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Preface
This book is made for who interested about the process of the First Baby
Elephant Training Ceremony which this ceremony was established at BanPanglha
Ngow District Lampang where became to Elephant Sanctuary and should is the first
elephant training school in the world. The First Baby Elephant Training Ceremony has a
soft procession, safety and gentle to the baby elephant which Thailand ever had news
from (PETA) the organization to protect animal from cruelty elephant which most
affect to the tourist attraction in Thailand.
So, I hope this book will give the true information knowledge for who interested
and need to know the true way about the First Baby Elephant Training Ceremony
which you could understand exactly and take this information to explain to another
people to understand in the procession.

Editor
Mahout and Thai Elephant Development Education College
March, 18 2005
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Elephant Ceremonies
In Thai culture, ceremonies are very important t the people. The style of
ceremonies has changed over the years especially in the large cities but ceremonies
are still carried out for special occasions. Ceremonies allow people to show their
beliefs and trusts as they have always done in Thailand therefore ceremonies are a
central part of Thai culture. So The Mahout and Thai Elephant Development Education
College will set up the first Baby Elephant Training Center in the world but now moved
to The Thai Elephant Conservation Center Km. 28 -29 T.Wieang Tan Hang Chat District
Lampang since 1991

พิธีผ่าจ้าน
คำว่ำ “ผ่าจ้าน” เป็นภาษาถิ่นเหนือ หมายถึง การเสริมมงคลให้แก่ลูกช้าง
พิธีผ่าจ้านทากับคนหรือสัตว์ก็ได้ รูปแบบที่ทาเหมือนกันจะต่างกันที่คาถาที่ใช้คือ ทากับคน ใช้คาถาอย่างหนึ่ง กับสัตว์
ใช้คาถาอีกอย่างหนึ่ง กับสัตว์นั้นไม่ว่าจะเป็นช้างหรือสัตว์อะไร ใช้คาถาเหมือนกัน แต่การแยกกันก็เหมือนกับ สุนัข
และแมว เมื่อลูกโตพอที่จะดูและตัวเองได้แม่ ก็จะทิ้งลูกให้หากินโดยตัวเอง แต่ช้างถือว่าเป็นสัตว์ที่ถือว่าเป็นสัตว์มงคล
ก่อนที่จะแยกกับแม่ก็จะต้องมีพิธีการเพื่อเสริมมงคลให้ทั้งช้างและผู้เลี้ยงด้วย
พิธีผ่าจ้าน ไม่เพียงเป็นพิธีเพื่อแยกลูกกับแม่ออกจากกันเท่านั้น จะแยกสามีภรรยาก็ได้ หรือทาให้เพื่อให้คน
เกลียดชังกันก็ได้ โดยปกติแล้วผู้ทาพิธีจะมีคุณธรรมประจาใจ ไม่ทาให้คนอื่นเดือดร้อน
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ที่ศูนย์ฝึกลูกช้างบ้านปางหละ ได้นาพิธีผ่าจ้านมาใช้กับช้าง เพื่อแยกลูกช้างออกจากแม่ช้าง ซึ่งทาให้ฝึกลูกช้าง
ได้ ถ้าไม่ทาพิธีผ่าจ้านลูกช้างยังผูกพันอยู่กับแม่ ควาญช้างจะเข้าไปฝึกลูกช้างไม่ได้ เพราะการฝึกนั้นจะต้องลงขอเพื่อ
บังคับลูกช้าง ทาให้ลูกช้างได้รับบาดเจ็บและส่งเสียงร้อง แม่ช้างคิดว่าควาญทาร้ายลูกช้าง ตามสัญชาติญาณแม่ซึ่งรัก
และห่วงใยลูกก็จะปกป้องและทาอันตรายควาญ
นอกจากพิธีผา่ จ้านจะทาให้ควาญแยกลูกช้างออกไปฝึกได้แล้ว ยังมีผลต่อความเชื่อของควาญอีกว่า ได้มี
การปัดไพ,ปัดรังควาญหรือ
แยกภูตผีปีศาจที่สิงอยู่ใน
ตัวช้างนั้นออกไปแล้ว ไม่
ต้องเกรงอันตรายที่จะเกิด
จากช้างเพราะผีสิงอีก และ
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ผ่านการ
ปลุกเสกในพิธีมีผลต่อการ
ฝึกช้างคือ เชือกที่ใช้ผูกช้าง
และกล้วยอ้อยซึ่งเป็น
อาหารช้างจะทาให้ช้างเชื่อง
และ ฝึกง่าย อาวุธที่ใช้
บังคับช้าง เช่น ขอ มีด
หอก จะขลังมีพลังในการ
บังคับช้าง และลักษณะนิสัยของไก่ดาที่นามาใช้เสี่ยงทาย จะทาให้ทานายนิสัยของช้างได้ว่าจะเรียบร้อยหรือว่าเกเร
อย่างไร จะได้เตรียมรับสถานการณ์ในอนาคตไว้
First Training Ceremony

The First Training ceremony or “PhaJan” in Thai is carried out for animals and
humans alike but the processes are different, each uses different magic to bless the
ceremony.
The “PhaJan” ceremony is mostly used to separate mother and baby. It can
also be used to separate couples; however, this can be frowned upon in Thai culture.
“Panglha” is the first young elephant-training center to have used this ceremony to
separate mother and baby elephants. This is done because when the baby reaches
three years old they will begin at the training school whilst the mothers go back to
work.
It is believed that by carrying out the “PhaJan” ceremony bad spirits that may
cause harm to the baby will be deterred allowing the baby to be more easily trained.
The equipment that is used to train the baby including hook, chain and bananas are
also blessed because it is believed that this will allow the mahout more power and
control.
A black chicken is used in the ceremony to predict the personality of the baby.
This will help with the mahout’s preparation to train the baby.
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ก่อนประกอบพิธีจะเตรียมสิ่งต่าง ๆ ดังนี้
1. เตรียมคอก
คือคอกที่จะนาลูกช้างเข้าไปฝึกขั้นแรก หลังจากทาพิธีผ่าจ้านแล้ว คอกจะมีด้วยกัน2 แบบ เพราะปัจจุบัน
ลูกช้างมีขนาดไม่เท่ากัน ฉะนั้นเราต้องทาคอกไว้ให้สาหรับช้างเล็กและช้างที่มีขนาดใหญ่ คอกเล็ก ด้านหน้ากว้าง
ประมาณ 40ซม. ยาวประมาณ 1.50 ม. ด้านหลัง กว้างประมาณ 1 ม. ยาวประมาณ 1.50 ม. มีไม้คร่าวข้างละ 3
อัน ยาว 1.20 ม. ส่วนคอกใหญ่ ด้านหน้ากว้างประมาณ 60 ซม. ยาว 2.50 ม. ด้านหลังกว้างประมาณ 1.20 ม.
ยาว 2 ม. ไม้คร่าวข้างละ 3 อัน ยาว 1.25 ม. ไม้คร่าวด้านขวาสามารถถอดประกอบได้ ส่วนด้านซ้ายมือถอดไม่ได้
ลักษณะคอกด้านหัวช้างจะแคบกว่าด้านท้ายช้างเพื่อจากัดส่วนหัวของช้าง ให้เคลื่อนที่ได้น้อยที่สุด ส่วนหัวช้างจะ
ได้ไม่เป็นอันตรายมากจากการใช้หัวกระแทก ใช้งวงฟาด หรืองาแทงคอก เพราะมีเนื้อที่เคลื่อนไหวจากัด อีก
ประการหนึ่งทาให้ตรึงช้างได้มั่นคงไม่สามารถดิ้นหลุดได้ง่าย คอกนี้จะต้องมั่นคงและแข็งแรง


Preparing the pen: The pen is made of wood and trapezium shaped. It is four
meters long and one and a half meters at the widest end. The babies head goes
to the narrow end of the pen to restrict movement. This helps to protect both baby
and mahout.
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2. เตรียมวันประกอบพิธี
ปกติจะทาวันไหนก็ได้ ยกเว้นวันพฤหัสบดี,วันพระและวันที่ขึ้น 9 ค่าและแรม 9 ค่า วันพฤหัสบดีนั้นถือว่า
เป็นวันครู นายบุญยัง บุญเทียม (อาจารย์ทาพิธีผ่าจ้านของวิทยาลัยการศึกษาพัฒนาช้างไทยและควาญช้าง)
กล่าวว่า วันพุธใช้ห้ามทาพิธีเฉพาะคนเท่านั้น ส่วนวันพระนั้นเป็นคติความเชื่อของพุทธศาสนิกชนที่จะต้อง
ทาบุญ ไม่ทาอะไรที่จะเป็นบาป แต่ปัจจุบันสามรถทาได้ทุกเดือน ยกเว้นวันช่วงเข้าพรรษาจะไม่มีการทาพิธีผ่า
จ้าน ได้วันแล้วก็จะทาพิธีในตอนเช้า ซึ่งปกติจะทาระหว่างเวลา 8.00 - 11.30 น. เพราะมีความเชื่อว่าตอนเช้า
จะเจริญรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์ขึ้น จะไม่ทาพิธีตอนบ่ายเพราะเป็นเวลาที่พระอาทิตย์คล้อย มีแต่ความเสื่อม
ถอย แต่ถ้าทาพิธีสาหรับคนนั้นจะทาช่วงบ่าย เพราะความไม่ดีจะได้เสื่อมถอยหายออกไปจากตัวคน


Selecting The Date: It is important to select a suitable date to coincide with
Buddhist beliefs. Mostly this is between October and February but the best time
is between October and December. On the selected date the ceremony will
begin in the morning between the hours of 8:00 and 11:30. This time reflects the
progression of the sunrise.

3. เตรียมช้าง
หมายถึง ลูกช้างที่จะเข้าพิธีและจะนาไปฝึกต่อไป อายุจะอยู่ในระหว่าง 3 - 4 ปี จะต้องดูแลบารุงเลี้ยงให้มี
สุขภาพร่างกายแข็งแรง ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียน เนื่องจากจะถูกเคี่ยวกราในขณะเข้าคอก และใน
ระหว่างการฝึก ถ้าสุขภาพไม่ดีช้างอาจเจ็บป่วยได้ง่าย เป็นอุปสรรคต่อการฝึก และอาจถึงล้ม (ตาย) ได้


Preparing The Elephant: Prior to the ceremony it is important that the baby is
well cared for and protected from illness. The baby’s health is very important at
this stage in his life.
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4. เตรียมอุปกรณ์ยึดตรึงลูกช้าง
อุปกรณ์ยึดตรึงลูกช้างประกอบด้วยเชือกขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 - 1.5 นิ้ว ยาวประมาณ 30 เมตร
จานวน 1 เส้น สาหรับคล้องช้างเข้าคอก เชือกเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว ยาวประมาณ 20 เมตร ไว้มัดขา
หลังช้าง โซ่คล้องคอพร้อมมะกอก และโซ่ขนาด 2 -3 หุน ยาวประมาณ 3- 4 เมตร สาหรับล่ามคอช้าง สะ 1 เส้น
สาหรับ ยึดตรึงขาคู่หน้าและคู่หลัง ปะ
อก จานวน 5 อัน ใช้ยืดตรึงส่วนคอ
ช้าง 1 อัน ยึดตรึง ส่วนอก 2 อัน
และยึดตรึงส่วนหลัง 2 อัน ไม้ปลาย
แหลม 4 อัน ไว้ใช้สาหรับฝึกช้าง
อุปกรณ์ทั้งหมดจะต้องอยู่ในสภาพดี
แข็งแรง และจัดทาใหม่ทุกครั้งที่ทา
การฝึกลูกช้าง

Equipment for Elephant Capture.










Chain 1 – is 1-1.5 inches in diameter and about 30 meters long. It is used to harness
the baby elephant to the pen.
Chain 2 – is 1 inch in diameter and about 20 meters in length. It is used to hold the
elephant’s hind legs.
Chain 3- is used along
with the “magok” to
harness the neck. The
“magok” is the object
used to chain the
elephant between the
neck and the wood.
Chain 4 – is 25 meters
long and is used to hold
the elephant’s neck
and harness its front and
hind legs.
Five harnesses are used
in the process; one goes
around the elephant’s
neck, two harnesses
hold the elephant’s chest and two harnesses are used at the elephants back.
A bamboo stick is used by the trainer to strike the elephants leg in order to
discipline it if it acts aggressively.
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Due to the great strength of the elephant it is very important that all of the equipment
used is new and strong.

5. เตรียมขันตั้งหรือขันครู
ขันตั้งหรือขันครูปกติใช้สะโตก,ขันโตกหรือบางที่ใช้กะละมัง ใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ ซึ่งแตกต่างกันไปแต่ละอาจารย์
ผู้หญิงจะเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ให้อาจารย์ผู้ทาพิธี ของอาจารย์บุญยัง บุญเทียม ประกอบด้วย หมากหัวแห้ง
จานวน 1 หัว หมากไหม 3 เส้น
หมากขด 4 ขด หมากก้อม 4 ท่อน
ไข่ผ่าซีก 2 ซีก เหล้าขาว 1 ขวด
พร้อมจอกข้าวสาร 1 ถ้วย ผ้าขาว
ผ้าแดงอย่างละ 1 ชิ้น เงินค่า ยก
ครู 32 บาท เทียนหนัก 1 คู่บาท 2
เล่ม เทียนหนัก 1 คู่เฟื้อง 4 เล่ม
ข้าวตอก 1 ถ้วย พลู ดอกไม้ ธูป 8
สวย กล้วย 1 หวี อ้อย 1 มัด ไม้ผ่า
จ้าน 1 อัน (ไม้ตอกเติ้ง) และขอ
มีดหอก มัดรวมกัน ตาราครู ธูป 8
ดอก หมากพลู ดอกไม้ขาวแดง เทียน 2 เล่ม เหล้าขาว 1 ขวด
Preparing The Tray And Equipment Used For The Ceremony:
All of the equipment on the tray is different and it belongs to the “Ajan” (the person
who caries out the ceremony). Items include betel palm, rice and money.

6. เตรียมขันน้ามนต์
ขันน้ามนต์ประกอบด้วยขันหรือสลุง
ใส่น้าและฝักส้มป่อย และฝักหนาดหนาม
เพื่อที่จะใช้น้ามนต์ในการประพรมอุปกรณ์
ฝึกช้าง,คอกช้างและช้าง


Preparing the bowl with water
and “SomPoi” (a fruit similar to
tamarind).
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7. เตรียมสะตวง(จันคา)
สะตวงทาจากกาบกล้วยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัส กว้างยาวประมาณ 1 ฟุต ข้างในบรรจุเครื่องบัดพลีผีป่าแลก
ลูกช้างจากผีป่า เครื่องบัดพลี เรียกว่า เครื่องเก้า มีอย่างละ 4 ชิ้นได้แก่ ข้าวสาร เกลือ พริกสด ใบพลู อ้อยปอก
เปลือกผ่าเป็นซีก ใบฝักทอง กล้วยสุก ข้าวแป้งเหนียวปั้นเป็นรูปคนและช้าง และเนื้อดิบเพิ่มเข้ามา


Preparing the “Satoung”: this is a 1 foot square box made from a banana tree.
Inside there are four pieces of rice, salt, fresh chili, betel-vine, lime, sugar cane
(peeled and halved), pumpkin leaf, ripe banana, raw meat and sticky rice moulds
of both the elephant and the mahout.
The “Ajan” uses other equipment too including a hook, knife, spear and a black
chicken to tell the elephants fortune.

8. ไก่ดา
การเสี่ยงทายหรือพิธีวิญญาณไล่วิญญาณ
ไก่ดาสาหรับจะใช้เสี่ยงทายจะเป็นไก่ตัวผู้หรือ
ตัวเมียก็ได้ ขนาดไดก็ได้ ลักษณะนิสัยของ
ลูกช้างที่กาลังจะฝึกว่า จะเชื่องหรือเกเรหรือไม่
และของอื่น ที่มีผู้ประสงค์จะนาเข้าพิธี เช่น
เชือกมัดลูกช้าง ขอ มีด หอก ฯลฯ เพื่อให้
ขลัง ศักดิ์สิทธิ์ และมีพลังที่จะบังคับช้าง


Preparing
the
black
chicken for prediction of
the baby elephant.
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9. เตรียมสถานที่หรือโรงเรือนสาหรับทาพิธี
โดยทาแบบง่าย ๆ เช่น มุงเต็นท์ และยกพื้นมุงคา ให้มีขนาดพอให้คนนอนได้ 3 - 5 คน เพราะในขณะฝึก
ลูกช้างนั้นจะต้องมีอาจารย์ผู้ทาพิธี และควาญใหม่ต้องถือกรรมอยู่กับลูกช้าง 7 วัน ห้ามอาบน้าห้ามออกไปที่ไหน
หลังจาก 7 วันแล้วก็สามารถอาบน้าได้ ผู้ฝึกช้างต้องนอนเฝ้าลูกช้างฝึกใหม่ตลอดเวลาประมาณ 3 เดือน รวมทั้ง
ต้องเตรียมฟืนสาหรับก่อไฟ อาหารช้างระหว่างฝึก เช่น กล้วย อ้อย ใบไผ่ ใบหญ้า ข้าวสุก ฯลฯ อุปกรณ์และยา
รักษาแผลลูกช้างที่เกิดขึ้นขณะฝึก คือ ปีบต้มน้า เปลือกประดู่ พริกแห้ง สมุมไพร เช่น เครือหน่าแน่ หญ้าปกตอ
หญ้า จิยอบ ฯลฯ ก้อนหินสาหรับเผาไฟ ผ้าขี้ริ้วใช้ห่อก้อนหินเผาไฟทาเป็นลูกประคบแผล รอยถลอก บวม
สุดท้ายคือ เตรียมยาใส่แผลแผนปัจจุบันไว้ด้วย
Preparing the Location for the Ceremony.
For the ceremony to be successfully conducted the area where it takes place
should have room for three to five people to stay. This is essential because the
mahout, trainer and “Ajan” have to stay with the baby for twenty days. At night it is
their responsibility to make a fire and prepare the elephant’s food and any herbal
medicines it requires. If the elephant is wounded they will put a stone covered in
cloth in the fire then apply it to the wound.

10. เตรียมควาญช้าง
ซึ่งจะเป็นคนที่มีคุณสมบัติร่างเล็ก น้าหนักเบา มีนิสัยรักช้าง มี
ความอดทน แข็ง ขยันซื่อสัตย์ มีระเบียบวินัย และเต็มใจที่จะรับเอา
ลูกช้างเชือกนั้นไว้เป็นช้างที่ตัวเองจะต้องเลี้ยงดูเป็นเวลานานจนกว่าจะ
เกษียณอายุ,ตาย หรือลาออกจากงาน
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Qualities of the mahout.
A suitable mahout must be small, love the elephant, and be patient during training,
honest, organized and willing to care for the elephant as long as they can.

เมื่อเตรียมสิ่งต่าง ๆ เรียบร้อยแล้วถึงวันประกอบพิธี อาจารย์ทาพิธี,ครูฝึกช้าง ควาญช้าง จะพร้อมกันที่
บริเวณพิธี ห้ามสตรีเข้าใกล้บริเวณที่ทาการผ่าจ้านโดยเด็ดขาด เพราะถือว่าสตรีเป็นเพศแม่ ลูกช้างอาจได้กลิ่นทาให้
ยากแก่การทาพิธี จากนั้นเริ่มทาพิธีตามลาดับ


Women cannot be present at the ceremony.

ขั้นตอนในการทาพิธีผ่าจ้านมีดังนี้
อาจารย์ทาพิธีบูชาขั้นท้าวจตุโลกบาล ทั้ง 6 คือ
1.พระอินทร์ 2. พระเจ้าทิศตะวันออก 3. พระเจ้า
ทิศเหนือ 4. พระเจ้าทิศใต้ 5. พระเจ้าทิศตะวันตก
และ 6. พระแม่ธรณี จากนั้นยกขันครูขึ้นจบเหนือ
ศีรษะ ราลึกถึงครูบาอาจารย์ แล้ววางลง จากนั้นก็
จะบริกรรมคาถา จบแล้วอาจารย์จะเปิดขวดเหล้า
เทใส่จอก ยกขึ้นจิบ 1 กลืน เหล้าที่เหลือก้น
จอก อาจารย์จะใช้นิ้วหัวแม่มือจุ่มทาบริเวณขมับ
ทั้ง 2 ข้าง จะให้หัวแม่มือข้างไหนก็ได้แล้วแต่จะ
ถนัด และสะดวก จากนั้นก็ทาพิธีเสกน้ามนต์ต่อไป
The ceremony is started by the “Ajan” lifting the bowl over his head to recall his
teacher. He then puts the bowl down whilst chanting. Next he will drink a little,
then using his thumb he will rub the whiskey into his temples.

พิธีเสกน้ามนต์นั้น อาจารย์จะ
บริกรรมคาถาไปพร้อม ๆ กับใช้ใบหนาดมัด
คนน้ามนต์ในขันไปด้วย จนจบคาถาแล้วใช้
ใบหนาดหนามประพรมน้ามนต์ไปที่ เชือก
อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่อยู่หน้าอาจารย์ และที่
นามาเข้าพิธี รวมทั้งอุปกรณ์ที่คอกช้าง และ
คอกช้างด้วย
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เมื่อประพรมน้ามนต์แล้ว อาจารย์จาทาพิธีบูชาพระแม่ธรณี จากนั้นครูฝึกช้างประมาณ 20 - 30 คน จะช่วยกัน
นาเชือกไปคล้องลูกช้างเข้าคอก เชือกนั้นจะทาเป็นบ่วงและมีปมป้องกันเชือกรัดคอลูกช้างในขณะคล้อง ส่วนอาจารย์จะ
นาไม้ผ่าจ้านแยกไปตีลูกช้างกับแม่ช้าง ตี
แล้วก็จะนาไม้ไปทาลาย เพื่อไม่ให้คนหลง
หยิบไปตีใส่คนอื่น จะทาให้ทะเลาะ
เบาะแว้งแตกแยกเกลียดชังกัน หรือถ้า
นาเข้าไปในบ้านหรือขัดไว้ใต้ตงบ้าน จะทา
ให้ผู้อยู่ในบ้านนั้น ทะเลาะเบาะแว้ง
แตกแยกเกลียดชังกัน ถ้าหากว่าเป็นสามี
ภรรยากันก็จะทาให้เลิกกัน
The “Ajan” will sprinkle
lustral water over the “satoung” and all other equipment. Next, about 20-30
people will help to chain the baby
and pull him to the pen. Here the
„Ajan” will use small wooden sticks to
softly beat both mother and baby.
These will be thrown away and burnt
after the ceremony. An alternative
to this method is to use a bamboo
triangle. The sides of the triangle are
4 inches long and it is one inch wide
at the bottom.
When the baby
passes
this
it symbolizes
the
separation. Once inside the pen,
the chains and other equipment will
be used to harness the baby. Then
the “Ajan” will proceed with the
ceremony.
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เมื่อลูกช้างเข้าคอกแล้ว ก็จัดการมัดด้วยปะอกทีห่อด้วยกระสอบนุ่มๆ ให้นิ่ง ไม่ให้ขยับตัวขึ้นลงเดินหน้าหรือ
ถอยหลังได้ เพื่อป้องกันผิวหนังของลูกช้างเป็นแผล และใส่สะกลางที่ขาหน้าช้าง, มัดขาหลัง

การรดน้ามนต์ กระทาโดยอาจารย์ผู้ทาพิธีจะนาเอาน้ามนต์มารดให้ช้าง รดจากหัวไปหาง เพื่อให้เป็นสิริมงคล
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การสังเวยผีป่า จะใช้สะตวงที่มีเครื่องบัดพลีครบถ้วนลูบบนหลังลูกช้างจากหัวไปหาง การปัดรังควาญจะใช้ใบ
หนาดปัดจากซ้ายไปขวา 3 ครั้ง หลังจากนั้นถอนขนช้างแล้วใส่ในสะตวง แล้วนาสะตวงไปวางที่ลาห้วยเพื่อให้สะตวง
ลอยไปตามน้า เอาเคล็ดว่าให้ผีมาเอาช้างและคน
ที่ปั้นด้วยข้าวเหนียวนั้นไปแทนลูกช้างและควาญ
ตัวจริง ให้ลูกช้างเชือกนี้ตกเป็นของคนต่อไป
นอกจากนี้ยังเป็นการแยกผีออกจากลูกช้างด้วย


Spray lustral water over the
baby from head to tail. Then
use a Thai skirt to wipe its
back three times.



Use the “satong” to caress
the baby from head to tail
then take it to the forest.

พิธีเสี่ยงทาย อาจารย์จะนาไก่ดาสับ(ใช้เท้าและปากไก่ลูบไปพร้อมกันบนหลังลูกช้าง)จากหัวไปหาง 3 ครั้ง เพื่อ
ปัดภัยต่าง ๆออกไป แล้วโยนไก่ไปทางหลังลูกช้าง แล้วดูกิริยาไก่ว่าจะมีลักษณะอย่างไร ทานายนิสัยช้างจากลักษณะ
อาการของไก่ เช่น ถ้าไก่วิ่งหนีแสดงว่าลูกช้างเชือกนี้จะขี้ตื่นตกใจง่าย ถ้าไก่สลัดขนแสดงว่าลูกช้างจะชอบสลัดควาญให้
ตกจากหลัง ถ้าไก่มีกิริยาอย่างไรก็แสดงว่าลูกช้างจะมีกิริยาอย่างนั้นในอนาคต

Prediction: use a black chicken to caress the baby from head to tail three times then
release the chicken. If the
chicken runs away this means
that the baby will be easily
frightened, but if the chicken
shakes its head, this means
that the baby will act
aggressively towards its
mahout.
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การลงขอครั้งแรก อาจารย์จะเสกคาถาใส่ขอ ลงขอข้างละ 3 ครั้ง คือลบริเวรขมับช้างทั้ง 2 ข้างและบอกให้ช้างจง
เชื่อฟังคาสั่งสอนและจดจาให้ดี จากนั้นก็จะนากล้วย อ้อยที่เข้าพิธีมาให้ลูกช้างกินเพื่อให้ลูกช้างเชื่อฟังคาสั่งสอนและสิ่ง
ที่สาคัญที่สุดให้ลูกช้างตามควาญ
ช้างไปตลอด




Use the hook to hit
the baby
three
times then feed it a
banana.
This is
done so that the
baby will remember
to
follow
commands.
Outside the pen.
After 5-7 days they
will train the baby
to walk and ride.
The mahout will
spend all of his time
with the baby to take care of it.

การฝึกลูกช้าง เมื่อทาพิธีทุกอย่างเสร็จสิ้นแล้ว ครูฝึกช้างจะเริ่มฝึกช้างตั้งแต่วันทาพิธีผ่าจ้านเลย คือหลังจาก
อาจารย์ลงขอแล้ว ก็ลงมือฝึกในคอก เริ่มจากยกขาใส่สะ(ทาจากหวาย)พอช้างเริ่มรู้ก็เปลี่ยนเป็นจะแคะ ส่งควาญขึ้นลง
หัดขี่ไม่ให้ช้างจั๊กจี้ เตะ ห้ามใช้งวง จับควาญหรือคนที่อยู่ใกล้ ฝึกอยู่เช่นนี้ทุกวัน วันแรกหลังจากทาพิธีแล้ว เวลา
ประมาณ 16.00 น. จะนาลูกช้างออกจากคอก มาผูกไว้ข้างนอก เพื่อให้ช้างพักและนอนแต่ยังใส่จะแคะหน้าหลัง โซ่มัด
คอและเชือกมัดขาหลังโยงอยู่ก่อนนาลูกช้างออกจะรดน้าส้มป่อยก่อน ตอนเช้าจะนาเข้าฝึกในคอกต่อไป ใช้เวลาฝึก
ประมาณ 7 วัน ขึ้นอยู่กับลูกช้างว่าจะฝึกยากหรือง่าย แต่มีข้อว่าห้ามอาจารย์ผู้ทาพิธีและควาญลูกช้างห้ามอาบน้าและ
ออกไปข้างนอกสถานที่ภายในเวลา 7 วันนี้เพราะถือเป็นพิธีของการผ่าจ้าน เมื่อฝึกแล้วจึงจะทาการปลดขันตั้ง นา
ลูกช้างไปฝึกในคอกโยงต่อไป ใช้เวลาฝึกที่คอกโยงประมาณ 5 - 7 วัน แล้วนาไปฝึกเดิน, ขี่เดิน, ขึ้นรถบรรทุก, ลากไม้
ฯลฯ
รวมระยะเวลาที่ใช้ฝึกลูกช้าง 1 เชือก ประมาณ 3 เดือน เป็นอันเสร็จการฝึกลูกช้าง
Training: once the ceremony is finished they will start training the baby until 4pm. The
baby will then be chained to the outside of the pen and they will go back to the pen
in the morning for more training. For approximately 5-10 days they will train the baby
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ขั้นตอนฝึกหลังจากเข้าคอกแล้วดังนี้
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.

2 วันแรก ใส่สะหวาย
วันที่ 3 ส่งควาญขึ้น-ลง
วันที่ 3 – 4 สอนเก็บของ
วันที่ 7 ออกจากคอกช้าง เพื่อฝึกเดิน
แล้วเข้าโรงโยง
 สอนใส่จะแคะ
 ขึ้น-ลง
 ยืน,นั่ง,นอนเก็บของ
ฝึกขึ้น-ลงด้านหน้า
แม็บ (นอนคู้เข่าทั้ง 2 ข้าง)
นอน ซ้าย-ขวา
ใส่หมวก
โยนเก็บขอให้ควาญ
10. ยกขาทั้ง 4 ขาเพื่อตรวจใต้เท้า
11. วาดภาพ
12. จับโซ่
13. ขึ้นรถบรรทุก
14. ทดสอบ(ถ้าทดสอบไม่ผ่านข้อไดต้อง
ฝึกจนผ่านให้ได้) จากนั้นก็มีพิธีเรียก
ขวัญช้าง และมอบใบประกาศนียบัตร
ให้กับช้างและควาญช้าง
9.

