
การดูแลช้างไทยของเรา 
Asian Elephant (Elephas maximus)



สวสัดภิาพสัตว์
สวสัดิภาพสตัว์ นั้น กล่าวอา้งถึง สถานะ ความ
เป็นอยู่ ความรู้สึก สุขกาย สบายใจของสตัว์ ท่ี
เป็นไปในทางเชิงบวกหรือ เป็นไปตาม
ธรรมชาติ
สวสัดิภาพสตัวน์ั้น จะมีศกัยภาพแตกต่างกนัไป
ในแต่ละวนั เม่ือสัตวไ์ดรั้บการตอบสนองจาก
ความตอ้งการท่ีเหมาะสม ในดา้นโภชนาการ, 

ดา้นพฤติกรรม, ดา้นสุขภาพ และ
สภาพแวดลอ้ม ท่ีเหมาะสมต่อความตอ้งการ จะ
ท าใหเ้กิดสวสัดิภาพสตัวท่ี์เป็นไปในทางเชิง
บวก
ชีวิตความเป็นอยูข่องสตัวท่ี์อยูใ่นกรงเล้ียงจะดี
ไดน้ั้นข้ึนอยูก่บั การท่ีสตัวไ์ดรั้บสวสัดิภาพสตัว์
ท่ีดีอยา่งสม ่าเสมอ ไปจนตลอดชีวิตของพวกเขา



เขา้ใจวา่สตัวมี์ทั้งความรู้สึก มีความสามารถ
รับรู้มีความเขา้ใจ สามารถรับรู้ถึงความ
เจบ็ปวด มีความตอ้งการต่างๆนั้น เพ่ือเป็นการ
สนบัสนุนความตอ้งการของสตัว์ จึงควรตอ้ง
จดัสรรการดูแลสตัวใ์หเ้หมาะสมกบัสตัวท่ี์อยู่
ในกรงเล้ียงทุกชนิด เพ่ือใหม้ัน่ใจวา่พวกเขา
ไดรั้บสวสัดิภาพสตัวท่ี์ดี
สตัวท่ี์ถูกกกัขงัในกรงเล้ียง สวสัดิภาพของ
สตัวน์ั้นข้ึนอยูก่บัสภาพแวดลอ้มท่ีถูกจดัสรร
ใหพ้วกเขา และการดูแลประจ าวนั รวมถึงการ
ดูแลรักษาจากสตัวแพทยท่ี์พวกเขาไดรั้บ



ชา้งเอเชียนั้นสามารถพบไดใ้นบางแห่งท่ีมีประชากร
กระจายอยูท่ ัว่โลกใน 13 ประเทศเขตร้อนในแถบเอเชีย
พวกเขาเป็นสตัวบ์กท่ีใหญ่ท่ีสุด แต่ชา้งเอเชียมีขนาดเลก็
กวา่เลก็นอ้ยกวา่ชา้งแอฟริกา พวกเขาอาศยัอยู่
หลากหลายของท่ีอยูอ่าศยัของป่าเขตร้อนจากพ้ืนราบ
จนถึงป่าภูเขา และพบไดบ่้อยท่ีพวกเขาอาศยัหากินอยู่
ใกลก้นักบัทุ่งหญา้และพ้ืนท่ีฟาร์ม
ในบญัชีแดงของ IUCN จดัวา่ชา้งเอเชียเป็นสตัวใ์กลสู้ญ
พนัธุ์ มีชา้งเอเชียจ านวนมากถูกคุกคามจากการสูญเสีย
แหล่งท่ีอยูอ่าศยั ความเส่ือมโทรมและการกระจายตวั
ของพ้ืนท่ี ท่ีทั้งมนุษยแ์ละชา้งอาศยัอยูใ่นพ้ืนท่ีเดียวกนั
ท าใหเ้กิดความขดัแยง้ระหวา่งคนกบัชา้งเกิดข้ึนเป็น
ประจ า



การส่ือสารของชา้งมีความหลากหลาย ซ่ึงรวมถึงการสมัผสั การส่ง
เสียงร้อง การดม การแสดงออกทางร่างกาย ชา้งเป็นสตัวท่ี์รับและ
ไวต่อต่อความรู้สึก ชา้งเป็นสตัวท่ี์สมัผสัไดดี้มาก
ชา้งส่ือสารกนัดว้ยเสียง ผา่นเสียงกอ้ง เสียงร้องลัน่ การเป่าลมผา่น
ปอด และเสียงครวญคราง และพวกมนักเ็ปล่งเสียงต ่าๆอยูบ่่อยๆ
เสียงอินฟาเรดความถ่ีท่ีต ่าสามารถไดย้นิไดไ้กลเป็นไมล์ การส่ือสาร
และการเขา้สงัคมเป็นส่ิงส าคญัอยา่งยิง่ต่อชา้ง และกย็งัเป็นส่ิง
สนบัสนุนต่อสงัคมและโครงสร้างของครอบครัวท่ีซบัซอ้นอีกดว้ย

พฤตกิรรมสนับสนุนเชิงบวก
การโตต้อบสมัผสักนั ระหวา่งกลุ่มชา้งในฝงู และการจดัสรรช่วง
ของการปฏิสมัพนัธ์ทางสงัคมระหวา่งชา้งท่ีแตกต่างกนัไปของแต่
ละครอบครัว

ช้างชอบการส่ือสาร
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ช้างชอบกนิ
ชา้งสามารถเติบโตและยาวถึง 21 ฟุต สูง 10 ฟุตและมี
น ้ าหนกัสูงสุดประมาณ 11,000 ปอนด์ อาหารเป็นส่ิง
ส าคญัอยา่งยิง่ส าหรับชา้ง ชา้งกินไดห้ลากหลายอยา่ง เช่น
รากไม้ กินหญา้ ผลไมแ้ละเปลือกไม้ พวกเขากินอาหารได้
ถึง น ้ าหนกัสูงสุดท่ีประมาณ 300 ปอนด์ (136 กิโลกรัม)

ในต่อวนั เพ่ือใชเ้ป็นพลงังานในระยะทางท่ีไกลในการ
คน้หาอาหารท่ีพวกเขาตอ้งการ และพวกเขาสามารถใช้
เวลามากถึง 16 ชัว่โมงต่อวนั เพ่ือกินและคน้หาอาหารโดย
ใชง้วงของเขา
พฤตกิรรมสนับสนุนเชิงบวก
การจดัสรรโอกาสในการใหอ้าหารท่ีหลากหลายภายใน
สภาพแวดลอ้มของชา้งนัน่สามารถกระตุน้การหาอาหาร
และโอกาสในการกินอาหารร่วมกนัของสงัคมชา้งกลุ่มนั้น



ช้างเป็นสัตว์ที่ฉลาด
ชา้งมีความฉลาดมาก และมีความทรงจ าท่ียาวนานหลายปี ส่ิงน้ีช่วย
ใหพ้วกเขาหาแหล่งน ้ า ช่องน ้ า ท่ีจดจ ามาจากอดีตและท าใหพ้วกเขา
สามารถมีความสมัพนัธ์ท่ีซบัซอ้น ชา้งสามารถแสดงออกถึงช่วงเวลา
ของอารมณ์ท่ีลึกซ้ึงและมีความซบัซอ้นของอารมณ์รวมถึงความเศร้า
โศก ความสุข ความโกรธ และความสนุกสนาน เราอาจจะเห็นชา้ง
แสดงพฤติกรรมในการใชไ้มม้าเกาตวัมนัเอง หรือใชก่ิ้งไมเ้พ่ือไล่
แมลง ซ่ึงพวกเขาอาจปรับเปล่ียนเคร่ืองมือเหล่านั้นส าหรับเพ่ือ
กิจกรรมต่าง ๆกนั
พฤตกิรรมสนับสนุนเชิงบวก
จดัสภาพแวดลอ้มใหมี้ความเหมาะสมและมีความน่าสนใจให้
เฉพาะเจาะจงกบัสายพนัธุ์ชา้งนั้นๆ เพ่ือใหเ้กิดการน าไปใชป้ระโยชน์
ทั้งในดา้นของพ้ืนท่ี และความแตกต่างของวตัถุต่างๆท่ีสามารถเป็นท่ี
ซ่อนอาหารและเป็นส่ิงกระตุน้ในการจดัการเคร่ืองมือ มัน่ใจวา่มีการ
ขดัเกลาทางสงัคมเพ่ือท่ีชา้งสามารถสร้างความสมัพนัธ์ท่ีซบัซอ้นได้



ช้างชอบเข้าสังคม
ชา้งเป็นสตัวส์งัคมและจะอาศยัอยูก่นัเป็นฝงู โดยมีจ่าฝงูเป็นเพศเมีย ตวัผูม้กัจะเดิน
ท่องเท่ียวไปดว้ยตวัของตวัเอง
จะแยกออกจากฝงูเม่ืออายปุระมาณ 12-15 ปี หรือบางทีตวัผูรุ่้นๆเหล่านั้นอาจจะ
อาศยัอยูก่นัในฝงูเลก็ ฝงูบางฝงูบางคร้ัง
สามารถเขา้ร่วมเพ่ือจดัตั้งกลุ่มท่ีมีขนาดใหญ่กวา่ท่ีเรียกวา่กลุ่มความสมัพนัธ์แบบ
หน่ึงต่อหน่ึง และกลุ่มแบบไดนามิกนั้นมีความส าคญัมากต่อชา้งทั้งทางจิตวิทยา
และร่างกาย ความเป็นอยูท่ี่ดีและความสมัพนัธพิ์เศษสามารถก่อตวัข้ึนไดร้ะหวา่ง
ชา้งแต่ละตวัเป็นระยะเวลานานตลอดชีวติ

พฤตกิรรมเชิงบวกที่จะสนับสนุน
ไม่ควรท่ีจะเล้ียงชา้งไวต้ามล าพงัหรือตวัเดียว และชา้งควรไดรั้บการจดัการหรืออยู่
ในครอบครัวของชา้งท่ีดี การก าจดัและการเพ่ิมลดจ านวนของชา้งจะตอ้งเป็นการ
จดัการท่ีละเอียดอ่อนต่อความรู้สึกของชา้ง เพราะมีความส าคญัต่อปฏิสมัพนัธ์ทาง
สงัคมของชา้ง ซ่ึงควรน ามาจดัล าดบัความส าคญัในการเล้ียงชา้งในกรงเล้ียงอีกดว้ย



ช้างชอบเล่น ขีเ้ล่น
ชา้งท่ีมีอายยุงันอ้ยมกัจะชอบเล่นและส่ิงเหล่าน้ี
สามารถรวมถึงการเอาหวัชนกนั ซอ้มตวัต่อตวัและการ
ต่อสู้ การใชง้วงรัดฟัดแหวง่ปลั้มกนัและกล้ิงไปมา ชา้ง
ท่ีมีอายมุากกวา่หกเดือนข้ึนไป อาจจบักลุ่มเล่นดว้ยกนั
ในชา้งตวัเมีย ซ่ึงโดยทัว่ไปชา้งท่ียงัโตไม่เตม็วยัหรือ
ลูกชา้งจะเล่นดว้ยกนับ่อยๆ เพ่ือเสริมสร้างความ
แขง็แรงเกิดการเรียนรู้ การสร้างความสมัพนัธ์และ การ
ดูแลซ่ึงกนัและกนั ส่ิงเหล่าน้ีทั้งหมดอาจมีความส าคญั
มีส่วนร่วมในการสร้างความสมัพนัธ์ใกลชิ้ดระหวา่ง
ตวัเมียภายในฝงู
พฤตกิรรมสนับสนุนเชิงบวก
ควรมีการสนบัสนุนใหช้า้งท่ีเล้ียงอยูใ่นกรงเล้ียงมีปฎิ
สมัพนัธ์เชิงบวกในฝงูเพ่ือเป็นการสร้างความสมัพนัธ์
ท่ีดีอยูเ่สมอ



ช้างใช้ร่างกายของพวกเขา
ชา้งใชหู้เพ่ือคลายความร้อน และยงัใชง้วงของพวกเขาในการฉีด
พน่น ้ าใหต้วัเองเพ่ือใหเ้ยน็สบาย คลายความร้อน งวงของชา้ง มี
กลา้มเน้ือ ประมาณ 100,000 กลา้มเน้ือประสานกนั และใช้
ส าหรับท าหนา้ท่ีต่าง ๆ กนัมากมายเช่น ดมกล่ิน, การด่ืมน ้ า พน่น ้ า, 
การเป่าลม และการใชห้ยบิจบัวตัถุ ส่ิงของ มีคุณสมบติัคลา้ยน้ิวท่ี
ทา้ยท่ีสุดใชเ้พ่ือช่วยหยบิจบัของช้ินเลก็ ๆ
พฤตกิรรมสนับสนุนเชิงบวก
ควรจดัเตรียมวตัถุและส่วนของคอกชา้งใหเ้หมาะสมเพ่ือเป็นการ
ส่งเสริมใหช้า้งไดใ้ชร่้างกายของพวกเขา เช่น งวง หู ล าตวั ในการ
สร้างความสมัพนัธ์และมีปฎิสมัพนัธ์ท่ีดีต่อการแสดงออกทาง
พฤติกรรม เช่น สระวา่ยน ้ า, แปรง, ก่ิงไมแ้ละ หรือ
ของเล่นเพ่ือส่งเสริมใหช้า้งไดใ้ชส่ิ้งแวดลอ้มรอบๆตวัของพวกเขา
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ส่ิงที่ท าให้ช้างเพลดิเพลนิและ
มคีวามสุข
การเล่นกนัในฝงูเพ่ือสร้างพนัธะความสมัพนัธ์ท่ี
ใกลชิ้ดกบัลูกชา้ง การวา่ยน ้ าและการไดกิ้น
อาหารท่ีแตกต่างจากปรกติประจ าวนัท าใหช้า้ง
เกิดความสนใจต่อความแตกต่างนั้นๆ
ชา้งท่ีอยูใ่นกรงเล้ียงนั้น เราควรจดัสรรความ
เป็นธรรมชาติใหเ้หมาะสมอยูอ่ยา่งสม ่าเสมอ
เพ่ือพวกเขาจะไดมี้พฤติกรรมตามธรรมชาติตาม
ปรกติ เพ่ือท่ีจะท าใหพ้วกเขามีความสุขและ
สุขภาพดีไปตลอดชีวิตของพวกเขา


