
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ค าน า 
 

                       หนังสือเร่ืองความรู้ระดับครูในเร่ืองการจัดการช้างเป็นการรวบรวมข้อมูลที่เกี่ยวกับการฝึกช้างในงาน
ของสถาบันคชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ เป็นความรู้ที่มาจากภูมิปัญญาของควาญช้างประสบการณ์ในการท างาน
ของครูฝึกช้างพิธีกรรมในการฝึกช้างของทางภาคเหนือ (ของสถาบันคชบาลแห่งชาติฯ)หน่วยช่วยชีวิตช้าง                
การเคลื่อนย้ายช้างเฉพาะกิจ  ลักษณะของช้างต่างๆทั้งช้างดีและช้างโทษ เร่ืองการดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้น  การฝึกช้าง
เล็กและการฝึกช้างใหญ่  วิธีการยังชีพในป่า  การบังคับช้างตลอดจนการมีความรู้ในเร่ืองสมุนไพรรักษาช้าง 
                       ดังน้ันความรู้ต่างๆที่เป็นประโยชน์แก่ผู้ที่ต้องการศึกษาหาความรู้และสนใจที่จะเป็นครูฝึกช้างและ
ช่วยเหลือช้างเป็นองค์ความรู้ (KM) ในการพัฒนาบุคลากรในเร่ืองการจัดการช้างในงานของสถาบันคชบาลแห่งชาติ    
ในพระอุปถัมภ์ฯ เพื่อน าความรู้ที่ได้ไปพัฒนาศักยภาพของหน่วยงานและตนเองต่อไป 
                       ขอขอบคุณ ท่านผู้อ านวยการสถาบันคชบาลแห่งชาติ (นายวรวิทย์ โรจนไพฑูรย์) เป็นอย่างสูงที่ให้     
ความกรุณาสนับสนุนการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ (KM) ในเร่ืองการจัดการช้างในครั้งนี้ และ ขอขอบคุณท่านหัวหน้า
ฝ่ายบริหารทั่วไป (นายนิปกรณ์ สิงหพุทธางกูร) ท่านผู้จัดการกลุ่มอ านวย (นายภักดี ทิพานนท์) ที่ให้ความช่วยเหลือ
สนับสนุนในการรวบรวมข้อมูลองค์ความรู้ (KM) ในเร่ืองการจัดการช้างในครั้งนี้  
  
 

 

                      โดย  

          นาย สรวิชญ์  มายะ  

              กันยายน  2553  
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*พิธีกรรม* 
  
*การปัดไพร*  
         *คือการท าพิธีกรรมที่เกี่ยวกับการฝึกช้างเล็กเชื่อว่าจะช่วยขจัดสิ่งชั่วร้ายและจะช่วยให้ประสบความส าเร็จในการ
ฝึกช้างเล็กตลอดจนเป็นศิริมงคลแก่ตัวเราเอง 
 

*ลักษณะและวารท่ีจะจัดท าพิิธี* 
        *พิธีกรรมจะจัดท าขึ้นเพื่อพิธีมงคลต่างๆเช่น พิธีผ่าจ้าน ไหว้เทพารักษ์ เจ้าที่เจ้าทาง เจ้าป่าเจ้าเขา ขึ้นบ้านใหม่เอา
ช้างเข้าคอก และงานมงคลอ่ืนๆจะใช้คนประกอบพิธีกรรม 1 คน คืออาจารย์ที่ประกอบพิธีนั้นลักษณะการท าพิธีจะ
คล้ายกันหมดปกติจะท าวันไหนก็ได้ยกเว้นวันพฤหัสบดี วันพระและวันที่ขึ้น 9 ค่ าและแรม 9 ค่ า วันพฤหัสบดีนั้นถือ
ว่าป็นวันครูวันพุทธห้ามท าพิธีเฉพาะคนเท่านั้นส่วนวันพระนั้นเป็นความเชื่อของ  ชาวพุทธที่จะต้องท าบุญละเว้นการ
ท าบาป  แต่ปัจจุบันท าได้ทุกเดือนยกเว้นช่วงเข้าพรรษาจะไม่มีการท า  พิธีผ่าจ้านปกติจะท ากันช่วงเช้าเวลาประมาณ 
8.00 - 11.30 น.เพราะมีความเชื่อว่าตอนเช้าจะเจริญรุ่งเรืองเหมือนพระอาทิตย์ขึ้นยกตัวอย่างเช่นการท าพิธีผ่าจ้านคือพิธี
การเสริมความเป็นศิริมงคลแก่ลูกช้าง  ปกติลูกช้างจะแยกกับแม่ช้างตามธรรมชาติอยู่แล้วเป็นพิธีที่มีความศักดิ์สิทธิ์
อาจารย์ท าพิธีบูชาขึ้นท้าวจตุโลกบาลทั้ง 6 คือ  1. พระอินทร์  2. พระเจ้าทิศตะวันออก  3.พระเจ้าทิศเหนือ 4. พระเจ้าทิศ
ใต้ 5.พระเจ้าทิศตะวันตกและ 6.พระแม่ธรณีจากนั้น  ยกขันครูขึ้นจบเหนือศีรษะร าลึกถึงครูบาอาจารย์แล้ววางลง
จากนั้นก็จะท่องคาถาจบแล้วอาจารย์จะเปิดขวดเหล้าเทใส่จอกยกขึ้นจิบ 1คร้ังเหล้าที่เหลือก้นจอกอาจารย์จะใช้หัวแม่
มือจุ่มทาบริเวณขมับทั้ง 2 ข้าง จะให้หัวแม่มือข้างไหนก็ได้แล้วแต่ถนัดและสะดวกจากนั้นก็ท าพิธีเสกน้ ามนต์ต่อไป พิธี
เสกน้ ามนต์นั้นอาจารย์จะท่องคาถาไปพร้อมๆกับใช้ใบหนาดมัดแกว่งน้ ามนต์ในขันไปด้วยจนจบคาถาแล้วใช้ใบหนาด
พรมน้ ามนต์  ไปที่เชือกอุปกรณ์ต่างๆที่อยู่หน้าอาจารย์และที่น าเข้าพิธีรวมทั้งอุปกรณ์ที่คอกช้างด้วยเมื่อพรมน้ ามนต์
แล้วอาจารย์จะท าพิธีบูชาพระแม่ธรณีจากนั้นครูฝึกประมาณ 20-30 คนช่วยกันน าเชือกไปคล้องลูกช้างเข้าคอกเชือกนั้น
จะท าเป็นบ่วงและมีปมป้องกันเชือกรัดคอลูกช้างในขณะคล้องส่วนอาจารย์จะน าไม้ผ่าจ้านไปตีลูกช้างกับแม่ช้างเบาๆ
แล้วน าไม้ไปท าลายเพื่อไม่ให้ใครหยิบไปใช้ตีใส่คนอ่ืนอาจท าให้เกิดการทะเลาะเบาะแว้งได้  เมื่อลูกช้างเข้าคอกแล้ว
จัดการตรึงช้างเล็กแล้วจะท าการรดน้ ามนต์ช้างรดจากหัว ไปถึงหางเพื่อให้เป็น 

สิริมงคลการสังเวยผีป่า จะใช้เคร่ืองสะตวงลูบหัวจนถึงหางใช้ใบหนาดปัดจากซ้ายไปขวา 3 คร้ังหลังจากนั้นจะถอนขน
ช้างแล้วใส่สะตวงแล้วน าสะตวงไปวางที่ล าห้วยเพื่อให้สะตวงลอยไปตามน้ า ท าเอาเคล็ดว่าผีได้เอาลูกช้างไปแล้วจะปั้น
ข้าวเหนียวไปแทนลูกช้างและควาญช้างนอกจากนี้ป็นการแยกผีออกจากลูกช้างด้วย 
*พิธีเสี่ยงทาย* 
          *อาจารย์จะน าไก่ด าสับ(ใช้เท้าและปากไก่ลูบไปพร้อมกันบนหลังลูกช้าง)จากหัวไปถึงหาง 3 คร้ังเพื่อปัดไพร
ต่างๆออกไปแล้วโยนไก่ไปด้านหลังลูกช้าง แล้วสังเกตุดูว่าไก่มีลักษณะอย่างไรอาจารย์จะท านายนิสัยช้างจากลักษณะ

 



อาการของไก่ เช่นไก่วิ่งไปด้านหลังลูกช้างท านายว่าลูกช้างเชือกนี้จะขี้ตกใจง่ายและถ้าไก่สลัดขนแสดงว่าลูกช้างจะชอบ
สลัดควาญให้ตกจากหลังช้าง ถ้าไก่ไม่มีปฏิกิริยาอย่างไร  ก็แสดงว่าลูกช้างจะมีปฏิกิริยาอย่างนั้นในอนาคตการลงตะขอ
คร้ังแรกอาจารย์จะเสกคาถาใส่ก่อนลงตะขอข้างละ 3 คร้ัง คือลงบริเวณขมับช้างทั้งสองข้างและให้ช้างจงเชื่อฟังค าสอน
และจดจ าให้ดี จากนั้นก็จะน ากล้วยและอ้อยที่เข้าพิธีให้ลูกช้างกินเพื่อให้ลูกช้างเชื่อฟังค าสั่งสอนและที่ส าคัญที่สุดให้
ลูกช้างเชื่อฟังควาญช้างไปตลอดเพื่อให้เกิดความศักดิ์สิทธิ์อาจารย์ผู้ท าพิธีจะไม่อาบน้ าเป็นเวลา 7 วันจนเสร็จสิ้น
พิธีกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*เครื่องเส้นไหว้มีดังนี*้ 
 

*ขันต้ังหรือการขึ้นครูมีขันตั้งคู่ 12 สาย 
* กรวยเทียนคู่บาท 2 เล่ม 

*เทียนคู่เฟื้อง 2 กรวย  
*กรวยเทียนเล็ก4 กรวย 
* กรวยหมากกรวยพลู 4 กรวย 
*มีหมากขด 4 ขด 
*มีหมากก้อม 4 ท่อน 

* ผ้าขาวผ้าแดงอย่างละ1ผืน 

*หมากปันสามเบี้ยปันสาม(หมายถึงหมาก 13 อัน 

* เหล้าขาว 1 ขวดไก่ปิ้ง 1 ตัวหรือไม่มีก็เอาไข่ไก่คร่ึงซีก 

*เงิน 32 บาท  
*ไม้ไผ่ผ่าซีก 1 อันเป็นไม้ผ่าจ้าน 
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* ข้าวแป้งพอประมาณ  
*แล้วท าสะตวงท าจากกาบกล้วยเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสกว้าง 1 ฟุตยาวประมาณ 1 ฟุต 1อัน 

*เตรียมใส่เคร่ืองเซ็นไหว้ใส่เคร่ืองขี้ยาบูชาแล้วมีปิ่น 1 อันลานหู 1 คู่ 
*ผ้าน้อย 1 ชุด 
*ข้าวเปลือก 1 ก ามือ 
*ข้าวสาร 1 ก ามือ 
*ข้าวเหนียวนึ่งสุก 1 ก ามือ  
*พร้อมด้วยเนื้อปลาอาหารแกงส้มแกงหวานมีควักข้าว 4 แจ่ง(หมายถึงภาชนะรูปสี่เหลี่ยม
ท าจากใบตองขนาดพอประมาณ)เพื่อวางพระแม่ธรณี 1 ควัก 

 

*การเส้นไหว้เทพารักษ์* 
 

         * อีกประการหนึ่งเราจะขาดเสียไม่ได้ก่อนที่เราจะประกอบพิธีกรรมเส้นไหว้เทพารักษ์ก็คือการขึ้นเท้าทั้งสี่ตาม
ประเพณีของทางเหนือเราจะต้องดาเคร่ืองขี้ยาปู่จาบอกกล่าวเทวดาหมายถึงเคร่ืองเส้นไหว้เจ้าที่เจ้าทางเทวดาฟ้าดินเจ้าที่
เจ้าเดนเราจะประกอบพิธีกรรมเพื่อให้เป็นศิริมงคลแก่ตัวเราเอง  
 

เครื่องเส้นไหว้ประกอบพิธีดังนี้ 
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* มะเด่ือ 
* มะละกอ  
* อ้อย 
* กล้วย 
* ใบฟักทองน ามารนไฟรูดใส่  
* มะพร้าว 
* ส้มโอ  
* ข้าวต้มขนม 

* ข้าวตอกดอกไม้ให้เอากาบกล้วยมาท าเป็นสะตวง (หรือกระทง) 6 อันโดยกั้นระหว่างสะ
ตวงอันหนึ่งกว้าง 4 นิ้ว มีจ่อ 4 ผืน(จ่อหมายถึงธงขนาดเล็กรูปสามเหลี่ยม) 
* แต่ละสะตวงมีจ่อสีขาว 4 ผืน 

* มีฉัตร 1 ตัวจ่อสีเขียว 4 ผืน 

 * จ่อสีเหลือง 4 ผืน  
* จ่อสีด า 4 ผืน 

* จ่อสีแดง 4 ผืน 

* จ่อสีหม่น 4 ผืนส าหรับจ่อสีหม่นให้เอาไว้ด้านล่างสีขาวที่มีฉัตรให้เอาเสากลางเสากลางมี
น้ า 1 แก้ว 

 

*ความรู้ระดับครูในเร่ืองเกี่ยวกับช้าง* 
 

* เร่ืองสมุนไพริ* 
สมุนไพรคือส่วนต่างๆของพืชที่น ามาใช้รักษาโรคไม่ค่อยมีผลข้างเคียงต่อการรักษา 
การใช้ยาสมุนไพรรักษาช้างแบ่งได้ 2 ลักษณะ  
1.สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับช้าง 
2.สมุนไพรที่ใช้บ ารุงก าลังช้าง 
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*ใช้รักษาโรคที่เกี่ยวกับช้างเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รายชื่อสมุนไพร ส่วนที่น ามาใช้รักษา สรรพคุณ 

ประดู่ เปลือก รักษาแผลสด 
หญ้าปกตอ ใบ,เครือ ยาฟาดรักษาล าบอง 
เครือหน่ าแน่(รางจืด) เครือ ยาฟาดรักษาล าบอง 
ข่า เหง้า ยาฟาดรักษาล าบอง 
พริกแห้ง ผล ยาฟาดรักษาล าบอง 
หญ้าขี้ยอบ ทุกส่วน ยาฟาดรักษาล าบอง 
ไม้ซ้อ เปลือก ยาฟาดรักษาล าบอง 
มะพร้าว ผล,เน้ือมะพร้าว รักษาแผลฝี,นิ่ว 
หนามจี้ เปลือก ถ่ายพยาธ ิ
ส้านใบเล็ก ใบ,ล าต้น แก้ท้องผูก 
หญ้าสาบเสือ ใบ รักษาแผลสด 
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หัวหอม หัว ยาฟาดรักษาล าบอง 
เครือสะบ้า เครือ แก้เห็บ,หนอน,ลิ้นช้าง,ขัดผิว 
ส้มป่อย ใบ แก้ท้องอืด,ยาถ่ายพยาธ ิ
ว่านหางจระเข้ ล าต้น แก้อักเสบ,ทาแผลกันแมลงตอม 

รัง เปลือก ทาแผลกันแมลงตอม 

ยางกราด เปลือก ใช้ทาแผลกันแมลงตอม 

ยางนา เปลือก ทาแผลกันแมลงตอม 

ยางพลวง เปลือก ทาแผลกันแมลงตอม 

ไม้แงะ เปลือก รักษาฝีแผลมีหนอง 
ไมยราบ ทั้งหมด ยาฟาดรักษาล าบอง 
มะส้าน เปลือก แก้อาการท้องร่วงของช้าง 
ไม้เกิ้ม เปลือก แก้ท้องร่วง 
มะเฟื่อง ราก รักษาไข้หวัดช้าง 
มะแฟน ราก รักษาไข้หวัดช้าง 
มะดัน ราก แก้ท้องผูก 
มะขามป้อม ผล แก้ท้อง,รักษาอาการอ่อนเพลีย 
มะเขือแจ้ เมล็ด รักษาแผลฝีที่ใกล้สุก 
มะงั่ว หนาม,ผล ใช้รักษาฝี,แก้พิษงู 
มะกอกป่า เปลือก รักษาท้องร่วง,ตาอักเสบ,แก้ฝี 
มะขาม ผล,เปลือก แก้ท้องผูก,เล็บขบ,เล็บเปื่อย 
ฟักเขียว ผล รักษาอาการตกมัน,แก้อักเสบ 

มะกรูด ใบ ใช้แก้พิษงูให้ช้าง 
ไพรด า หัว แก้อาการท้องเสียของช้าง 
ไพร หัว รักษาล าบอง 
ปูเลย หัว แก้ท้องร่วง 
เถ้าวัลย์เปรียง เถ้า,ราก รักษาฝีให้ช้าง 
น้ าเต้าต้น ผล รักษาฝี,เกลื่อน 

ตระไคร้ ใบ,ล าต้น แก้ท้องอืด,ไล่ยุง 
ถั่วมะแฮ ราก ใช้รักษาฝีให้ช้าง 
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ชะอม ล าต้น รักษาล าบอง 
จันผา ล าต้น รักษาโรคหนอนด้วง,แผลฝีช้าง 
ขิง หัว รักษาอาการอักเสบ 

เครือเขาน้ า เครือ รักษาแผลสด,แผลมีหนอง 
เครือหัน เครือ รักษาหนอนด้วง 
ขมิ้นอ้อย หัว รักษาแผลสด,แผลมีหนอง 
กวาวเครือ เครือ รักษาฝี,เกลื่อน 

ขนุน ใบ แก้พิษงูให้ช้าง 
ขมิ้นชัน หัว รักษาแผลสด,แผลมีหนอง 
กระเทียม หัว ผสมเป็นยาฟาดรักษาล าบอง 
กระเช้าสีดา ทั้งหมด รักษาล าบอง 

 

               *สูตรยาฟาดช้างรักษาล าบอง* 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. น้ าประมาณ        10  ลิตร 
2. เปลือกประดู่      ขนาด 1 ฝามือ 5 ชิ้น 

3. ไมยราบ             3ต้นเล็กขนาด 1 ฟุต ใช้ทุกส่วน 

4. หญ้าปกตอ         1 ก ามือ 

5. ต้นกุ๊ก                ใช้ยอด 2-3 ยอด 

6. ต้นข่า        ใช้ยอดข่า  3-4 ยอด 
7. เครือหน่ าแน่      2 ก ามือ 

8. เกลือ                  1 ก ามือ  
9. เหง้ากระเทียม    1 ก ามือ 
10. หญ้าพันงู         3 ต้น ขนาด 1 ฟุต ใช้ทุกส่วน 

11. ปี๊บ                   1 อัน 
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*หมายเหตุ*    ต้มจนน้ ากลายเป็นสีม่วงจึงจะใช้งานได้ใช้ฟาดแผลสด อาการบวม แผลเปื่อย เท้าเปื่อย   
 (ข้อมูลจากลุงแก่สุกหัวหน้าหน่วยช้าง) 
 

 

*สมุนไพรท่ีใช้เป็นยาบ ารุงก าลังช้าง* 

 

 

 

รายชื่อสมุนไพร ส่วนที่น ามาใช้รักษา สรรพคุณ 

กล้วยน้ าหว้า ผล เป็นยาประสานน้ านม 

ข้าวเหนียว เมล็ด เป็นยาบ ารุงก าลัง 
จุ้งจาลิงหรือ
บอระเพ็ด 

เถ้า รักษาอาการเหนื่อยจากการท างานหนัก 

ดอกจัน ดอก รักษาอาการอ่อนเพลีย 
ตีนเป็ดหรือ
พญาสัตบรรณ 

เปลือก แก้อาการอ่อนเพลีย 

นุ่น ผล แก้อาการอ่อนเพลีย 
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ฝาง เปลือก แก้อาการอ่อนเพลีย 
ฝ้าย ราก แก้อาการอ่อนเพลีย 
ไพร หัว แก้อาการอ่อนเพลีย 
มะขาม ผล แก้อาการอ่อนเพลีย 
มะขามป้อม ผล รักษาอาการอ่อนเพลีย 
มะนาว ผล รักษาอาการหิวและเหนื่อย 
มะม่วง ใบและผล รักษาอาการอ่อนเพลีย 
มะลิ้นไม้หรือเพกา ผล บ ารุงก าลัง 
ไม้สัก เปลือก บ ารุงก าลัง 
ส้านน้ าหรือมะตาด ผล,เปลือก ยาบ ารุงก าลังช้าง 
สีเสียดเหนือ แก่น,เปลือก แก้อาการอ่อนเพลีย 
อ้อยช้าง ไส้ในของล าต้น,เปลือก ยาบ ารุงก าลังช้าง 
อ้อยด า ล าต้น,น้ าอ้อย,น้ าอ้อยเคี่ยว ยาบ ารุงก าลังช้าง 

 

 

        *ลักษณะของช้างดี* 
 

 

1.ศีรษะ โตแก้มไม่ตอบ หน้าผากกว้างและกลมลักษณะที่ดีหมายถึงความแข็งแรงความขยัน
และฉลาด 
2.ตา      แจ่มใส สะอาด ไม่ขุ่นมัวมีน้ าตาหล่อเลี้ยงพอสมควร 
3.งวงิิิิยาวโคนงวงใหญ่ ล่ าสันตลอดล าอวัยวะปิดเปิดปลายงวงปิดได้สนิทงวงตรงโคนงา
เป็นโหนก 
และหนาใหญ่แสดงว่าเป็นช้างที่แข็งแรง 
4.หูิิิิิิใหญ่ปลายใบหูหุ้มลง ถ้ามีใบหูใหญ่มักจะมีศีรษะใหญ่ด้วย 
5. คอ   สั้นใหญ่ ล่ าสันรับกับศีรษะ 
6. อก    กว้างมีกล้ามเนื้อหนา บ่ายกนูนใหญ่จะเป็นช้างที่แข็งแรง 
7. ขาิิิิขาหน้ามีส่วนโค้งไปข้างหน้าและยาวกว่าขาหลังตามล าตัวเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ 

8. หลัง  กว้าง โค้งลาดลงไปข้างหน้าเละข้างหลังแบ่งได้ 2ประเภท 

8.1 แปก้านกล้วย  เป็นลักษณะที่ดีที่สุดคือกระดูกสันหลังสูงตรงกลางเล็กน้อยแล้วลาดลง
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ทางหางในลักษณะสม่ าเสมอ 
8.2 แปปราสาท  คือสันหลังโค้งสูงมากเป็นช้างที่ดีรองจากแปก้านกล้าย 
9. ล าตัวิิหนา ล าสัน สม่ าเสมอไม่สั้นเกินไป 

10.ตะโพก  กลมเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ 
11.เท้าิิิกลมขนาดเท้าล าขาไม่แบน ไม่เล็กเกินไป พื้นเท้าแข็งปราศจากรอยแตกหรือรูเล็กๆ 

12.เล็บิิโคนนูนใสสะอาดไม่แตกไม่แข็งกระด้างช้างเล็บคุ้มมักขึ้นดอยได้ดีส่วนช้างเล็บบาน
มักขึ้นดอยไม่เก่งและมีเหงื่อออกจากโคนเล็บมากและมีเล็บหน้าข่างละ 5 เล็บ เล็บเท้าหลัง
ข้างละ 4 เล็บรวมเป็น 18 เล็บ  
13.หางิิ หางยาวแต่ไม่จรดดินปลายหางเป็นแผงใหญ่ขนหางยาวช้างที่ดีหางยาวถึงข้อเท้า
(ปัดธรณี) 
14.หนังิิอ่อนย่นและหนา เป็นมันเลื่อมสีออกด ามองดูคล้ายชุ่มชื้นอยู่เสมอช้างที่มีหน้งหนา
คล้ายแรดเป็นที่นิยมกันมากถือว่าเป็นช้างที่แข็งแรง 
15.งาิิิล่ าสันแน่หนาดีไม่ยาวเกินไปนักงาทั้งคู่ตรงเสมอกันไม่บิดเบี้ยวงามี 4 ลักษณะคือ  
1.งาปลีิเป็นงาใหญ่เหมือนปลีกล้วยไม่ยาวนัก 

2.งาหยวกิเป็นงายาวสวยเท่ากัน  
3.งาหินิมีลักษณะใหญ่ยาวแน่นตันมีสีออกน้ าตาลมีโพรงงาสั้น  
4.งาหวายิเป็นงาที่เรียวยาวรีเล็กแหลมสีออกเหลือง 
16.รูต่อมน้ ามันใกล้หู   ถ้าใหญ่แสดงว่าเป็นช้างที่แข็งแรง 
17.ความสูง   ช้างที่โตเตม็ที่ควรมีความสูงไม่ต ากว่า 8 ฟุต (วัดจากพื้นดินถึงไหล่)ช้างพัง
ประมาณ 7 ฟุต 6 นิ้ว(วิธีค านวนหาความสูงของชาวบ้านใช้วัดรอยเท้าหน้าแล้วคูณด้วย 2 จะ
ได้ส่วนสูงของรอเท้าช้าง) 
18.น้ าหนักิิิช้างพลายที่สมบูรณ์ (สูง 8 ฟุต 3 นิ้ว) จะมีน้ าหนักประมาณ 3 ตัน ถ้าสูงกว่า 8 
ฟุต 3 นิ้วจะมีน้ าหนักเฉลี่ยเพิ่มขึ้น 50 กก. ทุกๆความสูงจะเพิ่มขึ้น 1 นิ้ว ถ้าช้างต่ ากว่า 8 ฟุต 3 
นิ้วจะมีน้ าหนักเฉลี่ยลดลง  37.5 กก. ทุกๆความสูงที่ลดลง 1 นิ้ว 
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     *ลักษณะของช้างโทษ* 
 

1. เล็บม้าย    (เล็บไม่ครบ)  คือควรมีเล็บครบหน้า 10 เล็บหลัง 8 เล็บถ้าไม่มีเป็นเล็บม้าย 
2. ขนายเอกิ คือมีขนายข้างเดียว (ข้างไหนก็ได้) 
3. ฮ่อนเข้า   คือชอบแกว่งหัวไปมาอยู่ตลอด 

4. เด้าลม    คือโยกตัวไปมาโยกหน้าโยกหลัง 
5. กินนมฟ้า  คือชอบแหงนหน้าขึ้นฟ้า 
6. อกล่อง   คืออกเป็นร่องลึกยาว 
7. ท้องผึ้ง  คือท้องมีผิวหนังห้อยย้อยคล้ายรังผึ้ง 
8. จี้ต๋งลงแฮ่ว  คือลักษณะงาชี้ขึ้นหน่ึงข้างชี้ลงหนึ่งข้าง 
9. ขุ๋ยตุ๋ม  คือลักษณะคล้ายตุ๋มนูนเล็กๆเป็นขุ๋ยอยู่บริเวรคอ 

10. ขุมผ ี คือลักษณะผิวหนังเป็นหลุมๆลึกบริเวณคอและใบหน้า 

11. ตาแหวนิ คือตากลมขาวตายาวมากกว่าตาด า 
12. หางคด  คือหางไม่ตรง คด งอ บิด 

13. บังวัน  คือใบหางบังไม่ตรงตามแนวของขนหาง 
14. หนังราชสีห์  เป็นหนังหนาหยาบไม่ยืดหยุ่นมักท าให้หลังบวมเวลาใส่ของ 
13. หนังจระเข้   อยู่โคนขาหลังระดับท้องช้างหรือติดหน้างวง 
14. หนังหมา   ติดที่ท้อง 
15. หนังควาย   มีที่โคนขาหน้าระดับเสมอท้องช้าง 
16. นมปุ๋น     (คล้ายนมวัว)มีอยู่ใต้คอล่างขวา 
17. หางเหม็น    เวลาแกว่งหางจะมีกลิ่นเหม็น 

18. หางเป็นขอ   หางยาวปัดดินหรือสั้นเลยข้อกลางขาหลังหรือตรงข้องอเป็นข้อ 

19. น้ าตาไหล   น้ าตาไหลเร่ือยๆ 

20. รอยเสือย้ า   คือมีรอยเสือกัดอยู่ถือว่าเสือจะกลับมากัดอีก 

21. โคนหางแดง   คือหนังแผ่นบางตรงโคนหางทางริมทวารหนักมีสีแดง 
22. มีรอยด่างใต้รักแร่  จะเห็นได้เวลาช้างเดิน 

23. ไฟลามบ่อน    มีรอยหนังด่างแดงแบบควายเผือกเป็นพืดบริเวณสันหลัง 
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*เรียนรู้การท าอุปกรณ์ท่ีใช้กับช้าง* 

*อุปกรณ์ใช้กับช้างในการฝึก* 
 

*เชือกมะลิลาหรือไนล่อนขนาด 1 นิ้วยาว 20-25 เมตรประมาณ 2 เส้น 

*เชือกปะอกส าหรับยึดล าตัวช้างติดกับคอกฝึกช้างยาว 1.20-2.50 เมตรประมาณ 5 เส้น 

*โซ่ขนาด 2 หุน-2 หุนคร่ึง 1 เส้นยาว 15-20 เมตร 1 เส้นและโซ่ยาว 3- 5เมตร 4 เส้น 

*จะแคะขนาด 2หุน-3หุน 1 เส้น 

*สายยางน้ าขนาด 1 นิ้วยาวประมาณ 4 เมตร 1 เส้น 

*ตัวยูล๊อคโซ่ หรือสะเกนขนาด 2 หุนคร่ึง 5 ตัว และ ขนาด 3 หุน 5 ตัว 
*กระสอบฟางและเข็มเย็บกระสอบ 

*มีด 
*ตะขอ 
*ปฏัก(ด่อน) 
*อาหาร เช่นกล้วย อ้อย 
*ยารักษาโรคทั้งยาปฏิชีวนะและสมุนไพร 
*คอกฝึกช้าง 
*โรงโยงช้าง 

 

 

 

    *ใช้ป้องกันตัว* 
 

 

*มีด 
*ตะขอ 
*หอก 
*ปฏัก( ด่อน ) 
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*วิธีการท าอุปกรณ์ท่ีใช้กับช้าง 
 

*ปะอก* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*วิธีการท าปะอกิ*  
1.เตรียมโครงไม้ไผ่ยาวประมาณ 4 เมตร 2 เล่มและแจะทั้งข้างบนและข้างล่างด้านบนเจาะยาว 1 ฟุตหรือ 15 นิ้วข้างล่าง
เจาะรูส าหรับใส่ไม้กั้นไม้กั้นจะยาวประมาณ 120 ซมจ านวน 2 เล่ม 

2.ท ามีดดามที่ใช้ตรึงเชื่องให้แน่ใช้ไม้สักยาวประมาณ 50 ซม.ใช้มีดเหลาให้เป็นรูปดาบแล้วใช้กระดาษทรายขัดใช้เรียบ      
3.ใช้เชือกยาวประมาณ 20วา น ามาขึ้นรูปปะอกใช้วิธีสานแบบถักขึ้นสายสลับไปมาเชือกเส้นล่างขึ้นบนสลับไปมาจน
ขึ้นรูปเต็มตลอดวิธีการขึ้นรูปใช้มีดดาบดึงกระแทรกให้แน่นที่สุด 

4. การท าหูปะอกใช้เชือกยาวประมาณ 10วาขึ้นรูปหูปะอกแล้วใช้เชือกพันหูปะอกถักคล้ายถักเปียจนเสร็จเป็นรูป 

หูปะอก 
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 *สายปะกน* 
 

*สายประกน* 
*วิธีการท าสายปะกน* 
*ใช้เชือกมะลิลายาวตามลักษณะของล าตัวช้างแล้วน ามาถัก 

สายปะกนลักษณะการท าแบบคล้าย 
ถักเปียจนเสร็จแล้วท าหูสองข้าง 2 ข้างเอาไว้ใส่ห่วง 2 ข้าง 
*ใช้เชือกขนาด 4 หุนใช้รัดที่ห่วงตามความยาวของล าตัวช้าง 
 

 

 

 *หนังอ่อน* 
*หนังอ่อน* 
*วิธีการท าหนังอ่อน* 
*ท าจากเปลือกไม้กระโดนยาวประมาณ 3 ฟุต กว้าง 2 ฟุตทุบ 

ให้ละเอียดแล้วน ามาตากแดดให้แห้ง 
จากนั้นน ามาเย็บด้วยเชือกฟางหรือเชือกปอก็ได้ 
หนังอ่อนอันหน่ึงจะใช่เปลือกกระโดน 3 อัน เรียงซ้อนกัน 

แล้วน าไปเย็บรวมกัน 
 

 

 

                                                                                                                                         *หนังแข็ง* 
*หนังแข็ง* 
*วิธีการท าหนังแข็ง* 
*ท าจากไม้ปอหมันยาวประมาณ 3 ฟุตกว้าง 2 ฟุตจากนั้นน ามา 
ทุบให้ละเอียดแล้วน าไม้มาหนีบน าไม้ปอหมันที่ทุบแล้วมาตาก
แดดน าไม้มาหนีบแล้วน ามาใช้งานได้ 
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      *โกงหาง* 
*โกงหาง* 
*วิธีการท าโกงหาง* 
*โกงหางมีหน้าที่ยึดแหย่งช้างไม่ให้ไหลไปข้างหน้าน าไม้สักที่มี
ลักษณะขดงอคลายมุงเมอร์แรงยาวประมาณ 1 ฟุต ใช้มีดถากให้เป็น
รูปจากนั้นใช้กระดาษทรายขัดให้เกลียงแล้วท าการเจาะรูทั้ง 2 ข้างใช้
เชือกรัดยึดกับแหย่งช้าง 
 

*ขอเบ็ด* 
*วิธีการท าขอเบ็ด* 
*ใช้ไม้ยาวประมาณ 20 ซม. ใช้มีดเหลาให้เหมือนขอเบ็ดใช้กระดาษทรายขัดแล้วท าการเจาะรูเพื่อที่จะสอดเชือกเข้าไป
ได้จะใช้เชือกรัดแล้วดึงวลาช้างไม่ฟังค าสั่งเรา 
   *ไม้กา* 
 

*ไม้กา* 
*วิธีการท าไม้กา* 
*ใช้ส าหรับช้างบางตัวที่เดินหัวสั่นดิ้นไปดิ้นมา และเดินส่ายไปมา
จะใช้ไม้กาบังขับให้ช้างเดินตรงๆใช้ไม้ลักษณะคล้ายรูปตัววายใช้
มีดเหลาเปลือกไม้ออกให้เป็นรูปตัววายแล้วน ากระดาษทรายมาขัด
ให้เกลียงเจาะรูที่ไม้แล้วน าเชือกมาผูกยึดที่ปริเวณคอช้าง 
 

                                                                                                                                            *ตะขอ* 
*ตะขอ* 
*วิธีการท าตะขอ* 
*ใช้เหล็กตัวยูที่ไม่ใช้งานแล้วมาตัดคร่ึงขนาด 2-3 หุน น ามาขัดให้
ปลายแหลมแล้วน าไม้ไผ่ไร่ที่เนื้อตันยาวประมาณ 35 ซม. แล้วแต่
ควาญว่าจะเอายาวเท่าใดตามความถนัด 
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        *ด่อน* 
*ด่อน* 
*วิธีการท าด่อน* 
*น าไม้ไผ่ไร่ยาวประมาณ 2- 3เมตรเลือกเอาที่ตรงแล้วน าตะปู 2 มาตอก
ตรงปลายไม้ไผ่ที่เตรียมไว้จากนั้นใช้เลื่อยตัดเหล็กตัดหัวตะปูออกน าไป
เจียรให้แหลมจนเสร็จ 
 

 

 
 

       *หอก* 
 

*หอก* 
*วิธีการท าหอก* 
*น าไม้โตขนาด 5-10 ซม.ยาวประมาณ  2- 3 เมตรน ามาเหลาให้เกลียง
แล้วใช้มีดบ้องน าไม้ที่เตรียมไว้มาเสียมที่ก้นมีดก็เป็นอันเสร็จสิ้น 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                  * หนังสะติ๊ก* 
*หนังสะติ๊ก* 
*วิธีการท าหนังสติ๊ก* 
    *น าไม้ลักษณะมีงาม 2 งามมาเหลาเอาเปลือกไม้ออกยาวประมาณ 10 
ซม.ตรงบริเวณงามไม้ใช้มีดเหลาให้เป็นปมทั้งสองข้างจากนั้นน ายาง
หนังกระติ๊กพร้อมด้วยหนังที่ใส่ลูกหินน าหนังยางมารัดบริเวณปลาย
งามทั้งสองข้างให้แน่นและหนังบริเวณที่ใส่ลูกหินด้วย  
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*การบังคับช้าง* 
*การฝึกช้างเล็ก* 

 

 

 

 

1.วันที่ 1 ท าพิธีผ่าจ้านเพื่อเป็นศิริมงคลแก่ลูกช้างและแม่ช้างเสร็จแล้วน าลูกช้างเข้าคอกน าแม่ช้าง
ไปผูกไว้ในป่าบริเวณริมน้ า 
2.วันที่ 2-3 น าลูกช้างใส่จะแคะและรับส่งควาญขึ้นลง 
3.วันที่ 4-6 ฝึกการใส่จะแคะและเก็บของส่งให้ควาญอยู่บนคอรับส่งควาญขึ้นลง 
4.วันที่ 7 ฝึกการน าช้างออกจากคอกฝึกการเดินตามควาญและข้าที่โยงช้างเพื่อฝึกขั้นตอนต่อไปคือ
การรับส่งควาญขึ้นลงใส่จะแคะเก็บของให้ควาญ 

5.วันที่ 8-10 ฝึกการเดินและนั่งเก็บของและยืนเก็บของ 
6.วันที่ 11-20 ฝึกการเดินและฝึกหมอบและเดินในตอนบ่าย 
7.วันที่ 20-30 ฝึกการนอน การเดิน การหมอบ ทบทวนบทเรียนทั้งหมด  
8.ขั้นตอนต่อไปคือการฝึกการแสดงต้ังแต่การเดินเข้าแถวและ การนั่ง การหมอบ การนอนฝึกเข้า
ในลานแสดง ทุกวันอย่างต่อเน่ืองตลอดจนช้างช านาญ จากนั้นฝึกการท าไม้ ฝึกการโทไม้ ฝึกการ
เกาะโทไม้ ฝึกการยกขาทั้งสี่  ฝึกการวาดภาพ ขั้นตอนต่อไปแล้วแต่ความสามารถของควาญช้างที่
จะเอาใจใส่พัฒนาตัวเองต่อไป 
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*ลักษณะการฝึกช้างเล็กมีอยู่ิ12 อย่าง* 
 

*เดินโชว์-นั่งโชว์ 
*ขึ้นลงด้านข้างและด้านหน้า 
*เก็บของ(ยืนเก็บ นั่งเก็บ หมอบเก็บ) 
*นอนด้านซ้ายและด้านขวา 
*โยนตะขอแล้วให้ช้างเล็กเก็บให้พี่ควาญ 

*สวมหมวกให้กับพี่ควาญ 

*คัดไม้ไปข้างหน้า 
*โทไม้ไปขางหน้า 
*เกาะโทไม้ไปด้านหลัง 
*ยกขาซ้ายขาขวาทั้งด้านหน้าและด้านหลัง 
*วาดภาพ 

*ฝึกขึ้นรถ 
 

*ข้อห้าม* 
 

1.ห้ามเข้าด้านหลังช้าง 
2.ถ้าควาญไม่อยู่ห้ามเข้า 
3.ห้ามเข้าข้างซ้ายของช้าง 
4.ดูท่าทางของช้างก่อนเข้าหาช้างเช่น หูกลาง ตาแข็ง ตัวช้างเกร็งยืน
ท่าทางแข็งกร้าว ท าท่าจะกระโจนเข้าใส่ 

 

*ข้อปฏิบัติ* 
 

1.ต้องมีความสามัคคี 
2.ความพร้อมของร่างกาย 
3.มีไวพริบปฏิภาณแก่ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นได้ 
4.ควรมีการบังคับจิตใจรู้หนักรู้เบาเวลาฝึกช้าง 
5.การเตรียมพร้อมในการฝึกไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์หรือบทเรียนที่จะท าการฝึกช้าง  
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* การฝึกช้างใหญ่* 
 

 

         *การฝึกช้างใหญ่ส่วนมากเป็นช้างที่ท าการผ่าจ้านแล้วบางตัวอาจจะไม่เชื่อฟังค าสั่งควาญ บางตัวดุร้ายท าร้ายคน
หรือท าร้ายช้างด้วยกันหรือได้รับการบริจาคมาและไม่เคยฝึกน ามาใช้งานและบางตัวเคยฆ่าควาญมาก่อนดังน้ันเราจึ่งน า
ช้างใหญ่เหล่านี้น ามาฝึกให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เราได้ตั้งเป้าหมายไว้เช่น 

  
*ฝึกเป็นช้างแท็กซี่ * 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          * เราจะท าการฝึกให้ใส่แย่งช้างมีคนช่วยตั้งแต่สองคนขึ้นไปช่วยกันบังคับและท าการฝึกนั่งเดินไปเร่ือยๆตามทาง
ที่เราก าหนดไว้เราต้องพยายามท าให้ช้างเชื่อฟังเราให้ได้ประมาณ 1 เดือน 
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*อุปกรณ์* 
 

 

* เคร่ืองหนังช้างท าจากไม้กระโดน 

*ก๋งหาง 
*สายประกน 

* ปะอก 
*แย่งช้างพร้อมเบาะนั่ง 
* ตะขอ 
* มีด 
*ด่อน 
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*การฝึกช้างลากไม้* 
  

 

 

 

        *ส่วนมากช้างใหญ่จะถูกท าการฝึกมาแล้วปางตัวอาจไม่ได้ท าการฝึกเพียงแต่เราเปลี่ยนควาญในการบังคับช้างหรือ
ไม่ได้ท าการชักลากไม้มานานเราจึงน ามาฝึกเพื่อทบทวนหรือน ามาใช้งานควาญที่ท าการฝึกต้องมีจิตใจที่เข็มแข็งมีความ
สามัคคีในหมู่คณะใช้คนตั้งแต่ 2 คน ขึ้นไป 

 

 

 

*อุปกรณ์* 
 

*โซ่ 2 เส้นซ้ายขวา 
*หนัง 
* ปะอก 
* มะกอก 
*สายปะกน 

*ไม้ก๊อบ 

* มีด 
*ตะขอ 
* ด่อน 
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*การปรับเปลี่ยนพฤติกรรมช้าง* 
  
         
            *เช่นการฝึกพลายเต๋าเป็นช้างที่ไม่เชื่อฟังค าสั่งควาญมีนิสัยดุร้ายไม่นิ่งตามที่ครูที่ท าการฝึกเล่าว่าควาญต้องท าให้
ช้างยอมควาญให้ได้จะใช้คน 4-5 คนขึ้นไปในการฝึกช้างแต่ละตัวไม่เหมือนกันต้องหายุทธวิธีในการฝึกขั้นแรกจะใช้
ก าลังโดยการบังคับในกรณีที่มันไม่ฟังค าสั่งควาญโดยการตีหรือใช่ด่อนแทงจะใส่จะแคะตรงขาคู่หน้าเพื่อมิให้ช้างเดิน
ได้สะดวกต้องลดความเร็วของช้างก่อนฝึกทุกวันๆจนช้างมันยอมฟังค าสั่งควาญและถ้ามันเชื่อฟังควาญท าตามค าสั่งก็
ให้อาหารมันเพื่อแสดงว่ามันท าถูกและถ้าท าตามควาญสั่งก็จะได้กินอาหาร 
 

 

 

*อุปกรณ์* 
 

*มีด 
*ตะขอ 
*จะแคะ 
*โซ่ 
*ด่อน 

*ปะอก 
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*เชือกดึงข้างหน้าและด้านหลัง 
*ตัวยู 2 หุนขึ้นไป 

*ก าลังคน 10 คนขึ้นไป 

 

 

*การเคลื่อนย้ายช้าง* 
 

           * การเคลื่อนย้ายช้างมีอยู่หลายลักษณะแต่ลักษณะไม่เหมือนกันเช่นการย้ายช้างในเขตชุมชน  การย้ายช้างกับงาน
เฉพาะกิจ การย้ายช้างในป่าแต่ละที่จะอาศัยสภาพแวดล้อมด้วย และการเตรียมพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ในการ
เคลื่อนย้ายที่ส าคัญความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายช้างเราต้องดูสุขภาพช้างว่าป่วยหรือไม่ ระยะเวลาในการขนส่งควร
จะดูช่วงตอนเย็นและให้ถึงตอนเช้าเพราะอากาศไม่ร้อนระวังการเกิดอันตรายในการเคลื่อนย้ายเช่นมีที่กั้นกันกระแทก
ไม่ให้ช้างเป็นแผลขนาดรถรถบรรทุกมีขนาดที่เหมาะสมมียารักษาในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นและมีการเตรียมเอกสาร
ในการเดินทางด้วยส่วนการย้ายช้างในป่าก็ท าการย้ายไปผูกตามต้นไม้ใช้ควาญ 2 คนขึ้นไปให้ใช้ความระมัดระวังเลือก
ย้ายไปที่ที่มีอาหารสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ าเพื่อสะดวกในการดูแลช้าง 
 

*การเคลื่อนย้ายกับงานเฉพาะกิจ* 
 

         * เช่นงานโปโลบนหลังช้าง  งานจับช้างเร่ร่อน  น าช้างไปร่วมงานพิธีต่างๆ  งานเคลื่อนย้ายช้างป่วยช้างประสบ
อุบัติเหตุ  การเคลื่อนย้ายช้างที่ท าการฝึกและอ่ืนๆ 

 

 

            อุปกรณ์ดังต่อไปนี้* 
 

1.รถบรรทุก 6-10 ล้อขึ้นไป 

2.ไม้ค่าว(ไม้กั้นช้างโตประมาณ 50-60 ซม.ยาว 5 เมตรขึ้นไป)รวม 4 ท่อน 

3.โซ่ค่อนข้างยาวเพื่อใช้ดึงขณะช้างก้วนขึ้นรถเหลือพอที่จะมัดติดกับเหล็ก 

4.ถังน้ าขนาด 200 ลิตร 
5.อาหารช้าง อ้อย กล้วย หญ้าบาน่า หรือหญ้าแพงโกล่าแห้ง 5มัด/เชือก/วัน 

6.ก าลังคนที่ใช้อย่างน้อย 6 คน คือควาญคอ 1 คนคนชักโซ่ด้านข้าง 1 คนคนไล่ช้าง 2 คน คน
ที่อยู่บนรถบรรทุก 2 คน 
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7.มีด  
8.ตะขอ 
9.ด่อน 

10.ถังน้ ามันดัดแปรงเพื่อใช้เป็นบันไดในการขึ้นรถ 

11.ยาซึมและอุปกรณ์ในการใช้ยา 
 

 

  *การเคลื่อนย้ายช้างในป่ามีอุปกรณ์ดังนี้* 

 

*โซ่ 
*ตัวยู 2 หุนขึ้นไป 

*มีด 
*ตะขอ 
*ด่อน 

*มีควาญ 2 คนขึ้นไป 

*เลือกภูมิประเทศที่เหมาะสมใกล้น้ าและอาหารช้าง 
 

*ความรู้เร่ืองสุขภาพช้าง* 
 

*ผู้ช่วยหมอช้าง* 
       *ผู้ช่วยหมอช้างต้องมีความรู้ในการรักษาสุขภาพช้างเบื้องเช่น การล้างแผล การรักษาช้างด้วยสมุนไพรจัดเตรียม
อุปกรณ์ในการรักษาช้างมีเจตคติที่ดีในการช่วยรักษาช้างมีสุขภาพร่างกายที่สมบูรณ์และมีความพร้อมเสมอในการเป็น  

ผู้ช่วยหมอช้าง 
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*ดูลักษณะการเจ็บป่วยเบื้องต้น* 
 

1.หูพับช้ากว่าปกติและเบา 
2.ยืนนิ่งซึมกว่าที่เคย 
3.หลับตาหรือลืมตาช้า 
4.โคนเล็บแห้งไม่มีเหงื่อออก 

5.หางแกว่งช้าๆและอ่อนแรงหางแกว่งตวัดไม่ถึงสันหลัง 
6.ยืนหาวบ่อยๆ 

7.งวงปล่อยหย่อนอย่างหมดเร่ียวหมดแรง 
8.กินหญ้าไม่เร็วเหมือนเคย 
9.นอนกลางวันกลางคืนมักไม่นอนหรือนอนน้อยกว่าปกติ 
10.ถ้าตัวสั่นแสดงว่าไม่สบาย 
11.มีแผลตามตัว 
12.ไม่กินน้ า 
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*หน่วยช่วยชีวิตช้าง* 
 

*ช้างตกมัน* 
         *คือสาเหตุที่ช้างโตเต็มไวมีสุขภาพสมบูรณ์แข็งแรงกินอาหารมากเกินไปหรืออาจมีความผิดปกติของตัวช้างเอง
ปัจจัยที่ท าให้เครียดเช่น การลากไม้ท างานมากเกินก าลังของช้างเวลานานในสภาพอากาศร้อนหรือมีการท าร้ายช้างจน
ช้างต่อสู้ก็เกิดการอาละวาด 

 

 

                   *วิธีการด าเนินการในการจับช้างตกมันมีดังนี้* 
 

*ทีมจับช้างตกมันจะมี 2 ทีม ทีมละ 3 คน 

*เมื่อถึงที่หมายให้เจ้าของช้างเขียนหนังสือรับรองเกี่ยวกับช้างตกมัน 

*จัดเตรียมอุปกรณ์ในการจับช้างเช่น ผสมยาสลบ บรรจุกระสุน เช็คปืนฯลฯ เมื่อพร้อมก็ออกเดินทาง  
*ให้บุคคลที่รู้พื้นที่น าทางโดยแบ่งทีมเป็น 2 ทีม ทีมละ 3 คน 

*ทีมที่ 1 จะเดินตามรอยช้างทีมที่ 2 จะเดินอ้อมไปรอช้างอีกฟากหนึ่ง 
*โดยใช้วิทยุสื่อสารกันการเดินตามช้างจะเดินเป็นเส้นตรงและมองหาต้นไม้ใหญ่ข้างทางเพื่อไว้  
หลบหลีกช้างเวลาวิ่งเข้ามาท าร้ายเมื่อเจอช้างจะแปรขบวนเป็นรูป 3 เหลี่ยม  

*โดยผู้ยิงยาสลบจะอยู่ด้านหน้าห่างจากช้างประมาณ 30 เมตร  

*ผู้คุ้มกันจะอยู่ด้านข้างทั้ง 2 ด้านการยิงยาสลบต้องยิงด้านหลังตามจุดที่ช้างสามารถใช้งวงดึงออกได้ 
*เพราะว่าถ้ายิงด้านหน้าอาจโดนตาช้างบอดได้หรือโดนงวงช้างซึ่งยาสลบจะไหลออกมาตามงวงไม่
มีผลต่อช้างเลยและด้านหลังช้างช้างก็ไม่ระวังตัวด้วย 
*ยาสลบจะออกฤทธิ์ประมาณ 30 วินาทีทีมจับช้างจะต้องเดินตามช้างหรือนั่งรอจนกระทั่งช้างหยุด 

อวัยวะเพศออกมา งวงช้างแตะพื้นดูเหมือนช้างหลับ 
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*จากนั้นให้ควาญช้าง 1 คน ขึ้นบังคับช้างโดยขึ้นด้านหลังช้างและบังคับช้างไปผูกที่เตรียมไว้ 
*คือต้องมีน้ าและอาหารอยู่ในที่ร่มเพื่อที่จะให้ช้างพักจนหายตกมัน 

*โดยมีควาญช้างใช้ใม้ติดมีดคล้ายหอกบังคับช้างเดินไปเมื่อถึงที่ที่เตรียมไว้ผูกมัดช้างก็มัดช้างเท้า
หน้าทั้งสองข้างและมีคนคอยคุ้มกันด้วย 
*ใส่จะแคะแล้วเปลี่ยนโซ่ให้ใหญ่ขึ้นจะต้องผูกมัดโซ่ให้สั้นกว่าปกติ ประมาณ 3-5 เมตร 
*เพื่อกันช้างไม่ให้เล่นโซ่ได้ 
*จากนั้นขั้นตอนสุดท้ายคือสัตวแพทย์จะให้ยาฟื้นแก่ช้างตกมันยาจะออกฤทธิ์ประมาณ 1-2 นาที 
ซึ่งควาญที่อยู่บนคอจะต้องรีบลงจากช้าง 
*จากนั้นก็เสร็จสิ้นขั้นตอนการจับช้างตกมันหลังจากนั้นทุกๆวันควาญช้างต้องมาคอยดูแลช้าง 
ทุกเช้า-เย็นเพื่อให้อาหารแต่จะลดปริมาณลงใช้เวลาประมาณ 3- 4 เดือน 

 

 

*สิ่งท่ีใช้ในการจับช้างตกมันมีดังต่อไปนี้* 
 

1.สภาพร่างกายที่สมบูรณ์ 
2.ความสามัคคีในทีม 

3.จิตใจที่เข็มแข็ง 
4.ปืนยิงยาสลบ 

5.ลูกดอก 
6.ยาสลบ 

7.ที่สูบลมรถจักยาน 

8.วิทยุสื่อสาร 
9.สัตว์แพทย์ 
10.ปืนสั้นเช่น ปืน .38 
11.ปืนลูกซอง 5 นัด 
12.มีดปลายแหลม 

13.ด่อน 

14.รถยนต์ขับเคลื่อน 4 ล้อ 
15.การวางแผนงานที่ดี 
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*ช่วยช้างประสบอุบัติเหตุ* 
 

         *มีอยู่หลายสาเหตุเช่นถูกคนยิงมา ตกรถ ไฟป่าครอก ตกเขา ตกหลุม ถูกไม้ทับงวง ถูกมีดหรืออาจถูกช้างด้วยกัน
ท าร้ายควาญช้างต้องมีความรู้ในเร่ืองการดูแลรักษาช้างที่ส าคัญควรปรึกษาสัตวแพทย์หรือผู้ที่มีความรู้ให้ค าแนะน าที่  
 

 

1.ต้องมีความรู้ในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นเกี่ยวกับการรักษาช้าง 
2.มีความรู้ในเร่ืองการใช้อุปกรณ์ต่างๆในการช่วยเหลือช้าง 
3.ความพร้อมทั้งทางร่างกายและจิตใจ 
4.การวางแผนงานในการช่วยเหลือช้างป่วยที่ดี 

 

 

*การใช้อุปกรณ์ยิงยาสลบ* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.ปืนยิงยาสลบแบบอัดและแบบแก๊ส  ควรมีการตรวจสอบความพร้อมก่อนปฏิบัติงานเช่นเช็คลมดูล า
ก้อง ไกปืน ศูนย์ทั่งแท่น ที่บรรจุลูกดอกยาสลบ 

2.ลูกดอกยาสลบ ควรดูหัวลูกดอกยาสลบและหางลูกดอกว่าใช้ได้หรือไม่ควรมีลักษณะตรงและที่ส าคัญ
การบรรจุยาสลบลงไปในลูกดอกควรเป็นผู้ที่ช านานเช่นสัตว์แพทย์หรือคนที่เคยยิงลูกดอกเป็น
ผู้เชี่ยวชาญจริงๆ 

3.ท่ีสูบลมรถจักรยาน  ควรมีขนานพอดีใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพเช็คสายหัวจุกลม ตัวปั๊มลมให้
พร้อมที่จะใช้งานได้ 
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4.คีม เอาไว้ใช้ในกรณีที่ดึงหัวลูกดอกและหางลูกดอก 

5.ขวดยาสลบ ควรเก็บรักษาในอุณหภูมิที่เหมาะสมและดูว่าเสื่อมสภาพหรือเปล่าก่อนน ามาใช้งานจริง 
 

*การยังชีพในป่า* 
*การหาอาหาร* 

 

           *การหาอาหารในป่าก็ควรเตรีมอุปกรณ์เช่น มีด เสียม อาหารในป่าก็มีหน่อไม้  เห็ด ผักต่างๆ แมลง กุ้ง หอย ปู 
ปลา กบ เขียด 
 

* สมุนไพร* 
*สมุนไพรท่ีมีในป่ามีท้ังยารักษาโรคและบ ารุงก าลังเช่น* 

 

 

 

ชื่อสมุนไพรในป่า ส่วนที่น ามาใช้รักษา สรรพคุณ 

โด่ไม่รู้ล่ม ใบ  ดอก บ ารุงร่างกาย 
หญ้าคมบาง ใบ ล าต้น ขับถ่าย 
หญ้าสาบหิ้น ใบ ไล่ยุงและแมลงรบกวน 

ฮ้อสปายควาย ล าต้น บ ารุงร่างกาย 
จุ้งจาลิง เถ้า บ ารุงร่างกาย 
หัวต๊ักแตนแดง หัว บ ารุงร่างกายแก้ปวดเหมื่อย 
กวางฮีแจะ ล าต้น บ ารุงร่างกาย 
กวาวเครือแดง หัว บ ารุงร่างกาย 
ขมิ้นเครือ หัว บ ารุงร่างกาย 
ส้มป่อย ใบ ยอด ยาระบาย 
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กระฉาย หัว บ ารุงร่างกาย 
เครือเขาน้ า เถ้า แก้กระหายน้ า 
ชะอม ใบ แก้โรคหนองใน 

 

 

*การสร้างปางพักในป่า* 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*การสร้างที่พักในป่าเราจะท าแบบปางยาวจะหลังใหญ่หลังเล็กแล้วแต่จ านวนคนที่จะนอนพัก  

*ใกล้น้ า 
*ใกล้แหล่งอาหารเช่นไม้ไผ่เพื่อท าภาชนะใส่อาหารด้วย 
*เป็นที่ราบไกลจาก ไฟไหม้ น้ าท่วม ภูมิประเทศดี 
 

 

 

     *การสร้างปางพักในป่าขนาดิ6 ห้องิพักได้ประมาณิ25 – 30 คนมีวัสดุอุปกรณ์ดังนี้* 
 

1.ปางพักมีขนาด 18 เมตรกว้าง 4เมตร 
2.เสาไม้โตขนาด 60-70 ซม.ยาว 4เมตร 24 ท่อน 

3.แป่โต 25- 35 ซม. ยาว 4 เมตร 21 ท่อน 

4. ต๋งโต 25-30 ซม. ยาว 4 เมตร 108 ท่อน 
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5. แวงยาวขนาด 35-40 ซม.ยาว 6 เมตร 8 ท่อน 

6. ขื่อโตขนาด 35-40 ซม. ยาว 5 เมตร 8 ท่อน 

7.กลอนไม้ไผ่ 100 เล่ม ยาวประมาณ 5 เมตรรวมไม้น่องหนัก  กระดูกงู  ไม้เสียบตาหนู  
ตอกที่ใช้มัด  
8. ใช้คาประมาณ 2,000 ไผ 
9. ตะปู 2,3,4,5 อย่างละกล่อง 
10. เลื่อย  เสียม  จอบ  ค้อน  ควาน  มีด  ที่วัดระดับน้ า  ตลับเมตร  ดินสอ 

11. ไม้ไผ่สับฟากประมาณ 100 แผ่น 

12. ก าลังคน 10 คนขึ้นไป 

13. ช้างพร้อมอุปกรณ์ลากไม้ 1 ตัว 
 

         *หุงหาอาหาร* 
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*เราจะใช้อุปกรณ์ธรรมชาติที่ท าจากกระบอกไม้ไผ่เป็นภาชนะเช่น ที่หุงข้าว หม้อ
แกง ช้อน จาน ถ้วย 
*ใช้พื้นจากเศษไม้ในป่า 
*ใช้ใบตอง ใบไม้ 

 

 

*ิการเดินป่า* 
 

*เราควรมีการเตรียมตัวท่ีดีก่อนอื่นต้องเตรียมอุปกรณ์ดังนี้* 

 

*มีด 
*น้ าและภาชนะใส่น้ า 
*อาหารแห้ง,ข้าวสาร 
*เข็มทิศ 
*ไฟฉาย 
*เต็น 

*ความพร้อมของร่างกาย 
*รองเท้า เสื้อผ้า 
*ยารักษาโรค 
*มีความระมัดระวังในการเดินทางเช่น งู แมลงสัตว์กัดต่อย 
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            *การขึ้นขี่ช้าง* 
       *อุปกรณ์บนหลังช้าง* 

 

*เคร่ืองหนังหนังท าจากเปลือกไม้กระโดน 

*เชือกปะอก 
*เชือกสายปะกน 

*ไม้ก๊อบ 

*ก๋งหาง 
*โซ่ลาก 
*มะกอก 
*แหย่งช้าง 

 

         *ขี่ช้างเดินทางไกล* 
 

*ต้องมีการเตรียมตัวดูสภาพร่างกายของช้างและคนตลอดจนการจัดเตรียมอุปกรณ์* 
 

*มีด 
*ตะขอ 
*อาหาร  น้ า 
*ไฟเช็ค 
*ความพร้อมของร่างกาย 
*เสื้อแขนยาวที่แห้งไวๆ 

*หมวก เช่นหมวกไหมพรมที่แห้งไวๆ หมวกควาญช้าง 
*รองเท้าที่แห้งไว 
*ยารักษาโรค ยาทา แก้ปวดท้อง 
*ฟังค าแนะน าจากผู้ช านาญทาง 
*มีความระมัดระวังในการเดินทาง 
*ความพร้อมของช้างก่อนออกเดินทาง 
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หลักฐานอ้างอิง 
 

*คณะครูฝึกของวิทยาลัยการศึกษาพัฒนาช้างไทยและควาญช้าง* 
1.นายประสพ  ทิพย์ประเสริฐ  (จากการสัมภาษณ์) 
2.อาจารย์ บุญยัง  บุญเทียม (จากการสัมภาษณ์)  

3.อาจารย์ ทองสุก ท่องเที่ยว (จากการสัมภาษณ์)  

4.อาจารย์  สุวรรณ  ปัญญาแก้ว (จากการสัมภาษณ์)  

5.อาจารย์  พรมมินทร์  สายธิยะ  (จากการสัมภาษณ์)  

6.อาจารย์  เหมย  ท่องเที่ยว  (จากการสัมภาษณ์)  

7.อาจารย์  วันจันทร์  ปินใจ    (จากการสัมภาษณ์)  

8.อาจารย์  ธวัช  อูปค า   (จากการสัมภาษณ์)  

9.อาจารย์  สามิตร  ลาภเกิด  (จากการสัมภาษณ์)  

10.อาจารย์ บุญมา  ถามล   (จากการสัมภาษณ์) 
11.ผู้ช่วยสัตว์แพทย์โรงพยาบาลช้างของศูนย์อนุรักษ์ช้างไทย 
12.หนังสือการเคลื่อนย้ายช้างเพื่อร่วมกิจกรรมการแข่งขันกีฬาโปโลบนหลังช้าง 
13.หนังสือคุณรู้จักช้างดีแค่ไหน 

14.หนังพืชสมุนไพรรักษาช้าง 
15.หนังสือคู่มือดูแลสุขภาพช้างเบื้องต้น 
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