
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 
ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... 

 
๑. วิธีการในการรับฟังความคิดเห็น 
  ๑.๑ จัดส่งทางไปรษณีย์ให้แก่ผู้ประกอบการปาง (แค้มป์) และช้างลากไม้ ในประเทศไทย 
ตลอดจนหน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ ในวันศุกร์ที ่๓๐ ธันวาคม ๒๕๕๙ 
  ๑.๒ เปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ www.dld.go.th 
  ๑.๓ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๓๐ – ๑๕.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ                
ชั้น ๑ อาคารรัฐสภา ๑ คณะกรรมการติดตามกลไกและพิจารณาการปกป้องคุ้มครองสัตว์ สภานิติบัญญัติ
แห่งชาติจัดสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง “ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. ….”     
๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
  ๒.๑ การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทางไปรษณีย์ ไม่มีก าหนดระยะเวลา 
  ๒.๒ การเปิดรับฟังความคิดเห็นของผู้ที่เกี่ยวข้องทางเว็บไซต์ของกรมปศุสัตว์ ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๒๖ 
ตุลาคม ๒๕๖๐ 
  ๒.๓ การรับฟังจากการสัมมนาทางวิชาการ เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ระยะเวลา    
๑ วัน   
๓. พื้นที่หรือกลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น 
 ทั่วราชอาณาจักร 
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น 
 ๔.๑ ประเด็นความเห็นรายมาตรา 
   (๑) นิยาม 
 “ช้าง” ควรเ พ่ิมเติม ความหมายให้ รวมถึ งบรรดาช้างทุกเชือกที่พบในอาณาเขต                 
ประเทศไทย เว้นแต่มีหลักฐานชัดแจ้งว่ามิใช่ช้างไทย 
  “ควาญช้าง” ควรแก้ไขความหมายเป็น “บุคคลผู้มีความรู้ความช านาญ ประสบการณ์                
ในการเลี้ยงดู ดูแล สื่อสาร ควบคุม บังคับ ตลอดจนมีความรู้ความเข้าใจธรรมชาติ วัฒนธรรม และประเพณี              
ที่เก่ียวกับช้าง” 
 “ประกอบกิจการช้าง” หมายความรวมถึงมูลนิธิหรืองค์กรที่จัดตั้งขึ้น โดยไม่แสวงหาก าไร
ด้วยหรือไม่ กรณีสวนสัตว์ที่มีการจัดแสดงช้าง ถือเป็นการประกอบกิจการช้างหรือไม่ และถ้ามีช้างแต่ไม่มี              
การแสดงจะถือว่าเป็นการจัดแสดงเพื่อการท่องเที่ยวที่ถือเป็นการประกอบกิจการช้างหรือไม่ 
 “ปางช้าง” หมายถึง สถานที่ เลี้ยงช้าง แปลว่าทุกคนที่มีช้าง เข้านิยาม “ปางช้าง”            
ใช่หรือไม่ ก าหนดไว้กว้างจนเกินไป ไม่ระบุถึงลักษณะ คุณสมบัติ ท าให้ทุกสถานที่ที่มีการ เลี้ยงช้างเข้านิยาม
ทั้งหมด 
   “ซากของช้าง” หมายความรวมถึงหางของช้างที่ร่วงอยู่เป็นปกติด้วยหรือไม่ 
 “เครื่องหมายประจ าตัวช้าง” ที่กล่าวถึงรหัสพันธุกรรมของช้าง (ดีเอ็นเอ) แต่ไม่มีการ       
พูดถึงรายละเอียด   
 “การทารุณกรรม” ที่ ระบุว่ า  ใช้ช้างท างาน “จนเกินสมควร” หรือใช้ ให้ท างาน               
“อันไม่สมควร” สองค านี้มีขอบเขตแค่ไหนว่าเป็นการกระท าความผิด ใช้หลักใดที่จะเป็นบ่งชี้ว่าเป็นการกระท า
ความผิด ทั้งนี้ ควรมีการก าหนดที่ชัดเจน 
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   (๒) ประเด็นร่างมาตรา ๕ ถึงร่างมาตรา ๑๐ คณะกรรมการช้างแห่งชาติ 
   (๒.๑)  ควรแก้ไขอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการช้างแห่งชาติ  เช่น ให้มีอ านาจหน้าที่
ก าหนดนโยบายและแผนแม่บท เพ่ือส่งเสริม พัฒนาและสนับสนุนการคุ้มครองอนุรักษ์และสงวนรักษาช้างไทย      
อย่างยั่งยืนในทุก ๆ ด้าน ตลอดจนพัฒนาคุณภาพชีวิตบุคคลที่เกี่ยวข้องกับช้างไทย รวมถึงจัดตั้งกองทุนอนุรักษ์
ช้างไทย และวางระเบียบเกี่ยวกับการบริหารจัดการกองทุน  
 (๒.๒) กรรมการโดยต าแหน่งในคณะกรรมช้างแห่งชาติซึ่ ง เป็นเจ้าหน้าที่ รัฐมีถึ ง                
๑๐ ต าแหน่ง แต่กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิมีเพียง ๖ ต าแหน่ง เท่านั้น ย่อมส่งผลกับการออกเสียงลงคะแนน           
วินิจฉัยชี้ขาด 
 (๓) ประเด็นร่างมาตรา ๑๑ การแจ้งเมื่อช้างตกลูก  
 (๓.๑) การแจ้งเกิดช้างตกลูก ภายใน ๓๐ วัน ควรก าหนดให้สามารถแจ้งเกิดได้ที่ปลายทาง 
 (๓.๒) เครื่องหมายประจ าตัวช้างที่เจ้าของต้องรับผิดชอบ ควรมีอัตราที่น้อย 
   (๔) ประเด็นร่างมาตรา ๑๒    
   (๔.๑) การที่ห้ามมิให้น าช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่ามาแจ้งต่อนายทะเบียนเพ่ือให้ได้สมุดประจ าตัว
ช้าง และการขึ้นทะเบียนช้าง กรณีนี้ ค าว่า “ช้างซึ่งเป็นสัตว์ป่า ต้องการสื่อถึงช้างประเภทใด ถ้าตีความว่าช้าง
ทุกตัวทุกประเภทเป็นสัตว์ป่า จะน ามาแจ้งต่อนายทะเบียนไม่ได้ ในทางปฏิบัติจะขัดแย้งกันเองกับร่าง
พระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... หรือไม ่
   (๕) ประเด็นร่างมาตรา ๑๓ และร่างมาตรา ๑๔ การแจ้งเมื่อช้างตาย 

 (๕.๑) เห็นควรปรับแก้ไขร่างมาตรา ๑๓ ที่ก าหนดให้แจ้งนายทะเบียน สัตวแพทย์ หรือ
พนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๒ ชั่วโมง เมื่อช้างตาย ซึ่งการก าหนดให้แจ้งภายใน ๑๒ ชั่วโมงนั้น ระยะเวลา
ดังกล่าวน้อยเกินไป เพราะบางพ้ืนที่มีระยะทางห่างไกล ที่อาจไม่สามารถปฏิบัติตามได้ 
 (๕.๒) ระยะเวลาการแจ้งช้างตายภายใน ๑๒ ชั่วโมง เป็นระยะเวลาที่น้อยไป ควรขยายระยะเวลา 
และก าหนดให้สามารถแจ้งตายได้ที่ปลายทางที่ช้างตายได้ 
 (๕.๓) การก าหนดให้เมื่อมีช้างตาย ให้เจ้าของช้างหรือควาญช้างแจ้งนายทะเบียนสัตวแพทย์ 
หรือพนักงานเจ้าหน้าที่ ภายใน ๑๒ ชั่วโมง นับแต่เมื่อช้างตาย ซึ่งในความเป็นจริง หากช้างตายในวันหยุดเสาร์ 
อาทิตย์ วันหยุดนักขัตฤกษ์ อาจไม่สามารถปฏิบัติได้ และความผิดจะเกิดกับเจ้าของช้างทันที โดยมีโทษปรับ 
๑๐,๐๐๐ บาท ดังนั้น เห็นควรเพ่ิมวิธีปฏิบัติ สามารถแจ้งกับเจ้าหน้าที่ต ารวจเพ่ือลงบันทึกประจ าวัน                   
ไว้เป็นหลักฐานได้ และน าบันทึกประจ าวันไปด าเนินการตามล าดับขั้นตอนต่อไป 
 (๖) ประเด็นร่างมาตรา ๑๕ การปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติ 
 (๖.๑) เห็นควรเพ่ิมเติมให้ช้างที่ ได้รับการปล่อยคืนสู่ธรรมชาติมีสถานะเป็นสัตว์ป่า                       
ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า 

 (๖.๒) เพ่ิมเติมกรณีที่มีการปล่อยช้างคืนสู่ธรรมชาติก่อนวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ                
ให้ช้างนั้นรวมถึงช้างที่เกิดจากการสืบพันธุ์ของช้างดังกล่าวเป็นสัตว์ป่าตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและ
คุ้มครองสัตว์ป่า และให้นายทะเบียนตามกฎหมายว่าด้วยสัตว์พาหนะยกเลิกตั๋วรูปพรรณช้างนั้นทันที 
   (๗) ประเด็นร่างมาตรา ๑๖ และร่างมาตรา ๑๗ ควาญช้าง 
 (๗.๑) ร่างมาตรา ๑๖ ที่ก าหนดให้ผู้ประสงค์จะท าหน้าที่ควาญช้าง ให้แจ้งต่อนายทะเบียน        
เพ่ือท าการขึ้นทะเบียน หากไม่ท าการขึ้นทะเบียนมีโทษปรับ ๑๐,๐๐๐ บาท ซึ่งเห็นว่าค่าปรับมีจ านวน                  
สูงเกินไป ชาวบ้านอาจไม่ทราบถึงพระราชบัญญัตินี้มีมาตรการอย่างไร 
 



- ๓ - 
 
 (๗.๒) ร่างมาตรา ๑๗ ที่ก าหนดให้เจ้าของช้าง ควาญช้าง ควบคุมดูแลช้างตกมันมิให้ไปท า
อันตรายต่อชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของผู้อ่ืน เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย ค าว่า “เว้นแต่เป็นเหตุสุดวิสัย”              
มิได้ระบุว่าแค่ไหน เพียงใด หากจะตัดสินโดยใช้ดุลยพินิจของเจ้าหน้าที่อาจเป็นปัญหาเรื่องบรรทัดฐาน และ
ความชัดเจนในการยึดถือปฏิบัติ 
   (๘) ประเด็นร่างมาตรา ๑๘ และร่างมาตรา ๑๙ การแจ้งการครอบครองซากของช้าง 
และผลิตภัณฑ์ช้าง  
   (๘.๑) ร่างมาตรา ๑๘ ที่ก าหนดให้ผู้มีไว้ในครอบครองซึ่งซากของช้าง และผลิตภัณฑ์ช้าง               
แจ้งการครอบครองต่อนายทะเบียน ซึ่งตามมาตรา ๓ ที่นิยามความหมายค าว่า “ซากสัตว์” ให้หมายความ
รวมถึงชิ้นส่วน หรือสิ่งใด ๆ ที่ได้จากช้างไม่ว่าจะยังมีชีวิตอยู่หรือตายแล้ว หากรวมถึงขนหางของช้างที่น ามา   
ถักร้อยเป็นเครื่องประดับ หรือเครื่องรางด้วยแล้ว เห็นว่าเป็นการเหมารวม โดยไม่มีการระบุหลักเกณฑ์ จ านวน                
หรือปริมาณ เพ่ือพิเคราะห์เจตนาในการครอบครอง 
 (๘.๒) การแจ้งการครอบครองงาช้าง จะมีความซ้ าซ้อนกับพระราชบัญญัติงาช้าง พ.ศ. ๒๕๕๘ 
หรือไม ่
   (๙) ประเด็นร่างมาตรา ๒๑ ถึงร่างมาตรา ๓๐ การขอรับใบอนุญาต  
   (๙.๑) ร่างมาตรา ๒๑ ควรมีการแบ่งประเภทและระบุจ านวนช้าง รวมทั้งควบคุมจ านวน       
ในปางช้าง เนื่องจากมีการเช่า ซื้อขาย ย้ายเข้า ออก เป็นประจ า ท าให้ล าบากต่อการควบคุมและติดตาม และ
การก าหนดให้ยื่นค าขออนุญาต หมายความรวมถึงองค์การสวนสัตว์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ช้างลากไ ม้              
ที่ไม่มีสถานประกอบกิจการที่ชัดเจนหรือไม่ 
 (๙.๒) ร่างมาตรา ๒๓ ใบอนุญาตประกอบกิจการที่มีอายุ ๓ ปี ไม่คุ้มค่ากับการลงทุน ไม่ควร                 
มีการก าหนดระยะเวลา เพราะในการประกอบกิจการมีการลงทุนมากพอสมควร ซึ่งการก าหนดอายุใบอนุญาต      
จะเป็นข้อจ ากัดในการน าเงินมาลงทุน เช่น การเปิดบริษัทโดยทั่วไปไม่มีการก าหนดอายุใบอนุญาต                     
การเปิดบริษัท เจ้าของกิจการประสงค์จะปิดหรือยกเลิกกิจการเมื่อใดก็ได้  ควรก าหนดให้มีอายุ ๕ ปี อีกทั้ง       
เมื่อครบอายุ ๓ ปี แล้วไม่ต่ออายุ จะมีการยึดช้างหรือไม่ เพราะไม่ได้มีการระบุไว้ 
 (๙.๓) หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกใบอนุญาตประกอบกิจการช้าง ควรจะต้อง
มีคณะกรรมการช้างร่วมพิจารณาเสนอความเห็นหรือไม่ 

 (๑๐) ประเด็นร่างมาตรา ๓๑ การโอนช้าง   
   (๑๐.๑) ร่างมาตรา ๓๑ ห้ามมิให้เจ้าของท านิติกรรมหรือโอนกรรมสิทธิ์ช้างให้แก่ผู้ อ่ืน             
กรณีนี ้ช้างเป็นกรรมสิทธิ์ส่วนตัว เจ้าของย่อมมิสิทธิ์ท านิติกรรมหรือโอนกรรมสิทธิ์ให้ใครก็ได้ 
   (๑๐.๒) ร่างมาตรา ๓๑ ที่ก าหนดห้ามมิให้ผู้ใดท านิติกรรมหรือโอนกรรมสิทธิ์ช้างให้แก่ผู้อ่ืน             
เว้นแต่ได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ขัดกับหลักกรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์หรือไม่ 
   (๑๑) ประเด็นร่างมาตรา ๓๒ ถึงร่างมาตรา ๓๔ การน าช้างไปจังหวัดอ่ืน น าผ่าน 
ส่งออก น าเข้าราชอาณาจักร  
   (๑๑.๑) ร่างมาตรา ๓๒ ที่ก าหนดให้ผู้ใดจะน าช้างไปจังหวัดอ่ืน ต้องแจ้งต่อนายทะเบียน ควรมี
การก าหนดให้อนุญาตได้เป็นกรณีพิเศษส าหรับการน าช้างป่วย บาดเจ็บ ไปรักษา เป็นต้น 
 (๑๑.๒) ร่างมาตรา ๓๔ จะมีความเหมือนหรือซ้ าซ้อนกับ CITES หรือไม่ 
 
 
 
 



- ๔ - 
 
 (๑๑.๓) ร่างมาตรา ๓๔ ควรมีการควบคุม และมีมาตรการที่รัดกุมในการให้น าช้างออกนอก
ประเทศ ที่อาจก าหนดราคามัดจ าให้สูงเกินราคาตัวช้างในปัจจุบัน ซึ่งในปัจจุบัน ราคาช้าง ๘-๑๐ ปีมน       
ราคาอยู่ที่ ๒ ล้านบาท แต่ราคาการซื้อขายในต่างประเทศอาจมากถึง ๑๐ ล้านบาท 
 (๑๑.๔) ไม่เห็นด้วยกับการอนุญาตให้น าช้างออกไปต่างประเทศ โดยเห็นควรมีการส่งเสริม              
ให้พัฒนาการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ช้างไทย 
  (๑๑.๕) กรอบระยะเวลาในการส่งช้างออกนอกประเทศ ๓ ปี ถือว่าน้อยเกินไป เพราะ    
ค่าใช้จ่ายสูง ควรให้ระยะเวลา ๕ ปี ขยายได้ ๓ ครั้ง ไม่เกิน ๑๕ ปี 
   (๑๒) ประเด็นร่างมาตรา ๔๔ ถึงร่างมาตรา ๔๕ การทารุณกรรม  
   (๑๒.๑) ร่างมาตรา ๔๔ การทารุณกรรมช้างตั้งท้อง หากไม่ได้ท าอะไรเลยจะท าให้ช้าง   
คลอดยาก 
   (๑๓) ประเด็นร่างมาตรา ๖๔ การแจ้งการครอบช้าง ซากของช้าง ผลิตภัณฑ์ช้างที่มีอยู่
ก่อนวันที่กฎหมายใช้บังคับ 
   (๑๓.๑) รวมถึงหน่วยงานราชการหรือไม่ 
   (๑๓.๒) อยากให้ก าหนดให้ชัดเจนว่าใน ๑ ปี จะต้องกี่ครั้ง เนื่องจากช้างและควาญช้าง                 
มีการ   เข้า - ออก ตลอด 
   (๑๔) ประเด็นอัตราค่าธรรมเนียม 
   (๑๔.๑) อัตราค่าธรรมเนียมสมุดประจ าตัวช้าง เล่มละ ๕,๐๐๐ บาท เป็นอัตราที่สูงเกินไป             
ไม่ส่งเสริมให้ประชาชนที่มีอาชีพเลี้ยงช้างสามารถครอบครองช้างได้ จะท าให้ลูกช้างที่เกิดใหม่ตกอยู่ในความ
ครอบครองของผู้ประกอบการทีมีฐานะ 
 (๑๔.๒) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตค่อนข้างสูงเกินไป  
 (๑๔.๓) อัตราค่าธรรมเนียมการน าเข้าและส่งออกเพ่ืองานวิจัย มีอัตราที่สูงเกินไป 
 ๔.๒ ข้อเสนอแนะในภาพรวม 

(๑) ร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... มีบทบัญญัติขัดแย้งกับพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ         
พ.ศ. ๒๔๘๒ เห็นควรก าหนดให้ช้างเลี้ยงหรือช้างบ้านไม่อยู่ในพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ 

(๒) เห็นควรเปลี่ยนชื่อร่างพระราชบัญญัติช้าง พ.ศ. .... เป็น ร่างพระราชบัญญัติช้างบ้านหรือ
ช้างเลี้ยง พ.ศ. .... เพ่ือให้ตรงตามเจตนารมณ์ของกฎหมายที่มุ่งใช้บังคับกับช้างเลี้ยง (ช้างบ้าน)  
  (๓) ควรเพ่ิมเติมในเหตุผลของการร่างพระราชบัญญัติว่า “ช้างเป็นสัญลักษณ์ประจ าชาติไทย” 
  (๔) ร่างพระราชบัญญัตินี้ มีหลายมาตราที่ไม่สามารถปฏิบัติได้ ควรมีการเชิญผู้ที่เกี่ยวข้อง   
และเชี่ยวชาญร่วมประชุมเพ่ือพิจารณา  
       
   

  
 


