องกันอันตรายของผู้มาใช้บริการ เพ่ือความปลอดภัย 

ของผู้มาใช้บริการและส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีด้านการทอ่งเที่ยวปางช้าง 

3.7.1 มีบุคลากร และป้ายหรือเอกสาร ให้ค าแนะน าเร่ืองความปลอดภัยในการเข้าหาช้าง การให้อาหารช้าง 

การน่ังบนหลังช้าง และการปฏสิมัพันธใ์กล้ชิดกบัช้าง รวมทั้งข้อมูลเร่ืองพฤติกรรมของช้าง  

3.7.2  ควาญช้างมีการตรวจสอบพฤติกรรมของช้างก่อนเร่ิมให้บริการแก่ผู้มาใช้บริการทุกคร้ัง 

3.7.3 มีการจัดการด้านความปลอดภัย เช่น การตรวจสอบอุปกรณ์ที่น่ังบนหลังช้างทุกคร้ังที่ออกปฏบัิติงาน

เพ่ือความปลอดภัยของผู้มาใช้บริการ หรือจัดให้มีอุปกรณ์ควบคุมบังคับช้างที่เหมาะสม 

3.7.4 มีร้ัวกั้นหรือสิ่งกดีขวางระหว่างผู้มาใช้บริการกบัช้าง ขณะที่ชมการแสดงและให้อาหารช้าง 

3.7.5 มีแผนและฝึกซ้อมการปฏิบัติตามแผนในการจัดการภาวะฉุกเฉินในปางช้าง เช่น การช่วยเหลือ 

ผู้ประสบอุบัติเหตุที่เกดิจากช้าง การควบคุมช้างตกมันหรือช้างอาละวาด 

3.7.6 มีสถานที่ส าหรับข้ึน-ลงหลังช้างที่ม่ันคง แขง็แรง และปลอดภัย 

3.8  การบนัทึกขอ้มูล 

หลกัการ 

การบันทึกและเกบ็รักษาข้อมูลมีความส าคัญที่จะช่วยในการวิเคราะห์หาสาเหตุที่มาของปัญหา 

หรือข้อผิดพลาดในการจัดการ และตามสอบการท างานในแต่ละขั้นตอนว่ามีความถูกต้องตามวิธี

ปฏบัิติที่ก  าหนดไว้ 

3.8.1    มีการบันทกึข้อมูลที่ส าคัญ ดังน้ี 

1) ประวัติบุคลากร ประวัติการฝึกอบรมหรือฝึกปฏบัิติ และผลการตรวจสขุภาพประจ าปี 

2) แหล่งที่มาของอาหารและน า้ 

3) การใช้สารเคมี ยาฆ่าเช้ือ หรือวัตถุอนัตรายทางการปศุสตัว์ 
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4) การใช้ยาสตัว์และอาหารเสริม 

5) บันทกึใบอนุญาตเคล่ือนย้ายช้าง 

3.8.2  ให้เกบ็รักษาบันทกึข้อมูลเป็นเวลาอย่างน้อย 3 ปี 
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ภาคผนวก ก 

(ให้ไว้เป็นข้อมูล) 

ประเภทของปางชา้ง 

ก.1 ปางชา้งแบ่งตามลกัษณะกิจกรรม ดงันี้  

1) ปางช้างแบบดั้ งเดิม คือ ปางช้างที่ มีกิจกรรมการข่ีช้างโดยน่ังบนแหย่ง และ/หรือการชมการแสดง

ความสามารถของช้าง 

2) ปางช้างแบบท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ ปางช้างที่ มีกิจกรรมการข่ีช้างโดยน่ังบนแหย่งหรือไม่มีแหย่ง 

หรือเดินไปด้วยกนักบัช้าง หรือมีการให้ความรู้เร่ืองช้างและการอนุรักษ์ช้าง 

3) ปางช้างพิการหรือชรา คือ ปางช้างที่มีการน าช้างพิการหรือช้างชรามาเล้ียงและดูแล 

4) ปางช้างแบบผสมผสาน คือ ปางช้างที่รวมกิจกรรมของปางช้างแบบด้ังเดิมและปางช้างแบบท่องเที่ยว 

เชิงนิเวศ และมีการปรับรูปแบบให้เหมาะสมกบัสถานการณ์ 

ก.2 ปางชา้งแบ่งตามจ านวนชา้ง ดงันี้  

1) ปางช้างขนาดเลก็  โดยมีช้าง จ านวนไม่เกนิ 10 เชือก 

2) ปางช้างขนาดกลาง  โดยมีช้าง จ านวนตั้งแต่ 11 เชือก ถึง 30 เชือก  

3) ปางช้างขนาดใหญ่  โดยมีช้าง จ านวนตั้งแต่ 31 เชือกขึ้นไป 
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