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บทคัดย่อ
การศกึษาครัง้นีม้จุีดมุง่หมายเพือ่ศกึษาวถิชีีวติชา้งและปญัหาวถิชีวีติช้างศนูยค์ชศกึษา บา้นตาก

ลาง ตำาบลกระโพ อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ กลุ่มเป้าหมายที่ใช้ คือ พระสงฆ์ จำานวน 1 รูป หมอช้าง
จำานวน 4 คน ควาญช้าง จำานวน 2 คน และผู้ดูแลประสานงานในศูนย์คชศึกษา จำานวน 1 คน ซึ่งได้มา
โดยวิธีการเลือกแบบลูกโซ่ (Snowball sampling) เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยการสัมภาษณ์เชิงลึก และการ
สังเกตแบบมีส่วนร่วม วิเคราะห์ข้อมูลโดยการวิเคราะห์เนื้อหาและตรวจสอบแบบสามเส้า

ผลการวิจัย

1. วถีิชวีติช้างในศนูยค์ชศกึษาบา้นตากลาง มชีา้งทัง้หมด 78 เชอืก บางสว่นอาศยัอยูใ่นหมูบ่า้น
ตากลาง บ้านตระมูง และบ้านจินดา โดยอาศัยอยู่ร่วมกับควาญช้าง ช้างที่เข้ามาอยู่ในศูนย์คชศึกษาเป็น
ชา้งทีอ่าศยัอยู่ในจงัหวดัสรุนิทรเ์ทา่น้ัน ช้างแต่ละเชือกจะไดร้บัการจดัสรรทีด่นิเชอืกละ 2 ไร ่เพือ่เปน็แหลง่
ปลกูอาหาร ในตอนกลางวนัช้างจะไดร้บัอาหารทีจ่ำากดั แตใ่นเวลากลางคนืชา้งจะกนิอาหารตลอดทัง้คนื
จนถึงเวลา 05.00 น. ช้างจะได้รับการฝึกเพื่อแสดงในศูนย์คชศึกษา เริ่มตั้งแต่อายุ 8 - 9 เดือน ใช้เวลา
ฝึก 2 เดือน ซึ่งช้างในศูนย์คชศึกษามี 3 ประเภท คือ ช้างพิเศษ ช้างแสดง และช้างแท็กซี่ ช้างปฏิบัติงาน
ตั้งแต่เวลา 08.00 - 16.30 น. ช้างจะได้ตรวจสุขภาพอาทิตย์ละ 3 ครั้ง โดยสัตวแพทย์ของสถาบันวิจัย
และบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ กรมปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์ และตรวจสุขภาพช้างทุกสัปดาห์ที่สองของ
เดือน โดยนายสัตวแพทย์อลงกรณ์ มหรรณพ และใน 1 ปี มีการเจาะตรวจเลือด โรคของช้างที่พบ ได้แก่ 
โรคคอตีบ วัณโรค ลำาไส้อักเสบ โรคพยาธิ และเมื่อช้างล้ม (ตาย) จะมีการนิมนต์พระมาสวดมนต์ทำาบุญ
ตักบาตร ถ้าช้างตัวใหญ่ล้มบริเวณใดก็ฝังบริเวณนั้น หรือถ้าเป็นช้างตัวเล็กจะนำาไปฝัง ณ สุสานช้าง หรือ
ฝังไว้ในบริเวณบ้านของเจ้าของช้าง จนเหลือแต่กระดูกประมาณ 2 - 6 ปี จึงทำาการขุดกระดูกช้างที่ฝังขึ้น
มา โดยนำาบางส่วนที่ไม่สามารถจำาหน่ายได้ ไปทำาพิธีฝัง ณ สุสานช้างวัดป่าอาเจียง
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2. ปัญหาวิถีชีวิตช้างศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง มี 2 ด้าน ประกอบด้วย 1) ด้านสภาพความ
เป็นอยู่และการปฏิบัติงาน ระบบการจ่ายไฟฟ้าไม่เพียงพอ ขาดแคลนน้ำาในการดูแลหญ้าที่ปลูกสำาหรับ
เลี้ยงช้าง ทำาให้หญ้าที่ปลูกโตไม่ทันต่อการกินของช้าง แหล่งอาบน้ำาของช้างมีระยะทางไกล และ 2) ด้าน
เศรษฐกจิ การจดัสรรพ้ืนทีป่ลกูอาหารสำาหรบัช้างคอ่นขา้งนอ้ย ไมเ่พยีงพอตอ่การเลีย้งชา้งแตล่ะวนั ตอ้ง
ซื้ออาหารเพิ่มจากข้างนอก การเบิกจ่ายเงินประจำาเดือนของช้างมีความล่าช้า ทำาให้ควาญช้างต้องกู้ยืม
เงินมาใช้ในการซื้ออาหารให้ช้าง

คำ�สำ�คัญ: วิถีชีวิตช้าง ศูนย์คชศึกษา ช้างพิเศษ ช้างแท็กซี่ สุสานช้าง

Abstract
This research studied elephant lifestyle and elephant lifestyle problems in the Elephant 

Study Center, Tambon Krapho, Tha Toom District, Surin Province, Thailand. The target group 
consisted of 1 monk, 4 expert mahouts, 2 mahouts, and a coordinator in Elephant Study 
Center. Data was collected by snowball sampling interview and participatory observation. 
Analysis of content was by content analysis and triangulation.

The results were as follows:

1. Elephant lifestyle at Ban Taklang Elephant Study Center. There were 78 elephants 
in total, some live in Ban Thakrang, Ban Thamung and Ban Jinda, living with a mahout. El-
ephants that live in the Elephant Study Center are elephants living in Surin Province only. Each 
elephants rope is allocated 2 rai of land for planting. In the daytime, elephants will receive 
limited food. That the Elephant Study Center is in Surin at night, the elephant will eat all night 
until 5 am. Elephants will be trained to perform at the Elephant Study Center starting from the 
age of 8 to 9 months, with a two-month training period. There are 3 types of elephants in 
the Elephant Study Center, special elephants, show elephants and taxi elephants. Elephants 
work from 08:00 to 16:30. Elephants will are examined three times a week by a veterinarian 
at the National Institute of Health and Elephant Services. Surin province Livestock Department 
and the health of the elephants is checked every second week of the month by Mr.Alonggon 
Mahunnoom, a veterinarian. Blood tests are taken. Known diseases of elephants include 
diphtheria, tuberculosis, intestinal inflammation and parasitic diseases. When an elephant 
dies, it is buried nearby. Small elephants are buried at the elephant’s graveyard or buried 
in a home that owns elephants. The bone remains for the buried elephant are dug up after 
about 2 - 6 years. Some of them are not sold at the burial mall at the elephant graveyard.

2. Elephant lifestyle problems of Ban Taklang Elephant Study Center include, living 
and working conditions, insufficient power supply, power failure water shortage resulting in 
grass not being grown to feed the elephants and elephant baths being a long 
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บทนำา
ช้างเป็นสัตว์บกที่ใหญ่ที่สุดในโลก ที่มี

ความเฉลียวฉลาด ชื่อสัตย์ อดทน กล้าหาญ ใน
อดตีชา้งเปน็พาหนะของพระมหากษัตรย์ิในการทำา
สงคราม ปัจจุบันช้างกลายเป็นสัตว์ที่มีประโยชน์
ทางเศรษฐกิจ การเจริญสัมพันธไมตรีระหว่าง
ประเทศ และถูกนำามาเลี้ยงไว้เพ่ืออนุรักษ์ การ
แสดง และให้ความบันเทิงแก่มนุษย์ ซึ่งการเลี้ยง
ช้างในประเทศไทยนั้นมีหลายแห่ง จังหวัดสุรินทร์
จัดเป็นพื้นที่แห่งหน่ึงท่ีเล้ียงช้างเป็นจำานวนมาก 
โดยเฉพาะบ้านตากลาง ตำาบลกระโพ อำาเภอ
ท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ เป็นชุมชนที่มีประชากร
เกือบทั้งหมดเป็นชาวกวย ซึ่งเป็นกลุ่มชนพื้นเมือง
สุรินทร์ที่มีความเชี่ยวชาญในการจับช้างป่า เพื่อ
นำามาฝึกหัดให้เป็นช้างบ้าน การเลี้ยงช้างของชาว
กวยจะแตกต่างจากการเลีย้งช้างของคนในภมิูภาค
อื่นท่ีเลี้ยงช้างไว้ใช้แรงงาน เช่น ลากซุง เป็นต้น 
ชาวกวยจะเลี้ยงช้างและปฏิบัติต่อช้างเสมือนเป็น
หนึ่งในสมาชิกครอบครัวเดียวกัน ทุกเทศกาล
งานประเพณีสำาคัญของชุมชนจะต้องมีช้างมาเป็น
ส่วนหน่ึงเสมอ จนกลายเป็นวิถีชีวิตความผูกพัน
ระหว่างคนและช้างที่สืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ
จนถึงปัจจุบัน 

ในขณะเดียวกันกระแสการพัฒนาทาง
เศรษฐกิจและสังคมได้รุกคืบเข้ามาในพื้นที่ ความ
ตอ้งการพืน้ทีเ่พือ่ปลกูพืชเศรษฐกจิกมี็มากขึน้ตาม
ลำาดับ ส่งผลให้มีการบุกรุกพ้ืนท่ีป่าไม้ในบริเวณ

ตำาบลกระโพหลายแห่ง เช่น ป่าสงวนแห่งชาติ  
ดงภูดิน ป่าสงวนแห่งชาติดงสายทอง ป่าบุ่ง และ
ป่าทาม บริเวณพื้นที่ชุ่มน้ำาที่แม่น้ำามูลไหลมา
บรรจบกับลำาน้ำาชี ซึ่งแต่เดิมพื้นที่ป่าไม้ในบริเวณ
นี้มีความอุดมสมบูรณ์ไปด้วยพืชอาหารช้าง ส่งผล
ให้พืชซึ่งเป็นอาหารช้างลดลง ไม่เพียงพอต่อการ
เลี้ยงช้างที่มีอยู่เป็นจำานวนมาก เจ้าของช้างจาก
หมู่บ้านตากลางจึงจำาเป็นต้องนำาช้างไปรับจ้างอยู่
ตามปางช้างหรือสวนสนุกต่างๆ และส่วนหนึ่งได้
นำาช้างออกตระเวนเร่ร่อนขายของที่ระลึก และ
อาหารช้างตามชุมชนเมืองทั้งในกรุงเทพมหานคร 
ปริมณฑล และจังหวัดที่เป็นแหล่งท่องเที่ยว เพื่อ
การเลี้ยงชีพและครอบครัว 

จังหวัดสุรินทร์จึงได้จัดตั้งศูนย์คชศึกษา
หมู่บ้านช้างบ้านตากลาง ตำาบลกระโพ อำาเภอ
ท่าตูมขึ้น เพื่อใช้เป็นที่อยู่และที่เลี้ยงดูช้าง เพื่อ
ไม่ให้ควาญช้างนำาช้างออกเร่ร่อน ซึ่งก่อให้เกิด
ปัญหาภาพลักษณ์ของช้าง ปัญหาด้านสุขภาพ
ช้าง ปัญหาทางด้านสังคม และครอบครัว และ
ปัญหาการจราจรในเมืองต่างๆ โดยในศูนย์คช
ศึกษา จัดกิจกรรมหลักเกี่ยวกับช้าง 3 ประการ 
ได้แก่ (1) กิจกรรมสร้างแหล่งเรียนรู้เรื่องราวของ
วิถชีวิีตความเปน็อยูร่ะหว่างคนกบัชา้ง (2) การจดั
กจิกรรมเพือ่สง่เสรมิการทอ่งเทีย่วของจังหวัด และ 
(3) กิจกรรมการฟื้นฟูสภาพแวดล้อมของป่าไม้ใน
พื้นที่เพื่อให้เหมาะสมต่อการเลี้ยงช้างอย่างยั่งยืน 
(ศูนย์คชศึกษา. 2561: 4 - 6) ซึ่งวิถีชีวิตของช้าง
ในหมูบ่า้นตากลางเปลีย่นจากอยูป่า่เขา้มาอยูบ่า้น 

Distance away. Finances available to support the elephants are relatively low and 
there is not enough for elephant feeding each day. There is a need to buy food from the 
outside. Changing the elephant’s monthly budget is delayed and the mahout borrows money 
to buy food for elephants.

Keywords: Elephant lifestyle, elephant study center, special elephant, taxi elephant, elephant 
graveyard
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มคีวามผกูพนักบัมนษุย์มากขึน้ ทิศทาง การดำาเนิน
ชีวิตและความเป็นอยู่ได้เปลี่ยนไปอย่างมากมาย 
การเลี้ยงช้างต้องใช้พ้ืนที่และอาหารจำานวนมาก 
เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ท่ีมีขนาดใหญ่ ผู้เล้ียงต้อง
ดูแลอย่างใกล้ชิดตลอดเวลา (รินทรา เหล่าภักดี, 
2537: 2) การนำาช้างมาใช้ชีวิตอยู่ในศนูย์คชศึกษา
ย่อมส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมกับวิถี
ชีวิตของช้าง

จากสภาพปญัหาและเหตผุลดังกลา่วขา้ง
ต้น ประกอบกับปัจจุบันศูนย์คชศึกษาหมู่บ้านช้าง
บ้านตากลางมีหมอช้างที่สืบทอดภูมิปัญญาวิชา
คชศาสตร์ เป็นสถานที่ฝึกช้างสำาหรับแสดงในงาน
แสดงช้างของจังหวัดสุรินทร์ มีพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับ
ช้าง ภายในศูนย์มีนิทรรศการประวัติความเป็นมา
ของหมูบ่า้น รวมถงึอปุกรณต่์างๆ ทีใ่ช้ในการคลอ้ง
ช้าง และมีนักท่องเที่ยวเข้าชมการแสดงช้างทุกวัน 
ดังน้ันคณะผู้วิจัยจึงสนใจศึกษาวิถีชีวิตช้างศูนย์
คชศึกษาบ้านตากลาง ตำาบลกระโพ อำาเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ ประเทศไทย 

วัตถุประสงค์ของการวิจัย
1. เพื่อศึกษาวิถีชีวิตช้างศูนย์คชศึกษา

บ้านตากลาง ตำาบลกระโพ อำาเภอท่าตูม จังหวัด
สุรินทร์

2. เพื่อศึกษาปัญหาวิถีชีวิตช้างศูนย์คช
ศึกษาบ้านตากลาง ตำาบลกระโพ อำาเภอท่าตูม 
จงัหวดัสรุนิทร ์มี 2 ด้าน ประกอบด้วย ปญัหาด้าน
สภาพความเปน็อยู่การปฏบิตังิาน และปญัหาด้าน
เศรษฐกิจ

วิธีดำาเนินการวิจัย
1. กลุ่มเป้าหมายในการวิจัย ได้แก่  

ผู้ดแูลประสานงานในศนูยค์ชศกึษาเปน็ผูใ้ห้ขอ้มลู
หลกั จำานวน 1 คน พระสงฆ ์จำานวน 1 รปู หมอชา้ง 

จำานวน 4 คน และควาญชา้งจำานวน 2 คน จำานวน
รวมทั้งสิ้น 8 คน ซึ่งได้มาโดยวิธีการเลือกแบบ
ลูกโซ่ (Snowball sampling) 

2. เคร่ืองมือท่ีใช้ในการเก็บรวบรวม
ข้อมูลในครั้งนี้ ได้แก่ แบบสัมภาษณ์เชิงลึก และ
แบบบันทึกการสังเกตแบบมีส่วนร่วม กล้องถ่าย
รูป สมุดบันทึก และแถบบันทึกเสียง

3. การเก็บรวบรวมข้อมูล

3.1 กำาหนดแผนการสัมภาษณ์เชิงลึก
ข้อมูลที่เกี่ยวกับวิถีชีวิตช้างศูนย์คชศึกษาหมู่บ้าน
ช้างบ้านตากลาง ตำาบลกระโพ อำาเภอท่าตูม 
จังหวัดสุรินทร์ กับผู้ให้ข้อมูลหลัก ได้แก่ ผู้ดูแล
ประสานงานในศูนย์คชศึกษาและผู้ให้ข้อมูลร่วม 
ไดแ้ก ่เจา้อาวาสวัดปา่อาเจยีง หมอชา้ง และควาญ
ช้าง

3.2 ลงพื้นที่ภาคสนามเพื่อให้ได้ข้อมูล
จากแหล่งข้อมูล โดยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก และ
การสังเกตแบบมีส่วนร่วมในงานภาคสนามเกี่ยว
กับวิถีชีวิตช้าง จำานวน 5 ครั้ง ระหว่างเดือน 
มกราคม - เมษายน พ.ศ.2561 โดยศึกษาวิถีชีวิต
ชา้งศนูยค์ชศึกษา หมูบ่า้นชา้ง บา้นตากลาง ตำาบล
กระโพ อำาเภอทา่ตูม จงัหวดัสรุนิทร ์แลว้นำาขอ้มลู
มาศึกษาและเรียบเรียง

4. การวิเคราะห์ข้อมูล

วิเคราะห์ข้อมูลเชิงคุณภาพโดยใช้วิธี
การวิเคราะห์เน้ือหาและตรวจสอบแบบสามเส้า
ระหว่างข้อมูลเชิงทฤษฎี ข้อมูลจากเอกสาร การ
สงัเกตแบบมสีว่นรว่ม การสมัภาษณแ์บบกลุม่และ
แบบรายบุคคล

ผลการวิจัย
1. วิถีชีวิตของช้างศูนย์คชศึกษาหมู่บ้าน

ช้างบ้านตากลาง
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1.1 ด้านสภาพลักษณะที่ตั้งของศูนย์
คชศึกษา ตั้งอยู่หมู่ที่ 9 บ้านตากลาง ตำาบลกระ
โพ อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ มีพื้นที่ทั้งหมด 
2,000 กว่าไร่ มีช้างในความดูแล 78 เชือก อยู่
หา่งจากจงัหวดัสรุนิทรไ์ปทางเหนือตามทางหลวง
หมายเลข 214 (สรุนิทร ์- รอ้ยเอด็) กอ่นถงึอำาเภอ
ท่าตูม มีทางแยกซ้ายบริเวณหลักกิโลเมตรที่ 36 
ไปตามทางถนนลาดยางอกีประมาณ 22 กโิลเมตร 
พื้นที่หมู่บ้านเป็นที่นาและป่าละเมาะ สลับกับป่า
โปรง่เหมาะกับการเลีย้งช้าง ชาวบา้นทีอ่าศยัอยู่ใน
ศูนย์คชศึกษาส่วนใหญ่เป็นชาวส่วย หรือ กูย หรือ 
กวย มีความชำานาญในการคลอ้งช้างปา่ ฝกึหดัช้าง
และเลี้ยงช้าง 

1.2 ด้านแหล่งเรียนรู้เกี่ยวกับช้างในศูนย์
คชศึกษา มีดังนี้

 1 .2 .1 ศาลปะกำา เป็นสถานที่
ประกอบพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของชาวกวยผู้เลี้ยง
ชา้ง ทีต่อ้งกระทำาทกุครัง้กอ่นการออกไปจบัช้างปา่ 
หรือก่อนการจัดงานสำาคญัตา่งๆ ในชีวติประจำาวนั 

 1.2.2 พิพิธภณัฑช้์าง เปน็แหลง่เรยีน
รูเ้ร่ืองราวตา่งๆ ทีเ่กีย่วขอ้งกบัช้าง ขนบธรรมเนยีม
ประเพณีของชนชาวกวย และการก่อต้ังเมือง
สุรินทร์ 

 1.2.3 โรงแสดงช้าง เป็นสถานที่
สำาหรับจัดการแสดงของช้างซึ่งมีหลายการแสดง 
ได้แก่ ช้างเต้นหมุนห่วง ช้างวาดรูป ช้างปาลูกโปง 
ช้างเตะบอล และช้างอุ้มคน เป็นต้น 

 โดยเปิดรอบแสดงช้างทุกวัน ไม่เว้น
วันหยุดนักขัตฤกษ์ มี 2 รอบ คือ รอบเช้าเวลา 
10.00 - 11.00 น. และรอบบ่ายเวลา 14.00 - 
15.00 น. ซึ่งมีค่าธรรมเนียมจัดเก็บ ดังนี้ 

 1) บัตรเข้าชมภายในศูนย์คชศึกษา 
ชาวต่างชาติ 100 บาท ผู้ใหญ่ชาวไทย 50 บาท 
เดก็โตและนกัศกึษา 20 บาท และเด็กเลก็ นักเรยีน

ในเครื่องแบบ 10 บาท 2) บัตรนั่งช้าง ระยะเวลา 
20 นาท ีตอ่คน ชาวตา่งชาต ิ200 บาท ผูใ้หญช่าว
ไทย 100 บาท และเด็ก 20 บาท

 1.2.4 วังทะลุ ซึ่งเป็นบริเวณที่แม่น้ำา
มูลกับลำาน้ำาชีไหลมาบรรจบกัน และเป็นบริเวณที่
นำาช้างมาอาบน้ำา 

1.3 ด้านลักษณะของช้าง ช้างตัวผู้หรือ
ช้างพลายมีรูปร่างผอมสูง มีอวัยวะเพศผู้ มีลึงค์ มี
อัณฑะ งายาว ช้างที่มีงาสั้นเรียกว่าช้างสีดอ (เหิน 
จงใจงาม, 2561: สัมภาษณ์) 

ช้างตัวเมียหรือช้างพังมีรูปร่างอ้วน  
มีอวัยวะเพศเมีย มีขนาย (งาเล็กสั้นๆ) 

ช้างสวยงาม มีลักษณะรูปร่างใหญ่โต  
แข็งแรง ศีรษะโต แก้มเต็ม หน้าผากกว้าง  
มีดวงตาแจ่มใส มีขาแข็งแรงเต็มไปด้วยกล้ามเนื้อ 
ลักษณะของหลังสูงตรงกลางเล็กน้อยลาดไปทาง
หางอย่างสม่ำาเสมอ เป็นลักษณะแปก้านกล้วย 
ซึ่งเป็นลักษณะของช้างดีที่สุด (อำานวย คอวนิช, 
2520: 14) เวลายืนศีรษะจะเชิดข้ึน มองดูสง่า 
ถ้าเป็นช้างงา จะมีงาใหญ่ แข็งแรง และยื่นขนาน
คูก่นัออกมา ไมบ่ดิหรอืถา่งหา่งจากกนัมากเกนิไป 
ลักษณะของชายใบหูเรียบไม่ฉีกขาด และลักษณะ
เล็บของช้างขาวสะอาดชิดเสมอ (เหิน จงใจงาม,
2561: สัมภาษณ์) 

ช้างสุขภาพดี มีลักษณะยืนแกว่งงวงและ
พับหูไปมาอยู่เสมอ และเดินหาหญ้า หรืออาหาร
อื่นกินอยู่ตลอดเวลา ที่เล็บเท้าต้องมีเหงื่อซึมออก
มาจากโคนเล็บ ซึ่งมองเห็นได้ง่ายจากรอยเปียก
ของฝุ่น ที่เกาะเท้าช้าง (ไพทูล ศาลางาม, 2561: 
สัมภาษณ์) 

ชา้งตกมนั เกดิเมือ่ชา้งตวัผูห้รอืตวัเมยีโต
เต็มวัย โดยต่อมที่ขมับทั้ง 2 ข้าง จะบวมขึ้นขนาด
เท่าไข่ไก่จนเห็นได้ชัด เมื่อต่อมที่ขมับบวมขึ้นแล้ว  
รูของต่อมซึ่งมีขนาดโตประมาณ 0.5 เซนติเมตร  
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ก็จะเปิดกว้างออก มีน้ำาเมือกสีขาวข้นไหลออกมา
มาจากกกหู อวัยวะเพศ มีกลิ่นเหม็นเน่า หนอน
เจาะ คราบเหม็น มักจะเกิดขึ้นกับช้างตัวผู้ที่มี
ลักษณะอ้วน ช้างจะมีนิสัยดุร้าย โมโห หงุดหงิด 
ป้องกันโดยใช้โซ่ผูกล่ามไว้ จนกว่าช้างจะหายจาก
อาการตกมันเองใช้เวลาประมาณ 4 - 5 เดือน 
อาการช้างหายตกมัน บางตัวจะเดินเซ หมดแรง 
(อิน แสนดี,2561: สัมภาษณ์) 

การแบง่ลกัษณะของช้างในศนูยค์ชศกึษา
หมู่บ้านช้างบ้านตากลางจะแบ่งตามหน้าที่การ
ปฏบัิติงานโดยคดัจากความสามารถพิเศษของช้าง
ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ประเภท ดังนี้

1. ช้างพิเศษ คือ ช้างท่ีมีลักษณะพิเศษ
เฉพาะไม่เหมือนช้างเชือกอื่น ในศูนย์ คชศึกษา 
มีช้างสวยงามตามคชลักษณ์และช้างฝาแฝด ดังนี้

ชา้งสวยงาม ได้แก ่พลายทองใบ เกดิเมือ่
ปี 2516 ปัจจุบันมีอายุ 48 ปี เกิดจากแม่ช้างชื่อ
พังเงิน อายุ 103 ปี พ่อช้างชื่อพลายน้อย พลาย
ทองใบมีความสูง 3.80 เมตร มีงาสวยงามยาว 
2.10 เมตร ดังภาพที่ 1

ภ�พที่ 1 พลายทองใบ เป็นช้างที่มี 
ความสวยงามตามคชลักษณ์

ช้างฝาแฝด ได้แก่ พลายทองคำา พลาย
ทองแท่ง เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2553 

ปัจจุบันมีอายุ 8 ปี เกิดจากแม่ช้างชื่อพังทองคูณ 
อายุ 26 ปี พ่อช้างชื่อพลายหัสดินทร์ เป็นช้างของ 
นายประไพ โมกหอม บ้านเลขที่ 152 หมู่ 3 บ้าน
ท่าลาด ตำาบลศรีณรงค์ อำาเภอชุมพลบุรี แฝดพี่ชื่อ
พลายทองคำา เกิดเวลา 03.09 น. และแฝดน้อง
ช่ือพลายทองแท่ง เกิดเวลา 01.09 น. โดยแฝด
น้องคลอดออกมาก่อน (การเกิดของฝาแฝดถ้า
คลอดก่อนให้เป็นน้อง และคลอดหลังให้เป็นพี่) มี
เงินเดือนประจำา เดือนละ 18,000 บาท (ไพทูล  
ศาลางาม, 2561: สัมภาษณ์) ดังภาพที่ 2

ภ�พที่ 2 ช้างฝาแฝดพลายทองคำา  
และพลายทองแท่ง

2. ช้างแท็กซี่ คือ ช้างที่โดยสารนักท่อง
เที่ยวชมบริเวณศูนย์คชศึกษา โดยมีเงินเดือน
ประจำา เดือนละ 12,000 บาท ดังภาพที่ 3 

ภ�พที่ 3 ช้างแท็กซี่นำา 
นักท่องเที่ยวชมบริเวณศูนย์คชศึกษา
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   ชางตัวเมียหรือชางพังมีรูปรางอวน มีอวัยวะเพศเมีย มีขนาย (งาเล็กสั้นๆ) 
   ชางสวยงาม มีลักษณะรูปรางใหญโต แข็งแรง ศีรษะโต แกมเต็ม หนาผากกวาง 
มีดวงตาแจมใส มีขาแข็งแรงเต็มไปดวยกลามเนื้อ ลักษณะของหลงัสงูตรงกลางเล็กนอยลาดไป
ทางหางอยางสม่ําเสมอ เปนลักษณะแปกานกลวย ซึง่เปนลักษณะของชางดีที่สุด (อํานวย คอวนชิ. 
2520 : 14) เวลายืนศีรษะจะเชิดข้ึน มองดูสงา ถาเปนชางงา จะมงีาใหญ แข็งแรง และย่ืนขนานคู
กันออกมา ไมบิดหรือถางหางจากกันมากเกินไป ลักษณะของชายใบหูเรียบไมฉีกขาด และ
ลักษณะเล็บของชางขาวสะอาดชิดเสมอ (เหิน จงใจงาม. 2561 : สัมภาษณ) 
   ชางสุขภาพดี มีลักษณะยืนแกวงงวงและพับหูไปมาอยูเสมอ และเดินหาหญา 
หรืออาหารอ่ืนกินอยูตลอดเวลา ที่เล็บเทาตองมีเหงื่อซึมออกมาจากโคนเล็บ ซึ่งมองเห็นไดงาย
จากรอยเปยกของฝุน ที่เกาะเทาชาง (ไพทูล ศาลางาม. 2561 : สัมภาษณ) 
   ชางตกมนั เกิดเมื่อชางตัวผูหรือตัวเมียโตเต็มวัย โดยตอมที่ขมับทั้ง 2 ขาง จะ
บวมข้ึนขนาดเทาไขไกจนเห็นไดชัด เมื่อตอมที่ขมับบวมข้ึนแลว รูของตอมซึง่มีขนาดโตประมาณ 
0.5 เซนติเมตร ก็จะเปดกวางออก มีน้ําเมือกสีขาวขนไหลออกมามาจากกกหู อวัยวะเพศ มีกลิ่น
เหม็นเนา หนอนเจาะ คราบเหม็น มักจะเกิดข้ึนกับชางตวัผูที่มีลักษณะอวน ชางจะมนีิสัยดุราย 
โมโห หงุดหงิด ปองกันโดยใชโซผูกลามไว จนกวาชางจะหายจากอาการตกมันเองใชเวลาประมาณ 
4 - 5 เดือน อาการชางหายตกมัน บางตัวจะเดินเซ หมดแรง (อิน แสนดี. 2561 : สัมภาษณ) 
   การแบงลักษณะของชางในศูนยคชศึกษาหมูบานชางบานตากลางจะแบงตาม
หนาที่การปฏิบัติงานโดยคัดจากความสามารถพิเศษของชางซึ่งแบงออกเปน 3 ประเภท ดังนี้ 
   1. ชางพิเศษ คือ ชางทีม่ีลักษณะพิเศษเฉพาะไมเหมือนชางเชือกอ่ืน ในศูนย  
คชศึกษา มชีางสวยงามตามคชลักษณและชางฝาแฝด ดังนี ้
     ชางสวยงาม ไดแก พลายทองใบ เกิดเมื่อป 2516 ปจจุบันมีอายุ 48 ป เกิด
จากแมชางชื่อพังเงนิ อายุ 103 ป พอชางชื่อพลายนอย พลายทองใบมีความสงู 3.80 เมตร มีงา
สวยงามยาว 2.10 เมตร ดังภาพประกอบ 1 
 

 
 

ภาพประกอบ 1 พลายทองใบ เปนชางที่มคีวามสวยงามตามคชลักษณ 
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   ชางฝาแฝด ไดแก พลายทองคํา พลายทองแทง เกิดเมื่อวันที่ 6 มีนาคม พ.ศ.2553 
ปจจุบันมีอายุ 8 ป เกิดจากแมชางชื่อพังทองคูณ อายุ 26 ป พอชางชื่อพลายหัสดินทร เปนชางของ 
นายประไพ โมกหอม บานเลขที่ 152 หมู 3 บานทาลาด ตําบลศรีณรงค อําเภอชุมพลบุรี แฝดพ่ี
ชื่อพลายทองคํา เกิดเวลา 03.09 น. และแฝดนองชื่อพลายทองแทง เกิดเวลา 01.09 น. โดยแฝดนอง
คลอดออกมากอน (การเกิดของฝาแฝดถาคลอดกอนใหเปนนอง และคลอดหลังใหเปนพ่ี) มเีงนิเดือน
ประจํา เดือนละ 18,000 บาท (ไพทูล ศาลางาม. 2561 : สัมภาษณ) ดังภาพประกอบ 2 
 

 
 

ภาพประกอบ 2 ชางฝาแฝดพลายทองคํา และพลายทองแทง 
 

  2. ชางแท็กซี่ คือ ชางทีโ่ดยสารนักทองเที่ยวชมบริเวณศนูยคชศึกษา โดยมี
เงินเดือนประจํา เดือนละ 12,000 บาท ดังภาพประกอบ 3  
 

 
 

ภาพประกอบ 3 ชางแท็กซี่นํานักทองเที่ยวชมบริเวณศูนยคชศึกษา 

 

   3. ชางแสดง คือ ชางที่แสดงใหนักทองเที่ยวไดชม โดยมีเงนิเดือนประจํา 
เดือนละ 16,500 บาท  
 1.4 ดานการคัดเลือกชางเขาศูนยคชศึกษา การคัดเลือกชางเขาศูนยคชศึกษาตอง
เปนชางที่อาศัยอยูในจังหวัดสุรินทรเทานัน้ โดยรับชางทกุชนิด ไมวาจะเปน ชางเล็ก ชางพิการ 
และชางแก เปนตน ทั้งนี้เนื่องจากศูนยคชศึกษาอยูในความดูแลขององคการบริหารสวนจงัหวัด 
สุรินทร (ไพทูล ศาลางาม. 2561 : สัมภาษณ) 
 1.5 ดานสถานที่อยูของชาง ชางสวนใหญจะอาศัยอยูในศูนยคชศึกษา โดยมีบางสวน 
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3. ช้างแสดง คือ ช้างที่แสดงให้นัก
ท่องเที่ยวได้ชม โดยมีเงินเดือนประจำา เดือนละ 
16,500 บาท 

1.4 ด้านการคัดเลือกช้างเข้าศูนย์คช
ศึกษา การคัดเลือกช้างเข้าศูนย์คชศึกษาต้องเป็น
ชา้งทีอ่าศยัอยูใ่นจงัหวดัสรุนิทรเ์ทา่นัน้ โดยรบัช้าง
ทุกชนิด ไม่ว่าจะเป็น ช้างเล็ก ช้างพิการ และช้าง
แก ่เปน็ตน้ ทัง้นีเ้นือ่งจากศนูย์คชศกึษาอยู่ในความ
ดแูลขององคก์ารบรหิารสว่นจงัหวดัสรุนิทร์ (ไพทลู 
ศาลางาม, 2561: สัมภาษณ์) 

1.5 ดา้นสถานทีอ่ยู่ของช้าง ช้างสว่นใหญ่
จะอาศัยอยู่ในศูนย์คชศึกษา โดยมีบางส่วนอาศัย
อยู่ในหมูบ้่านตากลาง บ้านตระมงู และบา้นจนิดา 
โดยช้างอาศัยอยู่ร่วมกับควาญช้าง ซึ่งองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดสรรที่ดินจำานวน 
900 ไร่ ซึ่งเป็นเขตป่าสงวนสำาหรับที่อยู่และปลูก
หญา้เลีย้งชา้ง โดยจดัสรรทีดิ่น 2 ไรต่อ่ช้าง 1 เชือก 
ดังภาพที่ 4 และ 5

ภ�พที่ 5 ที่อยู่ของช้าง

    

1.6 ดา้นกจิวตัรประจำาวนัของชา้งประจำา
ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลาง มีดังนี้

 1.6.1 ช้างแท็กซี่ ลงชื่อเข้ามาปฏิบัติ
งานในหน้าที่เวลา 08.00 น. รอรับนักท่องเที่ยว
ทั้งวันจนกระทั่งถึงเวลา 16.30 น. ลงชื่อออกจาก
ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลางกลับที่พักอาศัย 

 1.6.2 ช้างแสดง ลงชื่อเข้ามาปฏิบัติ
งานในหน้าที่เวลา 08.00 น. รอแสดง 2 รอบ คือ 
รอบเช้าเวลา 10.00 - 11.00 น. และรอบบ่ายเวลา 
14.00 - 15.00 น. โดยรอฟงัการเปา่สัญญาณเสยีง
แสนงเกล (เขาควาย) เตรียมความพร้อมรอแสดง
รอบเช้าเวลา 09.30 น. รอบบ่ายเวลา 13.30 น. 
จนกระทั่งถึงเวลา 16.30 น. ลงชื่อออกจากศูนย์
คชศึกษาบ้านตากลางกลับที่พักอาศัย 

 1.6.3 ช้างพิเศษ ลงชื่อเข้ามาปฏิบัติ
งานในหน้าที่เวลา 08.00 น. ให้นักท่องเที่ยวได้
ชมลักษณะและร่วมแสดงด้วยโดยเฉพาะช้างแฝด
พลายทองคำา พลายทองแท่ง จนกระทั่งถึงเวลา 
16.30 น. ลงช่ือออกจากศูนย์คชศึกษาบ้านตาก
ลางกลับที่พักอาศัย

1.7 ด้านอาหารของช้าง โดยธรรมชาติ
ช้างจะกินอาหารทั้งวัน การให้อาหารช้างในศูนย์
คชศึกษาบ้านตากลางจะทยอยให้ ช้าง 1 เชือกกิน
อาหารร้อยละ 10 ของน้ำาหนักตัว หรือประมาณ
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อาศัยอยูในหมูบานตากลาง บานตระมูง และบานจินดา โดยชางอาศัยอยูรวมกับควาญชาง ซึ่ง 
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดจัดสรรที่ดินจํานวน 900 ไร ซึ่งเปนเขตปาสงวนสําหรับที่อยู 
และปลูกหญาเลี้ยงชาง โดยจัดสรรที่ดิน 2 ไรตอชาง 1 เชือก ดังภาพประกอบ 4 และ 5 
 

         
 

ภาพประกอบ 4 หญาเนเปยรปลูกไวสําหรับเลี้ยงชาง        ภาพประกอบ 5 ที่อยูของชาง 
                   
 1.6 ดานกิจวัตรประจําวันของชางประจําศูนยคชศึกษาบานตากลาง มีดังนี้ 
   1.6.1 ชางแท็กซี ่ลงชื่อเขามาปฏิบัติงานในหนาที่เวลา 08.00 น. รอรับนักทองเที่ยว
ทั้งวันจนกระทัง่ถงึเวลา 16.30 น. ลงชื่อออกจากศูนยคชศึกษาบานตากลางกลับที่พักอาศัย  
   1.6.2 ชางแสดง ลงชื่อเขามาปฏิบัติงานในหนาที่เวลา 08.00 น. รอแสดง 2 รอบ 
คือ รอบเชาเวลา 10.00 - 11.00 น. และรอบบายเวลา 14.00 - 15.00 น. โดยรอฟงการเปาสัญญาณเสียง
แสนงเกล (เขาควาย) เตรียมความพรอมรอแสดงรอบเชาเวลา 09.30 น. รอบบายเวลา 13.30 น. 
จนกระทัง่ถงึเวลา 16.30 น. ลงชื่อออกจากศูนยคชศึกษาบานตากลางกลับที่พักอาศัย  
   1.6.3 ชางพิเศษ ลงชื่อเขามาปฏิบัติงานในหนาที่เวลา 08.00 น. ใหนักทองเที่ยว
ไดชมลักษณะและรวมแสดงดวยโดยเฉพาะชางแฝดพลายทองคํา พลายทองแทง จนกระทั่งถึง
เวลา 16.30 น. ลงชื่อออกจากศูนยคชศึกษาบานตากลางกลับที่พักอาศัย 
 1.7 ดานอาหารของชาง โดยธรรมชาตชิางจะกินอาหารทั้งวัน การใหอาหารชางใน
ศูนยคชศึกษาบานตากลางจะทยอยให ชาง 1 เชือกกินอาหารรอยละ 10 ของน้ําหนักตัว หรือ
ประมาณวันละ 200 - 400 กิโลกรัมตอเชือก อาหารของชางไดจากการปลูกหญาในที่ดินจัดสรร
และสวนหนึ่งไดจากองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจดัซื้ออาหารให อาหารทีใ่ชเลี้ยงชางในศูนย
คชศึกษา ไดแก หญาเนเปยร กลวย ตนกลวย ออย ทางมะพราว ตนโพธิ์ ตนไทร ไมกามปู และ
สับปะรดซึ่งซื้อจากพัทยา กรณีอาหารของชางไมเพียงพอควาญชางจะจัดซื้ออาหารเพ่ิมจากขางนอก
ตันละ 1,200 บาท ชางตัวเมียจะใหกินอาหารทั้งวัน แตชางตัวผูจะถูกจํากัดอาหารเพราะถาชางตัว
ผูอวนจะตกมนัเร็วกวากําหนด ในตอนกลางวันชางจะไดรับอาหารที่จํากัด แตในเวลากลางคืน
ควาญชางมีเวลาในการใหอาหาร ชางจะกินอาหารตลอดทั้งคืนจนถงึเวลา 05.00 น. 
 1.8 ดานการผสมพันธุ ชางตัวผูเปนตัวหลัก ชางตัวเมียจะเปนฝายไปหาตัวผู โดย 
นําชางตัวเมียไปหาชางตัวผู แลวปลอยใหชางตัวเมียและชางตัวผูอยูดวยกันหากชางตัวเมียและตัว 
ผูมีความชอบพอกันก็จะผสมพันธุกัน หากไมชอบก็ไมผสมพันธุ เมื่อผสมพันธุแลวประมาณ  

 

8 
 

อาศัยอยูในหมูบานตากลาง บานตระมูง และบานจินดา โดยชางอาศัยอยูรวมกับควาญชาง ซึ่ง 
องคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทร ไดจัดสรรที่ดินจํานวน 900 ไร ซึ่งเปนเขตปาสงวนสําหรับที่อยู 
และปลูกหญาเลี้ยงชาง โดยจัดสรรที่ดิน 2 ไรตอชาง 1 เชือก ดังภาพประกอบ 4 และ 5 
 

         
 

ภาพประกอบ 4 หญาเนเปยรปลูกไวสําหรับเลี้ยงชาง        ภาพประกอบ 5 ที่อยูของชาง 
                   
 1.6 ดานกิจวัตรประจําวันของชางประจําศูนยคชศึกษาบานตากลาง มีดังนี้ 
   1.6.1 ชางแท็กซี ่ลงชื่อเขามาปฏิบัติงานในหนาที่เวลา 08.00 น. รอรับนักทองเที่ยว
ทั้งวันจนกระทัง่ถงึเวลา 16.30 น. ลงชื่อออกจากศูนยคชศึกษาบานตากลางกลับที่พักอาศัย  
   1.6.2 ชางแสดง ลงชื่อเขามาปฏิบัติงานในหนาที่เวลา 08.00 น. รอแสดง 2 รอบ 
คือ รอบเชาเวลา 10.00 - 11.00 น. และรอบบายเวลา 14.00 - 15.00 น. โดยรอฟงการเปาสัญญาณเสียง
แสนงเกล (เขาควาย) เตรียมความพรอมรอแสดงรอบเชาเวลา 09.30 น. รอบบายเวลา 13.30 น. 
จนกระทัง่ถงึเวลา 16.30 น. ลงชื่อออกจากศูนยคชศึกษาบานตากลางกลับที่พักอาศัย  
   1.6.3 ชางพิเศษ ลงชื่อเขามาปฏิบัติงานในหนาที่เวลา 08.00 น. ใหนักทองเที่ยว
ไดชมลักษณะและรวมแสดงดวยโดยเฉพาะชางแฝดพลายทองคํา พลายทองแทง จนกระทั่งถึง
เวลา 16.30 น. ลงชื่อออกจากศูนยคชศึกษาบานตากลางกลับที่พักอาศัย 
 1.7 ดานอาหารของชาง โดยธรรมชาตชิางจะกินอาหารทั้งวัน การใหอาหารชางใน
ศูนยคชศึกษาบานตากลางจะทยอยให ชาง 1 เชือกกินอาหารรอยละ 10 ของน้ําหนักตัว หรือ
ประมาณวันละ 200 - 400 กิโลกรัมตอเชือก อาหารของชางไดจากการปลูกหญาในที่ดินจัดสรร
และสวนหนึ่งไดจากองคการบริหารสวนจังหวัดสุรินทรจดัซื้ออาหารให อาหารทีใ่ชเลี้ยงชางในศูนย
คชศึกษา ไดแก หญาเนเปยร กลวย ตนกลวย ออย ทางมะพราว ตนโพธิ์ ตนไทร ไมกามปู และ
สับปะรดซึ่งซื้อจากพัทยา กรณีอาหารของชางไมเพียงพอควาญชางจะจัดซื้ออาหารเพ่ิมจากขางนอก
ตันละ 1,200 บาท ชางตัวเมียจะใหกินอาหารทั้งวัน แตชางตัวผูจะถูกจํากัดอาหารเพราะถาชางตัว
ผูอวนจะตกมนัเร็วกวากําหนด ในตอนกลางวันชางจะไดรับอาหารที่จํากัด แตในเวลากลางคืน
ควาญชางมีเวลาในการใหอาหาร ชางจะกินอาหารตลอดทั้งคืนจนถงึเวลา 05.00 น. 
 1.8 ดานการผสมพันธุ ชางตัวผูเปนตัวหลัก ชางตัวเมียจะเปนฝายไปหาตัวผู โดย 
นําชางตัวเมียไปหาชางตัวผู แลวปลอยใหชางตัวเมียและชางตัวผูอยูดวยกันหากชางตัวเมียและตัว 
ผูมีความชอบพอกันก็จะผสมพันธุกัน หากไมชอบก็ไมผสมพันธุ เมื่อผสมพันธุแลวประมาณ  

ภ�พที่ 4 หญ้าเนเปียร์ปลูกไว้สำาหรับเลี้ยงช้าง
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วันละ 200 - 400 กิโลกรัมต่อเชือก อาหารของ
ช้างได้จากการปลูกหญ้าในที่ดินจัดสรรและส่วน
หน่ึงได้จากองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์จัด
ซื้ออาหารให้ อาหารที่ใช้เลี้ยงช้างในศูนย์คชศึกษา 
ได้แก่ หญ้าเนเปียร์ กล้วย ต้นกล้วย อ้อย ทาง
มะพร้าว ต้นโพธิ์ ต้นไทร ไม้ก้ามปู และสับปะรด
ซึ่งซ้ือจากพัทยา กรณีอาหารของช้างไม่เพียงพอ
ควาญช้างจะจัดซื้ออาหารเพิ่มจากข้างนอกตันละ 
1,200 บาท ช้างตัวเมียจะให้กินอาหารทั้งวัน แต่
ช้างตัวผู้จะถูกจำากัดอาหารเพราะถ้าช้างตัวผู้อ้วน
จะตกมันเร็วกว่ากำาหนด ในตอนกลางวันช้างจะ
ไดร้บัอาหารทีจ่ำากดั แตใ่นเวลากลางคืนควาญช้าง
มีเวลาในการให้อาหาร ช้างจะกินอาหารตลอดทั้ง
คืนจนถึงเวลา 05.00 น.

1.8 ด้านการผสมพันธุ์ ช้างตัวผู้เป็นตัว
หลัก ช้างตัวเมียจะเป็นฝ่ายไปหาตัวผู้ โดยนำาช้าง
ตัวเมียไปหาช้างตัวผู้ แล้วปล่อยให้ช้างตัวเมียและ
ชา้งตัวผู้อยูด่ว้ยกันหากช้างตวัเมยีและตวัผูม้คีวาม
ชอบพอกนักจ็ะผสมพันธุ์กนั หากไม่ชอบก็ไม่ผสม
พันธุ์ เมื่อผสมพันธุ์แล้วประมาณ 1-1.5 เดือน ถ้า
ช้างตัวเมียตั้งท้อง สังเกตจากนมที่ตั้งขึ้น ช้างตัว
เมียต้องเสียค่าผสมพันธุ์ครั้งละ 10,000 บาท ให้
กับชา้งตวัผู ้ถา้ชา้งตวัเมยีตกลกูต้องเสยีใหช้้างตัวผู ้
100,000 บาท (มา ทรัพย์มากและ สมพงษ์ ยาม
ดี. 2561: สัมภาษณ์) 

1.9 ด้านการตกลูก ช้างตัวเมียที่ตั้งท้อง
จะอุม้ทอ้งอยูป่ระมาณ 18-24 เดือน จงึตกลกู พอ
ช้างตกลูก แม่ช้างจะจับลูกช้างถูกับดินและเตะ 3 
ที เพื่อให้กระดูกลูกช้างเข้าที่ จากนั้นทำาพิธีตั้งชื่อ
โดยอาจารย์มาสู่ขวัญ เดิมแยกลูกช้างออกจากแม่
ช้างเมื่อมีอายุ 3 ปี แต่ปัจจุบันเมื่อลูกช้างอายุครบ 
1 ปี ก็แยกลูกช้างออกจากแม่ช้าง โดยควาญช้าง
ต้องหานมให้ลูกช้างดื่ม ช้างตัวเมียทิ้งระยะเวลา 
2 - 3 ปี ถึงผสมพันธุ์ใหม่ได้ (มา ทรัพย์มาก และ
สมพงษ์ ยามดี, 2561: สัมภาษณ์) 

1.10 ด้านการเกิดของช้าง เจ้าของช้าง
ต้องแจ้งขึ้นทะเบียนช้างเกิดภายใน 15 วัน ที่
อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โดยมีหลักฐานตั๋วรูป
พรรณแม่ช้าง พ่อช้าง มีใบรับรองจากสัตวแพทย์
ของโรงพยาบาล ได้รับการรับรองการเกิดจาก
ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อเกิดได้ครบ 1 ปี ทำาพิธีแยกลูกช้าง
ออกจากแมช่า้ง ทำาพธิปีดัรังควานโดยใชผ้า้ขาวมา้
ผูกข้อขวัญ 

1.11 ด้านการตั้งชื่อช้าง ถ้าช้างเกิดกับ
คนเลี้ยงเองสามารถตั้งช่ือได้เลย กรณีซื้อมาจาก
บคุคลอื่นควาญชา้งจะพาทำาพธิีปดัรงัควาน จะทำา
พธิกีรรมตัง้ชือ่ใหใ้หมโ่ดยเขยีนชือ่ไว้ในตน้ออ้ยและ
ต้นกล้วย ใช้ต้นอ้อย 3 ต้น ต้นกล้วย 3 ต้น และ
ตั้งชื่อกำากับแขวนไว้ทุกต้น หากช้างกินต้นใด ก็ตั้ง
ชือ่ตามทีแ่ขวนไวต้ามตน้นัน้ๆ (พชัรนิทร ์ศาลางาม 
มา ทรัพย์มาก และอิน แสนดี, 2561: สัมภาษณ์) 

1.12 ด้านอายุของช้าง การสังเกตอายุ
ของช้างสังเกตจากขอบหู ถ้าขอบหูด้านบนม้วน
กลม ประมาณ 1 นิ้วฟุต แสดงว่า ช้างนั้นมีอายุ
ประมาณ 25 ปี ถ้าขอบหูใหญ่ขึ้น และปลายขอบ
ไมม่ว้นกลมแสดงว่า ชา้งอายมุาก สำาหรับปลายใบ
หสูว่นทีอ่อ่นหอ้ยลงมาน้ัน อาจใชเ้ปน็เครือ่งสังเกต
ได้ คือ ช้างมีอายุมากมักมีปลายใบหูฉีกขาดมาก
ดว้ย ช้างทีม่แีกม้ตอบหรอืมหีนงัเห่ียวแสดงว่า ช้าง
นั้นมีอายุมากแล้ว 

1.13 ด้านการนอนของช้าง ช้างจะนอน
ประมาณ 3-4 ชั่วโมง ในเวลากลางคืน ลักษณะ
การนอนของช้างเมื่อหลับสนิท จะนอนตะแคงลำา
ตัวข้างใดข้างหนึ่งลงกับพื้น ช้างมีอาการหาวนอน
และนอนกรนเช่นเดียวกับมนุษย์ 

1.14 ด้านโรคของช้าง โรคของช้างที่พบ
ในศูนย์คชศึกษา คือ โรคคอตีบ วัณโรค ลำาไส้
อักเสบ โรคพยาธิ โรคของช้างเล็กที่เป็นแล้วล้ม 
คือ ลำาไส้อักเสบและโรคคอตีบ 
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1.15 การดูแลรักษาช้าง ช้างจะได้
ตรวจสุขภาพอาทิตย์ละ 3 ครั้ง โดยสัตวแพทย์
สถาบันวิจัยและบริการสุขภาพช้างแห่งชาติ กรม
ปศุสัตว์ จังหวัดสุรินทร์และตรวจสุขภาพช้าง
ทุกสัปดาห์ที่สองของเดือนโดยนายสัตวแพทย์
อลงกรณ์ มหรรณพ (นายสัตวแพทย์สำานัก
พระราชวัง) 1 ปี เจาะตรวจเลือด (ไพทูล  
ศาลางาม, 2561: สัมภาษณ์) 

1.16 ดา้นการซือ้ขายช้าง การซือ้ขายช้าง
ที่อยู่ในศูนย์คชศึกษา ส่วนใหญ่ผู้มาซื้อ คือ สวน
นงนุช จังหวัดชลบุรี ภาคกลาง และภาคใต้ ดังนี้ 
อายุ 2-3 ปี ซื้อขายอยู่ที่ราคา 3,000,000 บาท 
อาย ุ18-20 ราคาซือ้ขายจะแพง ซือ้ขายอยู่ทีร่าคา 
4,000,000 - 6,000,000 บาท พลายทองใบ ซือ้
ขายอยูท่ีร่าคา 16,000,000 บาท และช้างทีม่อีายุ
มาก ราคาซื้อขายจะถูกลงตกตัวละ 2,000,000 
บาท (มา ทรัพย์มาก และ เหิน จงใจงาม. 2561: 
สัมภาษณ์) 

1.17 ด้านการฝึกแสดงช้าง การฝึกช้าง
สำาหรับใช้แสดงในศูนย์คชศึกษา เริ่มฝึกช้างตั้งแต่
อายุ 8-9 เดือน ใช้เวลาฝึก 2 เดือน ก็สามารถ
แสดงได้ ช้างมีความจำาที่ดีมาก ฝึก 2 นาที ก็จำา
สิ่งที่ควาญช้างฝึกได้ ภาษาที่ใช้ฝึกช้างขึ้นอยู่กับ
ควาญชา้งท่ีฝึก ถ้าควาญช้างพูดภาษากวยกฝ็กึช้าง
ดว้ยภาษากวย หรอืถา้ควาญช้างพูดภาษาเขมรกใ็ช้
ภาษาฝึกเป็นภาษาเขมร 

1.18 ด้านช้างล้ม (ตาย) ช้างล้มเร่ิมมี
การแจ้งต่อนายทะเบียนเมื่อปี พ.ศ.2558 เมื่อมี
ชา้งลม้เจา้ของชา้งตอ้งทำาการแจง้ตอ่นายทะเบียน
ที่อำาเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ ภายใน 15 - 30 
วัน โดยให้สัตวแพทย์ตรวจชันสูตรศพให้ และทำา
พิธีกรรมทำาบุญสวดบังสุกุลเหมือนมนุษย์ โดย
นิมนต์พระมาสวดมนต์ทำาบุญตักบาตร แล้วฝัง
ไว้ในบริเวณบ้านจนเหลือแต่กระดูก ใช้เวลาฝัง
ประมาณ 2-6 ปี ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความพร้อมของ

เจ้าของช้าง จึงทำาการขุดกระดูกช้างที่ฝั่งขึ้นมา
และทำาพิธีฝังที่สุสานช้าง ณ วัดป่าอาเจียง (ไพทูล 
ศาลางาม, มา ทรัพยม์าก และพชัรนิทร ์ศาลางาม. 
2561: สัมภาษณ์) 

1.19 ดา้นสถานทีฝ่งัชา้งลม้ (ตาย) สสุาน
ช้าง ตั้งอยู่ ณ วัดป่าอาเจียง โดยมีพระครู ดร.สมุห์
หาญ ปญัญาธโร เปน็เจา้อาวาส เปน็สถานทีฝั่งชา้ง
ลม้ เปน็สุสานชา้งแห่งเดยีวในโลกทีจ่งัหวดัสรุนิทร ์
เกิดขึ้นจากนิมิตของพระครู ดร.สมุห์หาญ ปัญญา
ธโร ที่นิมิตถึงช้างที่ท่านเคยเลี้ยงและขายไป เห็น
ชา้งรอ้งไห ้อยากกลบัมาอยูด่ว้ย ทา่นนมิติเหน็บอ่ย 
เลยไปดจูงึไดรู้ว้า่ชา้งไดร้บัอบุตัเิหตเุสยีชวีติ เลยขอ
ซื้อกระดูกแล้วมาเก็บไว้และทำาสุสานให้ (พระครู 
ดร.สมุห์หาญ ปัญญาธโร, 2561: สัมภาษณ์) ใน
บริเวณที่ฝังโครงกระดูกช้างแต่ละหลุม สร้างจาก
ปนูซเีมนตเ์ปน็รปูหมวกนักรบทหารโบราณทีป่ลาย
ยอดแหลมเป็นดอกบัว ครอบบรรจุกระดูกช้างไว้
ภายในอีกที พร้อมเขียนระบุช่ือของช้างที่ล้มตาย
ไว้ ในปัจจุบันมีจำานวน 121 เชือก เพื่อเป็นการ
ยกย่องเชิดชูเกียรติ และให้ตระหนักถึงคุณค่าของ
ช้างไทยที่เป็นสัตว์คู่บ้านคู่เมือง เป็นสัตว์คู่พระ
บารมีพระมหากษัตริย์ไทย สร้างคุณประโยชน์ให้
แก่แผ่นดินไทยมาอย่างมากมายตั้งแต่อดีต และ
ใหค้นรุน่หลงัไดเ้รยีนรู ้โดยบรเิวณสสุานชา้งมปีา้ย
ประวัติสุสานช้าง มีศาลาเอราวัณซึ่งเป็นโบสถ์ที่มี
ความสงู สามารถมองเหน็บรเิวณโดยรอบของศนูย์
คชศึกษา ลำาน้ำามูลและลำาน้ำาชี ดังภาพที่ 6 และ 7
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ภ�พที่ 7 ศาลาเอราวัณ 

1.20 ด้านวัฒนธรรมประเพณี ช้างใน
ศูนย์คชศึกษาบ้านตากลางมีส่วนในการสืบสาน
วัฒนธรรมประเพณีท้องถิ่นที่เด่นๆ โดยทางศูนย์
คชศึกษาจัดขึ้นทุกปีและนำาช้างมาร่วมในกิจกรรม 
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อภิปรายผล
1. วิถีชีวิตของช้างศูนย์คชศึกษาบ้านตาก

ลาง

1.1 ด้านสภาพลักษณะที่ตั้งของศูนย์คช
ศึกษา มีความเหมาะสม ทั้งนี้เนื่องจากตั้งอยู่ใกล้
กับชุมชน มีป้ายแสดงช่ือด้วยตัวหนังสือที่เด่นชัด 
มีร้านอาหาร ร้านขายสินค้าที่ระลึก บริเวณที่ตั้ง
มีต้นไม้ร่มรื่น เป็นที่พักของช้างไม่ต้องตากแดด 
และสภาพแวดล้อมรอบๆ ศูนย์ ตกแต่งสวยงาม 
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ซื้อขายอยูที่ราคา 16,000,000 บาท และชางที่มีอายุมาก ราคาซื้อขายจะถูกลงตกตัวละ  
2,000,000 บาท (มา ทรัพยมาก และ เหิน จงใจงาม. 2561 : สัมภาษณ) 
 1.17 ดานการฝกแสดงชาง การฝกชางสําหรับใชแสดงในศูนยคชศึกษา เริม่ฝกชาง
ตั้งแตอายุ 8 - 9 เดือน ใชเวลาฝก 2 เดือน ก็สามารถแสดงได ชางมีความจําที่ดีมาก ฝก 2 นาที ก็
จําสิ่งที่ควาญชางฝกได ภาษาทีใ่ชฝกชางข้ึนอยูกับควาญชางที่ฝก ถาควาญชางพูดภาษากวยก็ฝก
ชางดวยภาษากวย หรือถาควาญชางพูดภาษาเขมรก็ใชภาษาฝกเปนภาษาเขมร  
 1.18 ดานชางลม (ตาย) ชางลมเริ่มมีการแจงตอนายทะเบียนเมื่อป พ.ศ.2558 เมื่อมีชางลม
เจาของชางตองทําการแจงตอนายทะเบียนที่อําเภอทาตมู จงัหวัดสุรินทร ภายใน 15 - 30 วัน โดยใหสตัวแพทย
ตรวจชันสตูรศพให และทําพิธีกรรมทําบุญสวดบังสุกุลเหมือนมนุษย โดยนิมนตพระมาสวดมนต
ทําบุญตักบาตร แลวฝงไวในบริเวณบานจนเหลือแตกระดูก ใชเวลาฝงประมาณ 2 - 6 ป ทั้งนี้ข้ึนอยูกับ
ความพรอมของเจาของชาง จงึทําการขุดกระดูกชางที่ฝงข้ึนมาและทําพิธฝีงที่สสุานชาง ณ วัดปาอาเจียง 
(ไพทลู ศาลางาม, มา ทรัพยมาก และพัชรินทร ศาลางาม. 2561 : สัมภาษณ) 
 1.19 ดานสถานที่ฝงชางลม (ตาย) สสุานชาง ตัง้อยู ณ วัดปาอาเจียง โดยม ี 
พระคร ูดร.สมหุหาญ ปญญาธโร เปนเจาอาวาส เปนสถานที่ฝงชางลม เปนสสุานชางแหงเดียวใน
โลกที่จงัหวัดสุรนิทร เกิดข้ึนจากนิมิตของพระคร ูดร.สมุหหาญ ปญญาธโร ที่นิมติถึงชางที่ทานเคย
เลี้ยงและขายไป เห็นชางรองไห อยากกลับมาอยูดวย ทานนิมิตเห็นบอย เลยไปดูจงึไดรูวาชาง
ไดรับอุบัติเหตุเสียชีวิต เลยขอซื้อกระดูกแลวมาเก็บไวและทาํสุสานให (พระคร ูดร.สมุหหาญ ปญญาธโร. 
2561 : สัมภาษณ) ในบริเวณทีฝ่งโครงกระดูกชางแตละหลุม สรางจากปูนซีเมนตเปนรูปหมวก
นักรบทหารโบราณที่ปลายยอดแหลมเปนดอกบัว ครอบบรรจุกระดูกชางไวภายในอีกที พรอม
เขียนระบุชื่อของชางที่ลมตายไว ในปจจุบันมีจํานวน 121 เชือก เพ่ือเปนการยกยองเชิดชูเกียรต ิ
และใหตระหนักถงึคุณคาของชางไทยที่เปนสตัวคูบานคูเมือง เปนสตัวคูพระบารมีพระมหากษัตริย
ไทย สรางคุณประโยชนใหแกแผนดินไทยมาอยางมากมายตั้งแตอดีต และใหคนรุนหลังไดเรียนรู 
โดยบริเวณสสุานชางมีปายประวัตสิุสานชาง มีศาลาเอราวัณซึ่งเปนโบสถที่มีความสงู สามารถ
มองเห็นบริเวณโดยรอบของศูนยคชศึกษา ลําน้ํามูลและลําน้ําชี ดังภาพประกอบ 6 และ 7 
 

          

        ภาพประกอบ 6 สุสานชาง/ทีฝ่งชาง   ภาพประกอบ 7  ศาลาเอราวัณ  
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        ภาพประกอบ 6 สุสานชาง/ทีฝ่งชาง   ภาพประกอบ 7  ศาลาเอราวัณ  

ภ�พที่ 6 สุสานช้าง/ที่ฝังช้าง
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สอดคล้องกับงานวิจัยของระพีพรรณ จันทับและ
ลินจง โพชารี (2559: 53) ที่พบว่าศูนย์คชศึกษา
มีการจัดตกแต่งสถานที่ท่องเที่ยวอย่างสวยงาม
เป็นระเบียบ

1.2 ด้านแหล่งเรียนรู้ในศูนย์คชศึกษา มี
ความหลากหลาย สามารถเข้าไปเรียนรู้เกี่ยวกับ
ช้างได้อย่างละเอียดถี่ถ้วนครบทุกอย่าง มีป้าย
ความรู้ที่สามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเอง มีการแสดง
อุปกรณ์การจับช้าง ทำาให้เห็นวิถีชีวิตของชาวกวย
ในการอยู่ร่วมกับช้าง

1.3 ด้านลักษณะของช้าง ในศูนย์คช
ศึกษามีการกำาหนดลักษณะของช้างตามหน้าที่
การปฏบิติังานทีช่ดัเจนเปน็ระเบยีบ โดยช้างแตล่ะ
เชอืกจะทำางานตามหนา้ที ่ต้ังแต่เช้าจนถงึเย็น ทัง้นี้
เนือ่งจากภายในศนูย์มกีารจดัระบบการปฏบิติังาน
ของช้างที่ดี 

1.4 ดา้นการคัดเลอืกช้าง คัดเลอืกเฉพาะ
ชา้งทีอ่ยูใ่นจังหวดัสรุนิทร์เทา่นัน้ ทัง้นีเ้พ่ือเปน็การ
ป้องกันช้างสุรินทร์ออกเร่ร่อนไปในพ้ืนที่อื่นและ
เป็นการอนุรักษ์ช้างสุรินทร์ให้ได้อยู่ในถิ่นฐาน
บ้านเกิดของตนเอง อีกทั้งควาญช้างได้อยู่ร่วมกับ
ครอบครัว

1.5 ด้านสถานที่อยู่ของช้าง มีพื้นที่กว้าง
ขวางเหมาะสำาหรับเป็นสถานที่เลี้ยงช้าง โดยใช้
พื้นที่ป่าบางส่วนในเขตป่าสงวนจัดสรรให้ช้างได้
อยู่อาศัย ทั้งนี้เนื่องจาก พื้นที่ดังกล่าวเป็นป่า
เสือ่มโทรมการนำาช้างเข้าไปอยู่อาศยัจะช่วยในการ
ฟื้นฟูป่าที่เสื่อมโทรมให้ดีขึ้น 

1.6 ดา้นกิจวตัรประจำาวนัของช้าง กจิวตัร
ประจำาวันของช้างขึ้นอยู่กับควาญช้าง โดยช้าง
มหีน้าท่ีทำาตามท่ีควาญช้างจดัทำาให ้ทัง้น้ีเนือ่งจาก
ควาญช้างเป็นผู้ดูแลเลี้ยงดูช้าง

1.7 ด้านอาหารของช้าง อาหารของช้าง
สว่นใหญเ่ปน็พชืทีค่วาญช้างปลกูไวใ้นทีดิ่นจดัสรร 

และบางส่วนซื้อเพิ่มเติมมาจากข้างนอก ทั้งนี้
เน่ืองจากช้างเป็นสัตว์กินพืชไม่กินเนื้อสอดคล้อง
กับอำานวย คอวนิช (2520: 299) ที่กล่าวว่า
อาหารของช้างเป็นพวกหญ้า ต้นไม้ และผลไม้

1.8 ดา้นการผสมพนัธุ ์การผสมพนัธุข์อง
ช้างแต่ละครั้งมีค่าใช้จ่ายที่สูงเจ้าของช้างตัวเมีย
เป็นผู้จ่าย ทั้งนี้เนื่องจากควาญช้างของช้างตัวเมีย
ต้องเป็นฝ่ายนำาช้างของตนไปหาช้างตัวผู้

1.9 ดา้นการตัง้ทอ้งของชา้ง ใชร้ะยะเวลา
ยาวนานมาก ทั้งนี้เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ที่ตัวใหญ่
การตั้งท้องแต่ละครั้งมีความยากลำาบาก และใน
การตั้งท้องแต่ละครั้งควาญช้างต้องดูแลอย่างดี 
เพื่อให้ลูกช้างที่คลอดออกมามีความสมบูรณ์แข็ง
แรง 

1.10 ด้านการตกลูก หลังจากช้างตัว
เมียตกลูกจะพักท้อง 1-3 ปี ถึงจะตั้งท้องใหม่ได้
อีกครั้ง ทั้งนี้เนื่องจากต้องแยกแม่ช้างออกจากลูก
ช้างก่อน แม่ช้างจึงจะผสมพันธุ์และตั้งท้องใหม่ได้ 
สอดคล้องกับอำานวย คอวนิช (2520: 301) ที่
กล่าวว่าแม่ช้างจะตกลูกเพียงครั้งละ 1 ตัว และ
จะมีลูกห่างกันประมาณ 3 ปี

1.11 ด้านการเกิดของช้าง เมื่อลูกช้าง
เกิดมาแม่ช้างจะเตะลูกช้าง 3 ครั้ง ทั้งนี้เนื่องจาก
เชื่อว่าเป็นการเตะเพื่อให้กระดูกของลูกช้างเข้าที่ 
และควาญช้างจะตั้งช่ือให้ลูกช้าง ทั้งนี้เพื่อยืนยัน
รูปลักษณ์และรูปพรรณของช้าง เพื่อให้สามารถ
จดจำาได้

1.12 ด้านการตั้งชื่อช้าง เมื่อช้างเกิดมา
สามารถตั้งชื่อได้เลยและกรณีซื้อมาหรือคล้องมา
จากปา่ตอ้งทำาพธิเีสีย่งทายการตัง้ชือ่ ท้ังนีเ้พือ่เปน็
สิริมงคล และปัดรังควาน

1.13 ด้านอายุของช้าง ช้างเป็นสัตว์ที่
มีอายุยืน ทั้งนี้เนื่องจากช้างเป็นสัตว์ใหญ่

1.14 ด้านการนอนของช้าง การนอน
ของช้างเป็นไปโดยธรรมชาติเหมือนมนุษย์ ทั้งนี้
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เนื่องจากเป็นการพักผ่อนอย่างหน่ึงของร่างกาย 
สอดคล้องกับอำานวย คอวนิช (2520: 299) ที่
กล่าวว่าช้างนอนหลับประมาณ 3 - 4 ชั่วโมง

1.15 ด้านโรคของช้าง โรคของช้างใน
ปัจจุบันมีความรุนแรงขึ้น ทั้งนี้เนื่องจากสภาพ
แวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว เช้ือโรค
มีการพัฒนาเพื่อการอยู่รอดสอดคล้องกับอำานวย  
คอวนิช (2520: 307) ที่กล่าวว่าช้างจะมีรูปร่าง
ใหญ่โตแต่ก็อาจเป็นโรคได้ เช่นเดียวกับสัตว์อื่น

1.16 ดา้นการดูแลรกัษาช้าง การดูแลช้าง
ต้องดูแลอย่างใกล้ชิดและอย่างดี ทั้งน้ีเน่ืองจาก
ช้างในปัจจุบันมีน้อยลงเป็นสัตว์ที่ควรค่าแก่การ
อนุรักษ์ไว้ให้ชนรุ่นหลังได้เห็น

1.17 ดา้นการซือ้ขายช้าง การซือ้ขายช้าง
แต่ละครัง้ ซ้ือขายดว้ยราคาทีสู่ง ทัง้นีเ้นือ่งจากช้าง
เป็นสัตว์ใหญ่และมีจำานวนน้อย การเลี้ยงดูต้องใช้
เวลานาน และส่วนหนึ่งสร้างรายได้ให้กับเจ้าของ
ช้าง สอดคล้องกับกันยารัตน์ เพียรชอบ (2550: 
111) ที่พบว่า ช้างมีราคาสูงมาก เพราะจำานวน
ช้างในประเทศไทยมีจำากัด และช้างสามารถสร้าง
รายได้ให้กับเจ้าของช้าง

1.18 ด้านการฝึกแสดงช้าง ช้างสามารถ
ฝึกได้รวดเร็ว จำาได้แม่นยำา ท้ังน้ีเน่ืองจากช้างมี
สมองที่ใหญ่ เชื่อง มีความจำาที่ดี

1.19 ด้านการปฏิบัติงานของช้าง ช้าง
จะเข้าปฏิบัติงานตรงตามเวลา ทั้งนี้เนื่องจากช้าง
แต่ละเชือกถูกเลี้ยงดูโดยควาญช้างและเป็นผู้นำา
ช้างเข้ามาปฏิบัติงานในศูนย์ อีกทั้งการเข้าปฏิบัติ
งานของช้างมีรายได้ประจำาเดือนทุกเดือน จึงเป็น
แรงเสริมที่กระตุ้นให้ช้างเข้าปฏิบัติงานได้ตรงตาม
เวลา 

1.20 ด้านช้างล้ม มีการจัดพิธีกรรม
เหมอืนกับมนษุย ์ทัง้น้ีเน่ืองจากควาญช้างทีเ่ปน็ชน
เผา่ชาวกวยเลีย้งชา้งเสมอืนเปน็สมาชิกคนหนึง่ใน

บ้าน และช้างให้คุณประโยชน์ต่อครอบครัวควาญ
ช้างอย่างมาก ทั้งนี้เพื่อเป็นการตอบแทนบุญคุณ
ของช้างด้วย สอดคล้องกับจิตวิไล คำาภาและคณะ 
(2546: 34) ทีพ่บวา่ ถ้าชา้งท่ีเลีย้งล้มตายจะมวีธีิ
ปฏบิตัติอ่ชา้งเหมอืนกบัคนทีต่าย เพราะถอืวา่ช้าง
เป็นสมาชิกของครอบครัว

1.21 ด้านวัฒนธรรมและประเพณี ช้าง
มีความผูกพันกับวัฒนธรรมประเพณีท้องถ่ินชาว
กวย ทั้งนี้เนื่องจากควาญช้างส่วนใหญ่ที่เลี้ยงช้าง
จะเป็นชนเผ่าชาวกวย และเลี้ยงช้างเหมือนเป็น
สมาชิกในครอบครัว วัฒนธรรมและประเพณีส่ง
เสริมให้เกิดส่ิงดีงามในการดำาเนินชีวิตสอดคล้อง
กับ คึกฤทธิ์ ขาวละมัย (2550: 110) ที่พบว่า 
ควาญช้างส่วนใหญ่มีความเชื่อ ความผูกพันกับ
วัฒนธรรมและประเพณีแบบดั้งเดิม เพราะเมื่อ
ปฏิบัติสืบทอดต่อกันมาแล้ว ทำาให้วิถีชีวิตนั้นดี
เสมอมา จงึทำาใหส้งัคมควาญชา้งนบัถอืวัฒนธรรม
และประเพณีเดิมไว้อย่างดี 

2. ปัญหาวิถีชีวิตของช้างศูนย์คชศึกษา
บ้านตากลาง

2.1 ปัญหาด้านสภาพความเป็นอยู่และ
การปฏิบัติงาน ปัญหาส่วนใหญ่เกิดจากระบบ
แหล่งน้ำาในศูนย์คชศึกษามีไม่เพียงพอ ไม่มีน้ำารด
พืชที่ปลูกเป็นอาหารของช้าง สอดคล้องกับงาน
วิจัยของจิตวิไล คำาภาและคณะ (2546: 40) ที่
พบว่า ขาดแคลนน้ำาสำาหรับปลูกพืช 

2.2 ปัญหาด้านเศรษฐกิจ รายได้ส่วน
ใหญ่ของช้างในศูนย์คชศึกษาได้รับจากเงินประจำา
เดอืนแตล่ะเดอืนซึง่ไมเ่พยีงพอ อกีทัง้การเบกิจา่ย
เงินเดือนแต่ละเดือนมีความล่าช้า ทั้งนี้เนื่องจาก
รายได้แต่ละเดือน ควาญช้างนำาไปใช้จ่ายในการ
ซื้ออาหารสำาหรับเล้ียงช้าง สอดคล้องกับงานวิจัย
ของไชยวัฒน์ ปัญญานิติกุล (2552: 82) ที่พบว่า 
การปลูกหญ้าภายในโครงการไม่เพียงพอ ควาญ
ช้างต้องซื้ออาหารช้างเพิ่มเติม
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ข้อเสนอแนะ
1. ข้อเสนอแนะในก�รนำ�ผลก�รวิจัย

ไปใช้

1.1 รั ฐบาลควรสนับสนุนเรื่ องงบ
ประมาณในการดูแลช้างและอาหารช้างเพิ่มขึ้น

1.2 องค์การบริหารส่วนจังหวัดควร
จัดการระบบน้ำาให้มีความเพียงพอ 

1.3 องค์การบริหารส่วนจังหวัดควร
จัดการเบิกจ่ายงบประมาณให้มีความรวดเร็วและ
ตรงตามกำาหนดเวลาในการเบิกจ่ายทุกเดือน

1.4 ประเพณีที่เกี่ยวข้องกับช้าง ควรมี
การอนุรักษ์ไว้เพื่อให้ลูกหลานได้ภาคภูมิใจกับ
ท้องถิ่นตนเอง

2. ข้อเสนอแนะในก�รทำ�วิจัยในคร้ัง
ต่อไป

2.1 ควรมีการศึกษาผลกระทบที่มีต่อวิถี
ชีวิตของช้างป่าสู่ช้างบ้าน

2.2 ควรมีการศึกษาและพัฒนาวิถีชีวิต
ช้างกับการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
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