
  ข้าพเจ้านายทองสุก  ท่องเที่ยวอายุ 60 ปี ต าแหน่งหัวหน้าหน่วยช้าง พนักงานปฎิ บัติการชั้น 5 
งานโรงเรียนฝึกควาญ ช้างและช้าง  ส่วนพัฒนาการท่องเที่ยวและการตลาด ฝุายบริหารทั่วไป สถาบันคชบลา
แห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ฯ เนื่องในโอกาสเกษียณอายุราชการ ข้าพเจ้าได้ รวบรวมองค์ความรู้ที่ข้าพเจ้า ได้ มี
ประสบการณ์ในการท างาน มากว่า 30 ปี (KM) ดังนี้  

1.ในเรื่องสมุนไพรที่ใช้รักษาช้างจากการท าไม้สัมปทานในอดีต ขององค์การอุตสาหกรรมปุาไม้ 
1.1.สมุนไพรที่ใช้รักษาโรคที่เก่ียวกับช้าง 
1.2.สมุนไพรที่ใช้บ ารุงก าลังช้าง 

2 .ลักษณะของช้างดีและช้างโทษ 
2.1 ลักษณะของช้างดี 
2.2 ลักษณะช้างโทษ 

3.ดูลักษณะการเจ็บปุวยเบื้องต้น 
4.การเคลื่อนย้ายช้าง. 

1.ในเรื่องสมุนไพรที่ใช้รักษาช้าง 

1.1 ใช้รักษาโรคที่เก่ียวกับช้างเป็นการปฐมพยาบาลเบื้องต้น 

 

รายช่ือสมุนไพร 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,เนื้อมะพร้าว รักษาแผลฝี,นิ่ว 
หนามจี้ เปลือก ถ่ายพยาธิ 
ส้านใบเล็ก ใบ,ล าต้น แก้ท้องผูก 
หญ้าสาบเสือ ใบ รักษาแผลสด 
หัวหอม หัว ยาฟาดรักษาล าบอง 
เครือสะบ้า เครือ แก้เห็บ,หนอน,ลิ้นช้าง,ขัดผิว 
ส้มปุอย ใบ แก้ท้องอืด,ยาถ่ายพยาธิ 
ว่านหางจระเข้ ล าต้น แก้อักเสบ,ทาแผลกันแมลงตอม 
รัง เปลือก ทาแผลกันแมลงตอม 
ยางกราด เปลือก ใช้ทาแผลกันแมลงตอม 
ยางนา เปลือก ทาแผลกันแมลงตอม 
ยางพลวง เปลือก ทาแผลกันแมลงตอม 
ไม้แงะ เปลือก รักษาฝีแผลมีหนอง 
ไมยราบ ทั้งหมด ยาฟาดรักษาล าบอง 



รายช่ือสมุนไพร ส่วนที่น ามาใช้รักษา สรรพคุณ 
มะส้าน เปลือก แก้อาการท้องร่วงของช้าง 
ไม้เก้ิม เปลือก แก้ท้องร่วง 
มะเฟ่ือง ราก รักษาไข้หวัดช้าง 
มะแฟน ราก รักษาไข้หวัดช้าง 
มะดัน ราก แก้ท้องผูก 
มะขามปูอม ผล แก้ท้อง,รักษาอาการอ่อนเพลีย 
มะเขือแจ้ เมล็ด รักษาแผลฝีที่ใกล้สุก 
มะงั่ว หนาม,ผล ใช้รักษาฝี,แก้พิษงู 
มะกอกปุา 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 
ชะอม ล าต้น รักษาล าบอง 
จันผา ล าต้น รักษาโรคหนอนด้วง,แผลฝีช้าง 
ขิง หัว รักษาอาการอักเสบ 
เครือเขาน้ า เครือ รักษาแผลสด,แผลมีหนอง 
เครือหัน เครือ รักษาหนอนด้วง 
ขม้ินอ้อย หัว รักษาแผลสด,แผลมีหนอง 
กวาวเครือ เครือ รักษาฝี,เกลื่อน 
ขนุน ใบ แก้พิษงูให้ช้าง 
ขม้ินชัน หัว รักษาแผลสด,แผลมีหนอง 
กระเทียม หัว 

ผสมเป็นยาฟาดรักษาล าบอง 
กระเช้าสีดา ทั้งหมด รักษาล าบอง 

 

 
 
 



*สูตรยาฟาดช้างรักษาล าบอง* 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*หมายเหตุ*    ต้มจนน้ ากลายเป็นสีม่วงจึงจะใช้งานได้ใช้ฟาดแผลสด อาการบวม แผลเปื่อย เท้าเปื่อย   
(ข้อมูลจาก นายทองสุก  ท่องเที่ยว หัวหน้าหน่วยช้าง) 

 

1.2สมุนไพรที่ใช้เป็นยาบ ารุงก าลังช้าง 
 

รายช่ือสมุนไพร ส่วนที่น ามาใช้รักษา สรรพคุณ 
กล้วยน้ าหว้า ผล เป็นยาประสานน้ านม 
ข้าวเหนียว เมล็ด เป็นยาบ ารุงก าลัง 
จุ้งจาลิงหรือบอระเพ็ด เถ้า รักษาอาการเหนื่อยจากการท างานหนัก 

ดอกจัน ดอก รักษาอาการอ่อนเพลีย 
ตีนเป็ดหรือพญาสัตบรรณ เปลือก แก้อาการอ่อนเพลีย 
นุ่น ผล แก้อาการอ่อนเพลีย 
ฝาง เปลือก แก้อาการอ่อนเพลีย 
ฝูาย ราก แก้อาการอ่อนเพลีย 
ไพร หัว แก้อาการอ่อนเพลีย 

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 



มะขาม ผล แก้อาการอ่อนเพลีย 
มะขามปูอม 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 

 
 

 
2.ลักษณะของช้างดีและช้างโทษ 

2.1. ลักษณะของช้างดี 
 

1.ศีรษะ โตแก้มไม่ตอบ หน้าผากกว้างและกลมลักษณะที่ดีหมายถึงความแข็งแรงความขยัน
และฉลาด 
2.ตา      แจ่มใส สะอาด ไม่ขุ่นมัวมีน้ าตาหล่อเลี้ยงพอสมควร 
3.งวง    ยาวโคนงวงใหญ่ ล่ าสันตลอดล าอวัยวะปิดเปิดปลายงวงปิดได้สนิทงวงตรงโคนงาเป็น
โหนก 
และหนาใหญ่แสดงว่าเป็นช้างที่แข็งแรง 
4.หู      ใหญ่ปลายใบหูหุ้มลง ถ้ามีใบหูใหญ่มักจะมีศีรษะใหญ่ด้วย 
5. คอ   สั้นใหญ่ ล่ าสันรับกับศีรษะ 
6. อก    กว้างมีกล้ามเนื้อหนา บ่ายกนูนใหญ่จะเป็นช้างที่แข็งแรง 
7. ขา    ขาหน้ามีส่วนโค้งไปข้างหน้าและยาวกว่าขาหลังตามล าตัวเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ 
8. หลัง  กว้าง โค้งลาดลงไปข้างหน้าเละข้างหลังแบ่งได้ 2ประเภท 
8.1 แปก้านกล้วย  เป็นลักษณะที่ดีที่สุดคือกระดูกสันหลังสูงตรงกลางเล็กน้อยแล้วลาดลงทาง
หางในลักษณะสม่ าเสมอ 
8.2 แปปราสาท  คือสันหลังโค้งสูงมากเป็นช้างที่ดีรองจากแปก้านกล้าย 
9. ล าตัว  หนา ล าสัน สม่ าเสมอไม่สั้นเกินไป 
10.ตะโพก  กลมเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ 
11.เท้า   กลมขนาดเท้าล าขาไม่แบน ไม่เล็กเกินไป พื้นเท้าแข็งปราศจากรอยแตกหรือรูเล็กๆ  
12.เล็บ  โคนนูนใสสะอาดไม่แตกไม่แข็งกระด้างช้างเล็บคุ้มมักขึ้นดอยได้ดีส่วนช้างเล็บบานมัก
ขึ้นดอยไม่เก่งและมีเหงื่อออกจากโคนเล็บมากและมีเล็บหน้าข่างละ 5 เล็บ เล็บเท้าหลังข้างละ 
4 เล็บรวมเป็น 18 เล็บ  
13.หาง   หางยาวแต่ไม่จรดดินปลายหางเป็นแผงใหญ่ขนหางยาวช้างที่ดีหางยาวถึงข้อเท้า(ปัด
ธรณี) 



14.หนัง  อ่อนย่นและหนา เป็นมันเลื่อมสีออกด ามองดูคล้ายชุ่มชื้นอยู่เสมอช้างที่มีหน้งหนา
คล้ายแรดเป็นที่นิยมกันมากถือว่าเป็นช้างที่แข็งแรง 
15.งา   ล่ าสันแน่หนาดีไม่ยาวเกินไปนักงาทั้งคู่ตรงเสมอกันไม่บิดเบี้ยวงามี 4 ลักษณะคือ  
1.งาปลี เป็นงาใหญ่เหมือนปลีกล้วยไม่ยาวนัก 
2.งาหยวก เป็นงายาวสวยเท่ากัน  
3.งาหิน มีลักษณะใหญ่ยาวแน่นตันมีสีออกน้ าตาลมีโพรงงาสั้น  
4.งาหวาย เป็นงาที่เรียวยาวรีเล็กแหลมสีออกเหลือง 
16.รูต่อมน้ ามันใกล้หู   ถ้าใหญ่แสดงว่าเป็นช้างที่แข็งแรง 
17.ความสูง   ช้างที่โตเต็มที่ควรมีความสูงไม่ต ากว่า 8 ฟุต (วัดจากพ้ืนดินถึงไหล่)ช้างพัง
ประมาณ 7 ฟุต6 นิ้ว(วิธีค านวนหาความสูงของชาวบ้านใช้วัดรอยเท้าหน้าแล้วคูณด้วย 2 จะได้
ส่วนสูงของรอเท้าช้าง) 
18.น้ าหนัก   ช้างพลายที่สมบูรณ์ (สูง 8 ฟุต3 นิ้ว) จะมีน้ าหนักประมาณ 3 ตัน ถ้าสูงกว่า 8 
ฟุต 3 นิ้วจะมีน้ าหนักเฉลี่ยเพ่ิมข้ึน 50 กก. ทุกๆความสูงจะเพ่ิมข้ึน 1 นิ้ว ถ้าช้างต่ ากว่า 8 ฟุต 
3 นิ้วจะมีน้ าหนักเฉลี่ยลดลง  37.5 กก. ทุกๆความสูงที่ลดลง 1 นิ้ว 

 
2.2ลักษณะของช้างโทษ 

1. เล็บม้าย    (เล็บไม่ครบ)  คือควรมีเล็บครบหน้า 10 เล็บหลัง 8 เล็บถ้าไม่มีเป็นเล็บม้าย 
2. ขนายเอก  คือมีขนายข้างเดียว (ข้างไหนก็ได้) 
3. ฮ่อนเข้า   คือชอบแกว่งหัวไปมาอยู่ตลอด 
4. เด้าลม    คือโยกตัวไปมาโยกหน้าโยกหลัง 
5. กินนมฟ้า  คือชอบแหงนหน้าขึ้นฟูา 
6. อกล่อง   คืออกเป็นร่องลึกยาว 
7. ท้องผึ้ง  คือท้องมีผิวหนังห้อยย้อยคล้ายรังผึ้ง 
8. จี้ต๋งลงแฮ่ว  คือลักษณะงาชี้ขึ้นหนึ่งข้างชี้ลงหนึ่งข้าง 
9. ขุ๋ยตุ๋ม  คือลักษณะคล้ายตุ๋มนูนเล็กๆเป็นขุ๋ยอยู่บริเวรคอ 
10. ขุมผี  คือลักษณะผิวหนังเป็นหลุมๆลึกบริเวณคอและใบหน้า 

11. ตาแหวน  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 าตาไหลเรื่อยๆ 
20. รอยเสือย้ า คือมีรอยเสือกัดอยู่ถือว่าเสือจะกลับมากัดอีก 



21. โคนหางแดง   คือหนังแผ่นบางตรงโคนหางทางริมทวารหนักมีสีแดง 
22. มีรอยด่างใต้รักแร่  จะเห็นได้เวลาช้างเดิน 
23. ไฟลามบ่อน    มีรอยหนังด่างแดงแบบควายเผือกเป็นพืดบริเวณสันหลัง 

 
3.ดูลักษณะการเจ็บป่วยเบื้องต้น 

 
1.หูพับช้ากว่าปกติและเบา 
2.ยืนนิ่งซึมกว่าที่เคย 
3.หลับตาหรือลืมตาช้า 
4.โคนเล็บแห้งไม่มีเหงื่อออก 
5.หางแกว่งช้าๆและอ่อนแรงหางแกว่งตวัดไม่ถึงสันหลัง 
6.ยืนหาวบ่อยๆ 
7.งวงปล่อยหย่อนอย่างหมดเรี่ยวหมดแรง 
8.กินหญ้าไม่เร็วเหมือนเคย 
9.นอนกลางวันกลางคืนมักไม่นอนหรือนอนน้อยกว่าปกติ 
10.ถ้าตัวสั่นแสดงว่าไม่สบาย 
11.มีแผลตามตัว 
12.ไม่กินน้ า 

 
4. การเคลื่อนย้ายช้าง 

           * การเคลื่อนย้ายช้างมีอยู่หลายลักษณะแต่ลักษณะไม่เหมือนกันเช่นการย้ายช้างในเขตชุมชน  การย้าย
ช้างกับงานเฉพาะกิจ การย้ายช้างในปุาแต่ละที่จะอาศัยสภาพแวดล้อมด้วย และการเตรียมพร้อมของบุคลากรและ
อุปกรณ์ในการเคลื่อนย้ายที่ส าคัญความระมัดระวังในการเคลื่อนย้ายช้างเราต้องดูสุขภาพช้างว่าปุวยหรือไม่ 
ระยะเวลาในการขนส่งควรจะดูช่วงตอนเย็นและให้ถึงตอนเช้าเพ ราะอากาศไม่ร้อนระวังการเกิดอันตรายในการ
เคลื่อนย้ายเช่นมีที่ก้ันกันกระแทกไม่ให้ช้างเป็นแผลขนาดรถรถบรรทุกมีขนาดที่เหมาะสมมียารักษาในการปฐม
พยาบาลเบื้องต้นและมีการเตรียมเอกสารในการเดินทางด้วยส่วนการย้ายช้างในปุาก็ท าการย้ายไปผูกตามต้นไม้ใช้
ควาญ 2 คนข้ึนไปให้ใช้ความระมัดระวังเลือกย้ายไปที่ท่ีมีอาหารสมบูรณ์ใกล้แหล่งน้ าเพ่ือสะดวกในการดูแลช้าง 
         * เช่นงานโปโลบนหลังช้าง  งานจับช้างเร่ร่อน  น าช้างไปร่วมงานพิธีต่างๆ  งานเคลื่อนย้ายช้างปุวยช้าง
ประสบอุบัติเหตุ  การเคลื่อนย้ายช้างที่ท าการฝึกและอ่ืนๆ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



     อุปกรณ์ดังต่อไปนี้ 
1.รถบรรทุก 6-10 ล้อข้ึนไป 
2.ไม้ค่าว(ไม้ก้ันช้างโตประมาณ 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 
7.มีด  
8.ตะขอ 
9.ด่อน 
10.ถังน้ ามันดัดแปรงเพื่อใช้เป็นบันไดในการขึ้นรถ 
11.ยาซึมและอุปกรณ์ในการใช้ยา 

 
 

*การเคลื่อนย้ายช้างในปุามีอุปกรณ์ดังนี้* 
 

*โซ่ 
*ตัวยู 2 หุนขึ้นไป 
*มีด 
*ตะขอ 
*ด่อน 
*มีควาญ 2 คนข้ึนไป 
*เลือกภูมิประเทศที่เหมาะสมใกล้น้ าและอาหารช้าง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 


