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สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA)

ปัจจบุนันี ้ประเทศไทยถกูมองจากนานาอารยประเทศว่าเป็นประเทศทีม่กีารล่วงละเมดิ

สทิธสิตัว์หรอืทารณุสตัว์ ไม่ว่าจะเป็น สตัว์เลีย้ง สตัว์ป่า สตัว์เศรษฐกจิ หรอืสตัว์เพือ่การทดลอง 

ซึ่งมักจะพบเห็นข่าวจากสื่อมวลชนทั่วไป ทั้งหนังสือพิมพ์ วิทยุ และโทรทัศน์ ไม่ว่าจะเป็นการ

บรโิภคดงี ูการน�าเขากวางอ่อน อุง้ตนีหม ีหรอืแม้แต่เนือ้สนุขัมาปรงุเป็นอาหาร เพยีงเพือ่สนอง

กเิลสและความเชือ่ทีผ่ดิๆ ซึง่มกีารร้องเรยีนจากนกัท่องเทีย่วต่างประเทศอยูเ่สมอถงึเรือ่งการน�า

สตัว์มาทรมานกักขงั และบงัคบัให้แสดงหรือเลียนแบบมนุษย์ ไม่เว้นวา่จะเป็น ชา้ง เสอื หม ีลงิ 

งู จระเข้ ฯลฯ ซึ่งข่าวเหล่านี้ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่ไปทั่วโลก จนท�าให้นานาประเทศถือเป็น

ข้ออ้างในการกีดกันทางการค้าระหว่างประเทศมาแล้ว ทั้งน้ียังไม่ได้นับรวมการทารุณสัตว์ใน

รูปแบบต่างๆ เช่น การประหยัดเนื้อที่เพาะเลี้ยงไก่จนคับแคบ ถึงขั้นทุกข์ทรมาน วิธีการฆ่าหมู 

วัว ควาย ของโรงฆ่าสัตว์ เป็นต้น

จากเหตุผลดังกล่าว ประกอบกับข้อเท็จจริงอีกมากที่ยังไม่ได้รับการเปิดเผย ท�าให้กลุ่ม

บคุคลทีม่คีวามรกัและเมตตาต่อสตัว์ และตระหนกัถงึผลกระทบจากการกระท�าดงักล่าวทีจ่ะมี

ต่อประเทศชาต ิเกดิความตัง้ใจจรงิในอนัทีจ่ะหามาตรการยบัยัง้การทารณุและปกป้องคุม้ครอง

สิทธิตามธรรมชาติของสัตว์ บุคคลเหล่านี้ จึงได้ร่วมกันก่อต้ังสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์ 

แห่งประเทศไทย หรือ TSPCA (Thai Society for the Prevention of Cruelty to Animals) ขึ้น  

เพื่อรณรงค์หาทางป้องกันและแก้ไขปัญหาการทารุณสัตว์โดยสันติวิธี ด้วยการด�าเนินงานใน

รปูแบบต่างๆ ทัง้ในด้านการเผยแพร่ข้อมลูข่าวสารเพือ่สร้างความรูค้วามเข้าใจ และในด้านการ 

เสรมิสร้างจติส�านกึแห่งความเมตตาให้แก่เยาวชนและสาธารณชนโดยทัว่ไป ให้มส่ีวนร่วมในการ

สอดส่องป้องกันการทารุณสัตว์ และมีบทบาทในการรณรงค์แก้ไขปัญหาการละเมิดสิทธิสัตว์  

รวมถึงการเร่งให้มีกฎหมายสวัสดิภาพสัตว์ขึ้น ดังเช่นนานาอารยประเทศ

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) ได้ก่อต้ังอย่างเป็นทางการ  

เมือ่วนัท่ี 31 มกราคม พ.ศ. 2537 โดยถอืได้ว่ามคีวามพร้อมในระดบัหนึง่ ทัง้นีด้้วยการสนบัสนนุ

จากทั้งนักธุรกิจ และผู้ทรงคุณวุฒิ ด้านการรณรงค์เกี่ยวกับสวัสดิภาพของสัตว์ ธรรมชาติ และ

สิ่งแวดล้อมในประเทศไทย น�าโดยนายกสมาคมฯ คนแรกคือ คุณมีชัย วีระไวทยะ 

จากหลักความจริงที่ว่า “สัตว์แต่ละชนิดที่อาศัยอยู่บนโลกนี้ ต่างก็มีชีวิต เลือดเนื้อ และ

มีความรู้สึกเจ็บปวดเช่นเดียวกับมนุษย์” จึงไม่เป็นการสมควรที่มนุษย์ทุกหมู่เหล่า โดยเฉพาะ

คนไทยจะไปท�าร้ายทารุณสัตว์

01 Bai ange P1-68.indd   3 7/14/15   4:50 PM



ค�าน�า

เรื่อง “ใบเอียง” เป็นเรื่องเกี่ยวกับช้าง ช้างเป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง ในอดีตท่ี

ผ่านมาช้างอยู่คู่กับคนไทยและมีประวัติร่วมกับคนไทยมาช้านาน ผู้เขียนได้ค้นคว้า

หาความรู้เกี่ยวกับช้าง ธรรมชาติของช้าง ใช้ช้างเป็นตัวเดินเรื่อง เชื่อมโยงความรัก 

ความเมตตาความผูกพันที่คนมีต่อสัตว์  “ใบเอียง” ยังมีเนื้อหาเกี่ยวกับการส่งเสริม

สวัสดิภาพและป้องกันการทารุณสัตว์ด้วย 

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย (TSPCA) มีวัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการดูแลสัตว์ การเสริมสร้างจิตส�านึก 

แห่งความรัก ความเมตตาต่อสัตว์แก่เยาวชน รวมทั้งการป้องกันและแก้ไขปัญหา

การทารณุสตัว์ “ใบเอยีง” เหมาะทีจ่ะใช้เป็นหนงัสอือ่านเสริมให้แก่เดก็ๆ เพ่ือพัฒนา

และปลูกจิตส�านึกให้เด็กมีความรักและเมตตากรุณาต่อสัตว์ 

  (นายชัยชาญ เลาหศิริปัญญา)

 เลขาธิการสมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย 

  (TSPCA)
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 ใบเอยีงสลบไปนำนเทำ่ไรไมอ่ำจรูไ้ด ้พอรู้สกึตวักเ็จบ็ระบมไปท้ังตวั 

ขำหน้ำข้ำงซ้ำยขยับไม่ได้ เหมือนมีอะไรหนักๆ พอกเอำไว้ ใบเอียงพยำยำม

ลืมตำขึ้นมองไปรอบๆ สถำนที่แปลกมำกมีหลังคำคลุม มีผนังกั้นท้ังสี่ด้ำน 

ได้กลิ่นแปลกๆ กล่ินแรงจนรู้สึกแสบงวง คงเป็นกลิ่นสีส้มที่ทำแผลตรง 

ขำหน้ำ พอมองไปที่ขำหน้ำที่รู้สึกหนัก เห็นปลอกหนำขำวโพลนหุ้มอยู่ยำว

จนถึงหน้ำแข้ง
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มบีำดแผลทัว่ล�ำตวั ขำหน้ำซำ้ยทอ่นล่ำงหกั หวักระแทกตน้ไมส้ลบ จงึพรอ้ม

กับคณะน�ำมำปฐมพยำบำลที่เรือนพยำบำลสัตว์ ศูนย์ประสำนงำนโครงกำร

พระรำชด�ำริกุยบุรี”

 “เป็นลูกช้ำงเพศผู้ อำยุประมำณสองปี อยู่ในภำวะยังไม่หย่ำนม  

มีสภำพอ่อนเพลีย ตื่นกลัวตลอดเวลำ จึงได้ท�ำกำรรักษำโดยให้ยำปฏิชีวนะ 

แก้อักเสบ ให้ยำลดไข้ ให้สำรอำหำรทำงกระแสเลือด และให้วิตำมินบ�ำรุง 

ท�ำกำรเข้ำเฝือกเหล็กหุ้มปูนปลำสเตอร์ที่ขำหน้ำด้ำนซ้ำย ท�ำควำมสะอำด

บำดแผลตำมล�ำตวัและขำขวำหนำ้ ทำยำใสแ่ผลสดแลว้ปดิผำ้พนัแผลปอ้งกนั

เชื้อโรค ให้นอนพักรักษำตัว” จดบันทึกเสร็จแล้ว คุณหมอทั้งสองก็ออกไป
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นอกอำคำรพรอ้มกบัหวัหนำ้เกษมสนัต ์ โดยไมลื่มท่ีจะก�ำชับลุงสำมำรถกอ่น

ออกไป
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คณะผู้จัดท�า หนังสือบันเทิงคดีประเภทร้อยแก้ว เรื่อง ใบเอียง

ที่ปรึกษา

คุณหญิงกุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ  รำชบัณฑิต ส�ำนักศิลปกรรม รำชบัณฑิตยสถำน

คุณหญิงกษมำ วรวรรณ ณ อยุธยำ  อดีตเลขำธิกำรคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

นำยวินัย รอดจ่ำย  กรรมกำรผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

นำยสุชำติ วงศ์สุวรรณ  ผู้เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนหลักสูตรกำรศึกษำ 

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

นำงเบญจลักษณ์ น�้ำฟ้ำ  ผู้เชี่ยวชำญพิเศษด้ำนวิชำกำรและพัฒนำกระบวนกำรเรียนรู้ 

 ส�ำนักงำนคณะกรรมกำรกำรศึกษำขั้นพื้นฐำน

นำงสุกัญญำ งำมบรรจง  ผู้เชี่ยวชำญด้ำนกำรพัฒนำสื่อและกำรเรียนรู้

นำยธีระพงศ์ ปังศรีวงศ์  นำยกสมำคมป้องกันกำรทำรุณสัตว์แห่งประเทศไทย

รองศำสตรำจำรย์นุชทิพย์ บรรจงศิลป์  อุปนำยกสมำคมป้องกันกำรทำรุณสัตว์แห่งประเทศไทย

นำยสวรรค์ แสงบัลลังค์  กรรมกำรสมำคมป้องกันกำรทำรุณสัตว์แห่งประเทศไทย

คณะกรรมการพิจารณาตัดสินการประกวดฯ

ศำสตรำจำรย์รื่นฤทัย สัจจพันธุ์  ประธำนกรรมกำร

นำงชมัยภร บำงคมบำง (แสงกระจ่ำง)  กรรมกำร

นำงธำรำ กนกมณี  กรรมกำร

นำยมำนพ ถนอมศรี  กรรมกำร

นำยสุริยัน สุดศรีวงศ์  กรรมกำร

นำงสำวพริ้มเพรำ คงธนะ  กรรมกำรและเลขำนุกำร

นำงสุพรรณี สุขะสันติ์  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

นำงสำวลดำวัลย์ บุญชด  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร

ผู้เขียน

นำยปรุงเกียรติ เทพกุญชร

ผู้วาดภาพประกอบ

นำยสกนธ์ แพทยกุล

ผู้ออกแบบรูปเล่ม

นำยเฉลิม อัคคะพู

บรรณาธิการและผู้ประสานงานการจัดท�าต้นฉบับ

นำงสำวพริ้มเพรำ คงธนะ

นำยพินิจ สุขะสันติ์
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เรื่อง  ปรุงเกียรติ เทพกุญชร

ภาพ  สกนธ์ แพทยกุล

ใบเอียง
หนังสือบันเทิงคดีประเภทร้อยแก้ว

สมาคมป้องกันการทารุณสัตว์แห่งประเทศไทย 
Thai Society  for the Prevention of  Cruelty  to Animals

ราคา ๓๙ บาท
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