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5 มิถนุายน 2018
โรงแรม ดิ แอทธินี โฮเทล แบงค็อก
กรุงเทพ

การศึกษาวจิยัเชงิปรมิาณและเชงิคุณภาพ
เรือ่งความต้องการของผู้บรโิภคทีม่ตีอ่
ผลติภณัฑจ์ากสัตวป่์าในประเทศไทย.
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สารบญั

• จุดประสงคแ์ละวธิกีาร

• ประชากรทัว่ไป – เชงิปรมิาณ

– อตัราการใช้และเป็นเจ้าของ

• ผู้ใช้ผลติภณัฑจ์ากสัตวป่์า – เชงิคุณภาพและปรมิาณ

– งาช้าง

– เสือ

• ทศันคตแิละการส่ือการ (ผู้ใช้) 

• สรุป
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จุดประสงค์

เพื่อระบุลักษณะทาง
สังคม-ประชากรของ
ผู้ใช้และแรงจูงใจท่ีมี

ต่อผลิตภัณฑ์จากงาช้าง
และเสือ

1

เพื่อวัดอัตราการใช้และ
แนวโน้มการซือ้ใน

อนาคต

2

เพ่ือเก็บข้อมูลบรรทัด
ฐาน เพื่อเป็นตัวบ่งชี ้
การตดิตามผลของ
งานวิจัยเพ่ือลดความ
ต้องการซือ้ผลิตภัณฑ์

จากสัตว์ป่า

3

เพื่อวัดอัตราการเข้าถงึ
และประเมินกิจกรรม/
การส่ือสารต่างๆ

4



6/14/2018 4

การรบัรอง

USAID Wildlife Asia ไดใ้ห้ค าแนะน า ตรวจสอบ และอนุมตัขิ ัน้ตอนตา่งๆตอ่ไปนี:้

• ระเบยีบการงานวจิยั

• เครือ่งมอืการวจิยั

• ค าแปล

• การเก็บขอ้มลู (รวมถงึการเยีย่มชม การสนทนากลุม่ การสัมภาษณเ์ชงิลกึ และการ
อบรมพนกังานสัมภาษณ)์ 

• แผนการวเิคราะหข์อ้มลู

• ผลลพัธ์

โครงการวจิยันีไ้ดร้บัการรบัรองตามหลกัจรยิธรรมการวจิยัจากมหาวทิยาลยัจุฬาลงกรณ ์ และ 
FHI360
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ค าอธบิายตวัยอ่

B2B Bottom two boxes

CAPI Computer-assisted personal interview

F2F Face to face

FGD Focus group discussion

IDI In-depth interview

P3Y Past three years

QL Qualitative

QT Quantitative

SES Socioeconomic status

T2B Top two boxes

UPC Upcountry (any other provinces apart from Greater Bangkok)
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วธิกีารวจิยั - เชงิคุณภาพ
งาชา้ง เสอื

วธิกีาร การสนทนากลุม่ การสัมภาษณ์เชงิลกึ

พืน้ทีท่ ีค่รอบคลมุ กรุงเทพฯ, เชยีงใหม่, สรุนิทร์ กรุงเทพ, เชยีงใหม่, สรุนิทร์

•50% ชาย และ 50% หญงิ อาย ุ 25-45 ปี •คละชาย/หญงิ อาย ุ 25-45 ปี

•คละรายได ้ ABC •คละรายได ้ ABC

•ในเชยีงใหม่และกรุงเทพฯจะม ี ผูท้ีซ่ ือ้ผลติภัณฑจ์าก

งาชา้ง/เสอือยู1่-2 คนในกลุม่ผูซ้ ือ้
•ผูซ้ ือ้หรอืผูท้ีม่แีนวโนม้จะซือ้ผลติภัณฑจ์ากเสอื

•ตอ้งเป็นผูท้ีม่อี านาจในการตัดสนิใจซือ้

•ซือ้ผลติภัณฑจ์ากงาชา้งภายใน 3 ปีทีผ่า่น 
(5 FGDs)

•ไดรั้บผลติภัณฑจ์ากงาชา้งเป็นของขวัญใน 3 ปีที่

ผา่นมา (1 FGD)

•เชือ่ในพลังทางไสยศาสตรข์องผลติภัณฑจ์ากเสอื  
(n=6)

•เชือ่ในพลังทางการแพทยข์องผลติภัณฑจ์ากเสอื 
(n=3)

•ผูซ้ ือ้หรอืผูท้ีม่แีนวโนม้จะซือ้ผลติภัณฑจ์ากเสอืจาก

ชอ่งทางออนไลน์ (n=5)

คณุสมบตัขิอง

ผูเ้ขา้รว่ม
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วธิกีารวจิยั - เชงิปรมิาณ

* รายชือ่จังหวัด: 

กลุม่ตวัอยา่งหลกั บสูเตอร ์

วธิกีาร Online – mobile panel Self-completed CAPI, Referrals, F2F

ท่ัวประเทศ ท่ัวประเทศ

กรงุเทพฯ + 12 จังหวดั (ในเมอืง)* กรงุเทพฯ + 12 จังหวดั (ในเมอืง)*

อายุ 18-64 ปี • ซือ้ผลติภัณฑจ์ากงาชา้งใน 3 ปีทีผ่า่นมา

กลุม่รายได ้ ABC • ไดรั้บผลติภัณฑจ์ากงาชา้งเป็นของขวญัใน 3 ปีทีผ่า่นมา

• มแีนวโนม้จะซือ้ผลติภัณฑจ์ากงาชา้ง

• ซือ้หรอืใชผ้ลติภัณฑจ์ากเสอืใน 3 ปีทีผ่า่นมา

ชว่งเวลาเก็บขอ้มลู 15 มค – 11 กพ 2561 19 มค – 18 กพ 2561

พืน้ทีค่รอบคลุม

คณุสมบตัผิูเ้ขา้รว่ม

กรงุเทพฯและปรมิณฑล ภาคกลาง ภาคเหนอื ภาคอสีาน ภาคใต้

• กรงุเทพฯ • ระยอง • เชยีงใหม่ • ขอนแกน่ • สรุาษฏรธ์านี

• สมทุรปราการ • สมทุรสาคร • พษิณุโลก • นครราชสมีา • สงขลา

• นนทบรุี • ชลบรุี • นครสวรรค์ • อบุลราชธานี • นครศรธีรรมราช

• ปทุมธานี

หมายเหต:ุ การใช้กลุม่ท่ีซือ้ผลติภณัฑ์จากงาช้างใน 3 ปีท่ีผ่านมา (P3Y) มาเป็นเกณฑ์เพราะ คนท่ีซือ้
ผลติภณัฑ์งาช้างใน 12 เดือนท่ีผ่านมานีมี้จ านวนน้อยเกินกว่าท่ีจะน าผลมาใช้ในงานวิจยัได้ จงึต้องใช้
กรอบ 3 ปีเพ่ือให้ได้กลุม่ตวัอย่างท่ีเพียงพอ
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กลุม่การวเิคราะห์

เชิงคณุภาพ เชิงปริมาณ



ประชากรทัว่ไป เชงิปรมิาณ (QT)
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6/14/2018 B1. คณุมีหรือใช้ผลิตภณัฑจ์ากงาช้างหรือไม่ C1. คณุมีหรือใช้ผลิตภณัฑจ์ากเสือหรือไม่ 10

การม/ีใช้ผลติภณัฑ์
อตัราการใช้ผลติภณัฑจ์ากงาช้างและเสือในประชากรไทยทัว่ไปอยูท่ี ่ 2% และ 1% ตามล าดบั

2%
ใช้ผลติภณัฑจ์ากงาช้าง

1%
ใช้ผลติภณัฑจ์ากเสือ

Base: Main Sample – All respondents n=1,000
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D1. โดยส่วนตวัแล้ว คณุคิดว่าการซ้ือผลิตภณัฑต่์อไปน้ีเป็นท่ียอมรบัได้ในหมู่เพ่ือนและครอบครวัของคณุหรือไม่
D2. มีความเป็นไปได้ท่ีคณุจะซ้ือผลิตภณัฑต่์อไปน้ีในอนาคตมากน้อยแค่ไหน 11

แนวโน้มท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑจ์ากงาช้าง
มแีค1่0%ของประชากรไทยเทา่นั้นทีเ่ห็นวา่การซือ้ขายผลติภณัฑจ์ากงาช้างเป็นเรือ่งทีย่อมรบัได ้
ในขณะที่ 22%กลา่ววา่เฉยๆ 3%อาจจะซือ้หรอืจะซือ้อยา่งแน่นอนในอนาคต 
เหตุผลหลกัทีจ่ะท าให้ไมซ่ือ้คอืการทารุณกรรมสัตวแ์ละบทลงโทษทางกฎหมาย

49

19

22

7
3

5)เป็นท่ียอมรับได้อยา่งยิง่
4)เป็นท่ียอมรับ
3)เฉยๆ
2)ไมเ่ป็นท่ียอมรับ
1)ไมเ่ป็นท่ียอมรับอยา่งยิง่

การยอมรับ

T2B% 10

B2B% 68

81

9

7
3

5)จะซือ้อยา่งแนน่อน
4)อาจจะซือ้
3)อาจจะซือ้หรือไมซ่ือ้
2)อาจจะไมซ่ือ้
1)จะไมซ่ือ้อยา่งแนน่อน                        

แนวโน้มที่จะซือ้

T2B% 3

B2B% 90

All respondents n=1,000All respondents n=1,000
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แนวโน้มท่ีจะซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเสือ
7% คดิวา่การซือ้ผลติภณัฑจ์ากเสือเป็นเรือ่งทีย่อมรบัได(้T2B 7%) ในขณะที2่2%รู้สึกเฉยๆ 
3%กลา่ววา่อาจจะซือ้หรอืจะซือ้ผลติภณัฑจ์ากเสืออยา่งแน่นอน เหตุผลหลกัทีจ่ะท าให้ไมซ่ือ้
คอืการสญูพนัธุ ์ การทารุณเสือ และบทลงโทษทางกฎหมาย

51

20

22

5
2

5)เป็นท่ียอมรับได้อยา่งยิง่
4)เป็นท่ียอมรับ
3)เฉยๆ
2)ไมเ่ป็นท่ียอมรับ
1)ไมเ่ป็นท่ียอมรับอยา่งยิง่

T2B% 7

B2B% 71

81

9
6
21

5)จะซือ้อยา่งแนน่อน
4)อาจจะซือ้
3)อาจจะซือ้หรือไมซ่ือ้
2)อาจจะไมซ่ือ้
1)จะไมซ่ือ้อยา่งแนน่อน                        

T2B% 3

B2B% 90

All respondents n=1,000All respondents n=1,000

การยอมรับ แนวโน้มที่จะซือ้

D1. โดยส่วนตวัแล้ว คณุคิดว่าการซ้ือผลิตภณัฑต่์อไปน้ีเป็นท่ียอมรบัได้ในหมู่เพ่ือนและครอบครวัของคณุหรือไม่
D2. มีความเป็นไปได้ท่ีคณุจะซ้ือผลิตภณัฑต่์อไปน้ีในอนาคตมากน้อยแค่ไหน



6/14/2018 D2. มีความเป็นไปได้ท่ีคณุจะซ้ือผลิตภณัฑต่์อไปน้ีในอนาคตมากน้อยแค่ไหน

แนวโน้มท่ีจะซ้ือ - แยกตามกลุ่มอายุ
ถงึแมว้า่อตัราการซือ้/เป็นเจ้าของผลติภณัฑจ์ากงาช้างและเสือจะต า่ในกลุม่ผู้มอีายุน้อย(18-24 ปี) 

แตม่โีนวโน้มวา่คนกลุม่นีเ้ปิดรบัการซือ้ขายผลติภณัฑจ์ากงาช้างและเสือ ส่ิงส าคญัคอืการท าให้
มัน่ใจวา่คนกลุม่นีจ้ะไมก่ลายเป็นผู้ซือ้ในอนาคต

81 78 78 82 87 85

9 12 8 9 6 67 6 10 7 5 53 3 3 2 1 41 1 1 1 1

Total 18-24 25-29 30-39 40-49 50-64

5)จะซือ้อยา่งแนน่อน
4)อาจจะซือ้
3)อาจจะซือ้หรือไมซ่ือ้
2)อาจจะไมซ่ือ้
1)จะไมซ่ือ้อยา่งแนน่อน                        

(D) (E) (F) (G) (H)
Base: 1000 191 241 262 215 91

T2B% 3 3 4 3 1 4

B2B% 90 90 86 90 94E 91

g
g
g

81 75 77 81 90 92

9 14 10 11 5 36 9 9 5 3 22 2 4 2 1 41 1 1 1

Total 18-24 25-29 30-39 40-49 50-64

5)จะซือ้อยา่งแนน่อน
4)อาจจะซือ้
3)อาจจะซือ้หรือไมซ่ือ้
2)อาจจะไมซ่ือ้
1)จะไมซ่ือ้อยา่งแน่นอน                        

(D) (E) (F) (G) (H)
Base: 1000 191 241 262 215 91

T2B% 3 2 4g 3 1 4

B2B% 90 89 87 91 95DE 95e
GH
GH

GH
G

h

e

GH



ผู้ใช้ผลติภณัฑจ์ากสัตวป่์า
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ค าอธิบายกลุ่มผูใ้ช้

กลุ่มผู้ใช้ ค าอธิบาย

P3Y Ivory Purchasers: ผู้ ท่ีซือ้ผลิตภณัฑ์จากงาช้างใน 3 ปีท่ีผ่านมา

P3Y Ivory Receivers: ผู้ ท่ีได้รับผลิตภณัฑ์จากงาช้างเป็นของขวญัใน 3 ปีท่ีผ่านมา

Ivory Purchase Intenders: ผู้ ท่ีมีแนวโน้มจะซือ้ผลิตภณัฑ์จากงาช้าง

Tiger Purchasers/Users: ผู้ ท่ีซือ้หรือใช้ผลิตภณัฑ์จากเสือใน 3 ปีท่ีผ่านมา

Non-Users ผู้ ท่ีไม่เข้าข่ายกลุ่มข้างต้น
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โปรไฟลผ์ูใ้ช้

Ivory Purchasers Ivory Receivers
Ivory Purchase 

Intenders

Tiger 

Purchaser/users

30-49 ปี
แต่งงาน
และมีลูก SES AB ปวช./ปวส. ค้าขาย/

ธุรกจิส่วนตัว

ผู้หญิง

คว
าม

เห
มือ

น
คว

าม
ต่า

ง

ผู้หญิง ผู้ชาย
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การใช้ผลิตภณัฑจ์ากงาช้าง



ผลิตภณัฑจ์ากงาช้าง (ผู้ใช้):

ผลคลา้ยคลงึทีไ่ดจ้ากการท า FGDs และการ
ส ารวจกลุม่ผู้ใช้ (Booster)

6/14/2018 18
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• ถกูยกไว้เหนือสัตวช์นดิอืน่
– ผู้เขา้รว่มวจิยัไมเ่รยีกช้างวา่ ‘มนั’ 

แตใ่ช้ค าวา่ ‘เขา’ เวลากลา่วถงึช้าง 

• อยูเ่คยีงขา้งสถาบนักษตัริย์
– กษตัรยิใ์นอดตีขีช้่างเพือ่ท าศึก 

– เป็นส่วนหน่ึงในพระราชพธิี

• เป็นสญัลกัษณ์ของประเทศไทย

– ช้างเป็นส่วนหน่ึงของธงชาตสิยาม

ช้างเป็นสัตวพ์เิศษ
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• ผู้คนเชือ่วา่งาช้าง...

– ให้ความคุ้มครอง

– ท าให้เจ้าของมพีลงัและไดร้บัความ
นิยมมากขึน้

• ทีม่าของความเชือ่

– ถา่ยทอดในครอบครวั

– ความอยากรู้ซึ่งน าไปสู่การค้นหา
ในอินเตอรเ์น็ต

– การสนทนาและบทความออนไลน์

ความเชือ่เกีย่วกบังาช้าง
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B2. คณุมี/ใช้ผลิตภณัฑจ์ากงาช้างในรปูแบบใด
B5. กรณุานึกถึงการซ้ือครัง้ล่าสดุของคณุ คณุซ้ือผลิตภณัฑจ์ากงาช้างในรปูแบบใด 21

ผู้ซือ้งาช้าง – รปูแบบผลติภณัฑ์
รปูแบบของผลติภณัฑจ์ากงาช้างทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดคอืเครือ่งประดบั ตามดว้ยวตัถุ
มงคงและรปูเคารพตา่งๆ ช่วงราคาส าหรบัผลติภณัฑจ์ากงาช้างคอ่นข้างกวา้ง โดยเฉพาะ
ช่วงราคาของของประดบัตกแตง่

เคร่ืองประดับ

วัตถุมงคล 
และรูปเคารพ

เคร่ืองรางของขลัง
(เช่น ของแกะสลกัขนาดเลก็ฯลฯ)

ของประดับตกแต่ง

ผลิตภณัฑ์ที่มี/ใช้ ผลิตภณัฑ์ที่ซือ้ล่าสุด ราคา (บาท)
ต ่าสุด เฉล่ีย สูงสุด

Base: P3Y ivory purchasers n=179 Base: P3Y ivory purchasers n=179 Based on price from latest purchase

*Caution: small base

500 7,896 80,000

500 11,134 85,000

800 9,989 55,000

800 21,438* 300,000

50 44

32 27

27 23

13 7

34% M

66% F

63% M

37% F

35% M

65% F

62% M

38% F

B7. ผลติภณัฑจ์ากงาช้างชิน้นั้นราคาเทา่ใด. 
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• คณุลกัษณะด้านความงาม:

– มผีวิสัมผสัทีส่วยงาม

– มนัวาวและขาวสวย

• คณุลกัษณะด้านพลงัศกัด์ิสิทธ:์

– ให้ความคุ้มครอง

– มอีทิธพิลเชงิบวก

• แหวน เป็นเครือ่งประดบัทีไ่ดร้บัความ
นิยมมากทีสุ่ด เน่ืองจากมขีนาดเล็ก
และมรีาคาต า่กวา่เครือ่งประดบัชนิดอืน่

เครือ่งประดบัจากงาช้าง
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• ท่ีพึ่งทางจิตใจ

• วตัถุจากงาช้างท าให้เจ้าของรู้สึกมีโชค
มัน่ใจ และปลอดภยั

• ถงึแมห้ลายคนจะไมม่หีลกัฐานวา่
ผลติภณัฑจ์ากงาช้างทีเ่ขาม ี เป็นส่ิงที่
ท าให้ชวีติเปลีย่นไปในทางทีด่ขีึน้ แต่
เขาก็เชือ่วา่เครือ่งรางของขลงัเหลา่นีม้ี
ผลกระทบเชิงบวก

วตัถุมงคงจากงาช้าง
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ผูซ้ื้องาช้าง - เหตุผล
ถงึแมคุ้ณประโยชคท์างพลงัศักดิสิ์ทธิจ์ะเป็นเหตุผลหลกัทีท่ าให้ผู้ซือ้ส่วนมากซือ้ผลติภณัฑจ์าก
งาช้าง ผู้ซือ้ครึง่หน่ึงถกูกระตุน้ดว้ยคุณลกัษณะดา้นความงามของงาช้าง

*Caution: small base

88%

Net: ความศักดิ์สิทธ์ิ
51%

Net: ความงาม
49%

Net: มีมูลค่า
39%

Net: ภาพลักษณ์ทางสังคม
16%

Net: ความเป็นไทย
งาช้างน ามาซื่งโชคดี 53

งาช้างมีความขลัง 41

งาช้างขจัดและป้องกันภยั 35

งาช้างเสริมอ านาจบารมี
ของเจ้าของ                               30

งาช้างดีต่อสุขภาพ                                         9

งาช้างสวย/ใช้ตกแต่งได้ 32

งาช้างดูบริสุทธ์ิและสูงส่ง 31

งาช้างเป็นของหายากและ
ควรแก่การสะสม 28

งาช้างเป็นของขวัญที่มีค่า 16

งาช้างเป็นการลงทุนที่ดี 9

งาช้างแสดงความส าเร็จ/
ความมั่งคั่งของฉัน 31

งาช้างช่วยส่งเสริมฐานะ/
ชื่อเสียงของฉัน 14

งาช้างแสดงถงึความเป็นมา
และวัฒนธรรมไทย 16
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B2. คณุมี/ใช้ผลิตภณัฑจ์ากงาช้างในรปูแบบใด B3. คณุได้ผลิตภณัฑจ์ากงาช้างต่อไปน้ีมาได้อย่างไร
B11. ตอนท่ีคณุซ้ือหรือได้รบัผลิตภณัฑ์จากงาช้างเป็นของขวญันัน้ มีโอกาสพิเศษใดหรือไม่ 25

ผูไ้ด้รบังาช้างเป็นของขวญั
ครึง่หน่ึงของผู้ทีไ่ดร้บังาช้างเป็นของขวญัเคยซือ้ผลติจากงาช้างดว้ยตวัเอง เครือ่งประดบั
ยงัคงเป็นรปูแบบของผลติภณัฑจ์ากงาช้างทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดในการให้เป็นของขวญั 
งาช้างมกัถกูมอบเป็นของขวญัในโอกาสพเิศษ โดยเฉพาะวนัเกดิ

เคร่ืองประดับ

วัตถุมงคล 
และรูปเคารพ

เคร่ืองรางของขลัง
(เช่น ของแกะสลกัขนาดเลก็ฯลฯ)

ของประดับตกแต่ง

*Caution: small base

52%
ของผู้ทีไ่ดร้บังาช้างเป็น

ของขวญัเคยซือ้ผลติจากงาช้าง
ดว้ยตวัเอง

มี

ไมม่ี

90%

ผลิตภณัฑ์ที่มี/ใช้
Base: P3Y ivory gift receivers n=55

อัตราการซือ้
Base: P3Y ivory gift receivers n=55

โอกาสพเิศษ
Base: P3Y ivory gift receivers n=55

วันเกดิ 56%

44

42

32

27



6/14/2018 B1. คณุมีหรือใช้ผลิตภณัฑจ์ากงาช้างหรือไม่ B2. คณุมี/ใช้ผลิตภณัฑจ์ากงาช้างในรปูแบบใด 26

ผูท่ี้มีความตัง้ใจจะซ้ืองาช้าง
4 ใน 10 ของผูท่ี้มีความตัง้ใจจะซ้ืองาช้างมีผลิตภณัฑจ์ากงาช้างอยู่แล้ว รปูแบบของ
ผลิตภณัฑท่ี์ได้รบัความนิยมมากท่ีสดุคือเคร่ืองประดบั

Base: Ivory Purchase Intenders who use/own ivory 

product n=193

40%
ผู้ทีม่คีวามตัง้ใจจะซือ้งาช้างมี
ผลติภณัฑจ์ากงาช้างอยู่แลว้

Base: Ivory Purchase Intenders 

n=488

อัตราการม/ีใช้ ผลิตภณัฑ์ที่มี/ใช้

เคร่ืองประดับ

วัตถุมงคล 
และรูปเคารพ

เคร่ืองรางของขลัง
(เช่น ของแกะสลกัขนาดเลก็ฯลฯ)

ของประดับตกแต่ง

48

33

23

17



ช่องทางการซือ้
(ผู้ใช้งาช้าง)
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เส้นทางสู่การซือ้วตัถุมงคลจากงาช้าง

• ได้รับอิทธิพลจากความเช่ือในพลังของงาช้าง ไมว่า่จะผา่นทางข้อมลูบนอินเตอร์เน็ตหรือจาก
ครอบครัว

• ได้รับค าแนะน าจากคนท่ีเช่ือถือ เชน่ พอ่แม ่รุ่นพ่ีท่ีท างาน เพ่ือนบ้านท่ีมีความรู้เก่ียวกบัเคร่ืองราง ฯลฯ 
• หรือแคต้่องการเพิ่มจ านวนเคร่ืองรางท่ีสะสมไว้

ความต้องการ
เคร่ืองรางจากงาช้าง

ค้นหาค าว่า “สินค้างาช้าง” “ขาย
งาช้าง” ฯลฯ ในเฟซบุ๊ค หรือ กเูกิล

ถามผู้ รู้ว่าซือ้ได้ท่ีไหน
ซือ้โดยไม่ได้วางแผนมาก่อน ทัง้
ออฟไลน์และออนไลน์ (เช่น กลุ่น
ในเฟซบุ๊คท่ีพึง่เข้าร่วมเป็นสมาชิก)

มกัจะน าไปสู่เพจในเฟซบุ๊คท่ีขาย
ผลิตภณัฑ์จากงาช้าง

น่ีอาจจะน าไปยงัร้านค้าหรือแหล่งท่ีมี
การซือ้ขาย หรือ ร้านค้าออนไลน์

ด้วยความท่ีเป็นของหายาก บางคน
อยากท่ีจะมีผลิตภณัฑ์จากงาช้างมา
ตลอด
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ผูซ้ื้องาช้าง - พฤตกิรรมการซือ้
แหลง่ซือ้หลกัๆคอืร้านขายเครือ่งประดบั ตลาดเครือ่งราง/วดั และญาต/ิเพือ่น/คนรู้จกั ผู้ซือ้
ส่วนมากเคยซือ้แคค่รัง้เดยีว แตก็่มผีู้ซือ้จ านวนไมน้่อยทีเ่ป็นผูซ้ื้อซ า้ โดย 4 ใน 10 ครัง้ที่
ซือ้เป็นการซือ้ในโอกาสพเิศษ

ความถี่ในการซือ้ โอกาสพเิศษ
25

25

23

15

4

2

2

1

1

1

1

ร้านขายเคร่ืองประดบั
ตลาดเคร่ืองราง/วดั
ญาติ/เพื่อน/คนรู้จกั 
ตลาดขนาดใหญ่ 

ตลาดตามชายแดน 
ห้างที่นกัทอ่งเที่ยวนิยม 

โอท็อป เซ็นเตอร์
ก๊ิฟชอป/ร้านขายของฝากในโรงแรม

ร้านค้าออนไลน์/เว็บบอร์ด 
โซเชียลมีเดีย 

ที่อื่นในประเทศไทย  

ช่องทางการซือ้

Base: P3Y ivory purchasers n=179

44%
59

35

7

ฉนัเคยซือ้แคค่รัง้เดียว 

ฉนัเคยซือ้ไมก่ี่ครัง้ 

ฉนัซือ้เป็นประจ า 

B8. คณุซ้ือมากจากท่ีใด B11. ตอนท่ีคณุซ้ือหรือได้รบัผลิตภณัฑ์จากงาช้างเป็นของขวญันัน้ มีโอกาสพิเศษใดหรือไม่
B12. คณุซ้ือผลิตภณัฑจ์ากงาช้างบ่อยแค่ไหน

วนัเกิด 21%
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ความกงัวลทีม่ตีอ่การซือ้ผลติภณัฑจ์ากงาช้าง

ของปลอม ค าสาป
ผู้ เข้าร่วมวิจยัส่วนมากไม่สามารถบอกความ
แตกต่างระหว่างงาช้าง กระดกูช้าง กระดกูสตัว์อ่ืน 
ฯลฯ

ดงันัน้ พวกเข้าจงึวดั “ความแท้” ของผลิตภณัฑ์
จากคนขายหรือสถานท่ีท่ีเขาซือ้งาช้างมา

• ผู้ขายท่ีคุ้นเคย
• พระสงฆ์
• โอทอป
• ร้านค้าท่ีมีการรับรอง

• ถ้างาช้างนัน้มาจากช้างท่ีถกูฆ่า งาช้างนัน้จะมี
พลังช่ัวร้ายจากค าสาป

• งาช้างนัน้จะน าหายนะมาสู่ผู้ ท่ีเป็นเจ้าของ 

• ผู้ใช้เช่ือ หรือเลือกที่จะเช่ือ ว่าผลิตภณัฑ์จาก
งาช้างท่ีเขามีมาจากงาของช้างท่ีตายตาม
ธรรมชาติ หรือจากงาช้างท่ีถกูตดัมาโดยไม่ได้ฆ่า
ช้าง



ความเข้าใจ
(ผู้ใช้งาช้าง)
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E2. ประโยชน์ท่ีคนได้รบัจากการครอบครองผลิตภณัฑ์จากงาช้างคืออะไร 32

ประโยชนข์องผลติภณัฑจ์ากงาช้าง
ผู้ใช้งาช้างและผู้ทีม่คีวามตัง้ใจจะซือ้งาช้างจะเชือ่มโยงผลติภณัฑจ์ากงาช้างเข้ากบัประโยชน์
ตา่งๆมากกวา่กลุม่บุคคลทีไ่มใ่ช่ผู้ใช้ โดยผู้ทีม่คีวามตัง้ใจจะซือ้งาช้างมคีวามเชือ่ในประโยชน์
ของงาช้างมากทีสุ่ดในบรรดากลุม่ผู้ใช้

พลังศักดิ์สิทธ์ิ

งาช้างน าพาโชคดี/โชคลาภ

งาช้างช่วยท าให้คนรู้สึกมีพลัง/บารมี

งาช้างป้องกันสิ่งชั่วร้าย/อันตราย

งาช้างน าพาสุขภาพดี

ความงาม
งาช้างแสดงภาพลักษณ์ที่บริสุทธ์ิ

งาช้างท าให้คนรู้สึกสวยงาม แต่งตัวดี และแสดงถงึรสนิยมที่ดี

มีมูลค่า
งาช้างเป็นของหายากและมีราคา

งาช้างคู่ควรแก่การให้เป็นของขวัญ/เป็นของขวญัที่สมบูรณ์แบบ

งาช้างเป็นการลงทุนที่ดี

ภาพลักษณ์ทางสังคม
งาช้างแสดงภาพลักษณ์ของสถานะชัน้สูง/ความสูงศักดิ์

งาช้างแสดงภาพลักษณ์ของความม่ังคั่ง

ความเป็นไทย งาช้างเป็นตัวแทนของวัฒนธรรมประเพณีไทย

-20 0 20 40 60 80 100

Non-Users

Ivory

Purchasers

Ivory Gift

Receivers

Ivory Purchase

Intenders

N=923

N=179

N=55

N=488



E3. ส่ิงท่ีคนกงัวลเก่ียวกบัการซ้ืองาช้างคืออะไร 33

ความกงัวลทีม่ตีอ่ผลติภณัฑจ์ากงาช้าง
ผู้ซือ้มคีวามกงัวลเรือ่งพลงัศักดิสิ์ทธิข์องงาช้างน้อยกวา่ผู้ทีไ่ดร้บัเป็นของขวญั และในหมู่
บุคคลทีม่คีวามเกีย่วขอ้งกบัการซือ้ขายงาช้างนั้น เกอืบทกุคนมคีวามกงัวลเกีย่วกบัเรือ่ง
กฎหมายและเรือ่งสินค้าปลอม

งาช้างเก่ียวข้องกบัการทารุณช้าง/การสญูพนัธุ์ของช้าง

พลงัศกัดิ์สิทธ์ิของงาช้างไม่มีมลูความจริง

งาช้างดเูชย

ผลิตภณัฑ์จากงาช้างบางชิน้ไม่ถกูกฎหมายในประเทศไทย

คนไม่สามารถบอกได้ว่าผลิตภณัฑ์จากงาช้างชิน้ใดผิด
กฎหมาย

มีงาช้างปลอมในตลาดมากมาย 

0 20 40 60 80 100

Non-Users

Ivory

Purchasers

Ivory Gift

Receivers

Ivory Purchase

Intenders

N=923

N=179

N=55

N=488

ผู้ใช้ไมส่ามารถเชื่อมโยงการกระท า
ของเขากบั การทารุณสตัว์
การฆา่สตัว์ และ บทลงโทษ

ที่มา: การวิจยัเชิงปริมาณ
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การใช้ผลิตภณัฑจ์ากเสือ
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ผลติภณัฑจ์ากเสือ (ผู้ใช้):

ผลคลา้ยคลงึทีไ่ดจ้ากการท า FGDs และการ
ส ารวจกลุม่ผู้ใช้ (Booster)
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• เสือนั้นพบได้ยากและลึกลบั
• พลงัทแีผอ่อกมาจากเสือเป็นพลงัมืดและ

ร้ายกาจ

• ความดุร้ายของเสือกระตุ้นให้เกดิความ
กลวัและความน่าเกรงขาม

• มคีวามเชือ่วา่จิตวิญญาณของสัตวด์รุ้าย
นั้น เมือ่ตายแลว้จะคงอยู่ในช้ินส่วนของ
รา่งกาย และคนทีเ่ป็นเจ้าของชิน้ส่วนนั้น
ก็เป็นเจ้าของจิตวิญญาณดว้ย

เสือเป็นสัญลกัษณข์องพลงั
และความแข็งแกรง่

เสือเจ้าป่า



เคร่ืองรางของขลัง

วัตถุมงคล

เคร่ืองประดับ

ของประดับตกแต่ง

ยาแผนโบราณ

เหล้ากระดูกเสือ

ยาหม่อง(ผสม)กระดูกเสือ

6/14/2018

C1. คณุมีหรือใช้ผลิตภณัฑจ์ากเสือหรือไม่
C2. คณุมี/ใช้ผลิตภณัฑจ์ากเสือในรปูแบบใด 37

ผูใ้ช้/ซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเสือ
ผู้ทีม่หีรอืใช้ผลติภณัฑจ์ากเสือส่วนมากซือ้ผลติภณัฑจ์ากเสือมาดว้ยตวัเอง รปูแบบของผลติภณัฑท์ี่
ไดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดคอืวตัถุมงคล ตามดว้ยเครือ่งรางของขลงั น้อยคนมผีลติภณัฑจ์ากเสือใน
รปูแบบของยา ช่วงราคาของผลติภณัฑจ์ากเสือแคบกวา่ผลติภณัฑจ์ากงาช้าง

ต ่าสดุ เฉล่ีย สงูสดุ

76%
ของผู้ทีม่หีรอืใช้

ผลติภณัฑจ์ากเสือซือ้มา
ดว้ยตวัเอง

*Caution: small base

C5. กรณุานึกถึงการซ้ือครัง้ล่าสดุของคณุ คณุซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเสือในรปูแบบใด
C7. ผลิตภณัฑจ์ากเสือช้ินนัน้ราคาเท่าใด

ผลิตภัณฑ์ที่มี/ใช้ ผลิตภัณฑ์ที่ซือ้ล่าสุด ราคา (บาท)

59 51

37 27

13 11

7 3

2 2

2 3

2 2

Base: Tiger users/purchasers n=116 Base:Tiger purchasers n=91

100 11,237 50,000

290 5,504* 20,000

1,000 11,220* 50,000

900 N/A* 80,000

800 N/A* 800

2,000 N/A* 3,000

150 N/A* 200
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• การปกป้อง:

– เพือ่ป้องกนัอนัตรายทางกายภาพ
เช่น อุบตัเิหตุทางรถยนต์

– เพือ่ป้องกนัอนัตรายจากส่ิงลี้ลบั
เช่น ภูตผิใีนปา่ วญิญาณเรร่อ่น สิง่ชัว่รา้ย
ทีค่อยรบกวนเดก็ทารก

• วตัถหุายาก:

– เพือ่สะสมเป็นของหายาก

ส่ิงทีน่ าไปสู่ความต้องการ
เครือ่งรางจากเสือ 

6/14/2018



6/14/2018 C9. เพราะเหตุใดคณุจึงซ้ือผลิตภณัฑ์จากเสือ 39

ผู้ซือ้ผลติภณัฑจ์ากเสือ - เหตุผล
เหตุผลหลกัๆทีท่ าให้ผู้ซือ้ผลติภณัฑจ์ากเสือส่วนมากคอืความเชือ่ในความศกัด์ิสิทธ์ิของ
ผลิตภณัฑจ์ากเสือ

*Caution: small base

95%

Net: ความศักดิ์สิทธ์ิ
43%

Net: ภาพลักษณ์ทางสังคม
30%

Net: มีมูลค่า
23%

Net: ความงาม
ผลติภณัฑ์จากเสอืขจดัและ
ป้องกนัภยั 65

ผลติภณัฑ์จากเสอืมีความขลงั 65

ผลติภณัฑ์จากเสอืเสริมอ านาจ
บารมีของเจ้าของ 41

ผลติภณัฑ์จากเสอืดีตอ่สขุภาพ 18

ผลติภณัฑ์จากเสอืสง่เสริมความ
เป็นชายและสมรรถภาพทางเพศ 8

ผลติภณัฑ์จากเสอืแสดง
ความส าเร็จ/ความมัง่คัง่
ของฉนั

34

ผลติภณัฑ์จากเสอืช่วย
สง่เสริมฐานะ/ช่ือเสยีง
ของฉนั

18

ผลติภณัฑ์จากเสอืเป็น
ของหายากและควรแก่
การสะสม

20

ผลติภณัฑ์จากเสอืเป็น
ของขวญัท่ีมีคา่ 11

ผลติภณัฑ์จากเสอืเป็น
การลงทนุท่ีดี 8

ผลติภณัฑ์จากเสอืสวย/
ใช้ตกแตง่ได้ 15

ผลติภณัฑ์จากเสอืเป็น
สิง่ที่ทนัสมยัหรือเป็นท่ี
นิยม 11
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• เครือ่งรางจากวตัถุทีไ่มม่ชีวีติจะไดร้บั
พลงัจากพธิแีละบทสวดเทา่นั้น 

• เครือ่งรางจากเสือถกูท าขึน้จากส่ิงทีค่ร ัง้
หน่ึงเคยมีชีวิต

• ในระหวา่งพธิปีลุกเสก วิญญาณของ
เสือจะถกูปลุกขึน้มา ท าให้ทัง้
เครือ่งรางและบทสวดมพีลงัมากยิง่ขึน้ 

เพิม่จติวญิญาณเข้าไปใน
เครือ่งราง 



6/14/2018 41

• การถกูจบัอยูใ่นกรงท าให้สัญชาตญาณ
ของเสือเส่ือมลง

• พลงัของความอยูย่งคงกระพนัจงึเสียไป

• เสือป่าถกูเชือ่วา่มคีวามดรุ้ายกว่า

• ดงันั้น เครือ่งรางทีท่ าจากเสือป่าจงึถกู
เชือ่วา่มีพลงัมากกว่า

W
ay

n
e
 C

h
an

เสือป่ามพีลงัอ านาจมากกวา่



ช่องทางในการซือ้
(ผู้ใช้ผลติภณัฑจ์ากเสือ)
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ช่องทางออนไลน:์ ส าหรบัหาข้อมูลและซือ้ขาย

• กลุม่ในเฟซบุ๊คมทีัง้กลุม่เปิดและกลุม่ปิด ส าหรบัคนทีอ่ยากจะเข้ารว่มกลุม่ปิดนั้น เขาจะต้องผา่นการ
ตรวจสอบคดัเลอืกกอ่น ซึง่กลุม่ปิดน้ีเป็นทีท่ีข่ายของหายากหรอืผดิกฎหมาย 

• อกีวธิหีน่ึงคอืการผูกมติรกบัคนในกลุม่นั้นๆ ชวนคุย โพสตร์ูปเกีย่วกบัเครือ่งรางของขลงัทีเ่กีย่วข้อง นดั
เจอ ฯลฯ วธิน้ีีอาจท าให้ซือ้ไดใ้นราคาทีต่ า่กวา่ และน าไปสู่การซือ้ในครัง้ถดัๆไป

เพื่อนแทก็เพื่อนทีม่ี
ความสนใจเหมอืนกนั

บนเฟซบุ๊ค

น าไปสู่การเข้ารว่มกลุม่ในเฟซบุ๊ค หรอืตดิตามเพจ
เกีย่วกบัเครือ่งราง

ชิน้ส่วนของเสือเป็นเพยีงเรือ่ง
หน่ึงทีพ่วกเขาสนใจหาข้อมูล

เจอเครือ่งรางทีท่ าจากชิน้ส่วนของเสือ และ
น าไปสู่การซือ้ในทีสุ่ด

หลายคนชอบทีจ่ะเรยีนรู้เกีย่วกบั
เครือ่งรางของขลงัอยูแ่ลว้
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• ผู้ซือ้เจอร้านค้าออฟไลนจ์ากค าแนะน า
หรอืโดยบงัเอิญ

• เครือ่งรางจากเสือสามารถหาไดจ้ากวดั
ตลาดเครือ่งราง ห้างทีข่ายสินค้า
เฉพาะทาง และงานออกร้าน อยา่งไร
ก็ตาม โดยทัว่ไปผลติภณัฑจ์ากเสือ
ไม่ได้วางขายอย่างเปิดเผย ผู้ซือ้ทีม่ี

ความสนใจจรงิจงัจะถกูพาไปยงัหลงั
ร้าน อกีวธิหีน่ึงคอืผู้ซือ้จะตอ้งตดิตอ่
ผู้ขายกอ่นและผา่นการตรวจสอบวา่เป็น
ผู้ซือ้จรงิๆ 

ช่องทางออฟไลน์
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พฤติกรรมการซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเสือ
ช่องทางหลกัในการซือ้ผลติภณัฑจ์ากเสือคอืตลาดเครือ่งราง/วดั ตามดว้ยการซือ้จากญาต/ิ

เพือ่น/คนรู้จกัแตใ่นระดบัทีน้่อยกวา่มาก ผู้ซือ้ส่วนมากเคยซอืแคค่รัง้เดยีวหรอืไมก่ีค่รัง้ และ
ไมไ่ดซ้ือ้ในโอกาสพเิศษ

ความถี่ในการซือ้ โอกาสพเิศษ

46

19

10

9

6

4

2

2

2

ตลาดเคร่ืองราง/วดั

ญาต/ิเพ่ือน/คนรู้จกั 

ตลาดขนาดใหญ่ 

ตลาดตามชายแดน 

ห้างท่ีนกัทอ่งเท่ียวนิยม 

ร้านขายเคร่ืองประดบั

ก๊ิฟชอป/ร้านขายของฝาก…

โซเชียลมีเดีย

ร้านค้าออนไลน์/เว็บบอร์ด 

ช่องทางการซือ้

Base:  tiger purchasers n=91

C8. คณุซ้ือมาจากท่ีใด C11. ตอนท่ีคณุซ้ือหรือได้รบัผลิตภณัฑ์จากเสือเป็นของขวญันัน้ มีโอกาสพิเศษใดหรือไม่
C12. คณุซ้ือผลิตภณัฑจ์ากเสือบ่อยแค่ไหน

64

33

3

ฉนัเคยซือ้แคค่รัง้เดียว
ฉนัเคยซือ้ไมก่ี่ครัง้
ฉนัซือ้เป็นประจ า

Yes

No

34%



ความเข้าใจ 
(ผู้ใช้ผลติภณัฑจ์ากเสือ)
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E4. ประโยชน์ท่ีคนได้รบัจากการครอบครองผลิตภณัฑแ์ละ/หรือเครื่องรางจากเสือคืออะไร 47

ประโยชน์ของผลิตภณัฑจ์ากเสือ
เมอืเทยีบกบัผู้ทีไ่มใ่ช้แลว้ ผู้ทีใ่ช้ผลติภณัฑจ์ากเสือเชือ่ในประโยชนข์องผลติภณัฑจ์ากเสือมากกวา่ โดยเฉพาะในการน าพา
โชคลาภ ป้องกนัส่ิงชัว่รา้ย/อนัตราย ท าให้คนรูสึ้กมพีลงัมากขึน้ และการเป็นสินค้าหายากทีม่มีลูคา่มาก

พลังศักดิ์สิทธ์ิ

ผลติภัณฑจ์ากเสอืป้องกนัสิง่ชัว่รา้ย/อนัตราย

ผลติภัณฑจ์ากเสอืน าพาโชคด/ีโชคลาภ

ผลติภัณฑจ์ากเสอืชว่ยท าใหค้นรูส้กึมพีลังมากขึน้

ผลติภัณฑจ์ากเสอืชว่ยใหส้ขุภาพกายทีด่/ีรักษาความเจ็บป่วย

ผลติภัณฑจ์ากเสอืชว่ยเพิม่ความเป็นชาย/สมรรถภาพทางเพศ

ภาพลักษณ์ทาง
สังคม

ผลติภัณฑจ์ากเสอืแสดงภาพลักษณ์ของสถานะชัน้สงูและความสงูศักดิ์

ผลติภัณฑจ์ากเสอืแสดงภาพลักษณ์ของความมัง่ค่ัง

มีมูลค่า
ชิน้สว่นของเสอืและผลติภัณฑจ์ากเสอืหายากและมมีลูคา่มาก

ผลติภัณฑจ์ากเสอืเป็นการลงทนุทีด่ี

ความงาม
ผลติภัณฑจ์ากเสอืชว่ยเพิม่เสน่ห ์

ผลติภัณฑจ์ากเสอืทันสมยัหรอืเป็นทีน่ยิม

0 20 40 60 80 100

Non-Users

Tiger

Purchers/

Users

N=932

N=116
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ผู้เข้ารว่มวจิยับางคนมองผลติภณัฑจ์ากเสือวา่เป็นการลงทุน
อยา่งหน่ึง

เน่ืองจากเป็นของหายาก ผลติภณัฑจ์ากเสือถกูมองวา่เป็นของมคีา่และเป็นการลงทนุ

“ในอนาคตฉนัอาจจะสะสมมากข้ึน
และมากข้ึน ถา้ฉนัสามารถหาได ้มนั
เหมือนกบัการซ้ือทีดิ่น ย่ิงมีไวน้าน
เท่าไหร่ ย่ิงมีมูลค่ามากข้ึนเท่านัน้” 

“ฉนัเห็นผูช้ายคนหน่ึงทีฉ่นัเคยท างานดว้ยข่ีมอเตอร์ไซค์
ออกไปแลว้ก็กลบัมา ฉนัถามว่าไปไหนมา เขาบอกว่าไป
ไปรษณีย์ เอาเคร่ืองรางไปส่งมา ตอนแรกฉนัไม่ไดใ้ส่ใจเร่ือง
ความเชื่อมากเท่าไหร่ แต่ฉนัคิดว่าน่าจะเป็นโอกาสทีดี่ในการ
สร้างรายได ้เงินเดือน สามสีห่มื่นหรอ ลืมซะเถอะ สินคา้แบบ
นีห้าเงินไดม้ากกว่านัน้” 
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ความกงัวลเก่ียวกบัผลิตภณัฑจ์ากเสือ
คนส่วนมากทัง้กลุม่ผู้ใช้และผู้ทีไ่มใ่ช้ทราบดวีา่การซือ้ขายผลติภณัฑจ์ากเสือไมถู่กกฎหมายในประเทศไทย ผู้ใช้ไมค่อ่ย
กงัวลถงึความเส่ียงในการตดิเชือ้และเจ็บป่วยจากการบรโิภคผลติภณัฑจ์ากเสือ แตก่งัวลเรือ่งผลติภณัฑป์ลอมทีม่อียูใ่น
ตลาดมากกวา่

ผลติภัณฑจ์ากเสอืเกีย่วขอ้งกับการทารณุเสอื/การสญูพันธุข์องเสอื

ผลติภัณฑจ์ากเสอืเป็นสิง่ทีผ่ดิกฎหมายในประเทศไทย

การบรโิภคชิน้สว่นเสอื (เชน่ เหลา้กระดกูเสอื) อาจน าไปสูก่ารตดิ
เชือ้และโรคภัยไขเ้จ็บได ้

ผลติภัณฑจ์ากเสอืไมศ่ักดิส์ทิธิจ์รงิ

มผีลติภัณฑจ์ากเสอืปลอมในตลาดมากมาย

0 20 40 60 80 100

Non-Users

Tiger

Purchers/Users

N=1000

N=100

E5. ส่ิงท่ีคนกงัวลเก่ียวกบัการซ้ือผลิตภณัฑ์จากเสือคืออะไร



ทศันคตแิละการส่ือสาร
(ผู้ใช้และบุคคลทัว่ไป)
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6/14/2018 E1. กรณุาระบุว่าคณุเหน็ด้วยกบัข้อความต่อไปน้ีมากน้อยเพียงใด 51

ทศันคตติอ่ผลติภณัฑจ์ากสัตวป่์า
ผู้ใช้และผู้ทีม่คีวามตัง้ใจจะซือ้ตา่งเห็นตรงกนัวา่คนจ านวนมากขึน้เลกิซือ้ผลติภณัฑจ์ากงาช้าง
และเสือ รวมทัง้ผู้คนมคีวามระมดัระวงัทีจ่ะบอกวา่ตนเองซือ้หรอืมผีลติภณัฑจ์ากงาช้างและเสือ 
ในขณะทีก่ลุม่ผู้ทีไ่ดร้บังาช้างเป็นของขวญันั้นยงัเห็นวา่การใช้ผลติภณัฑจ์ากช้างหรอืเสืออาจะ
ท าให้มภีาพลกัษณว์า่ขาดความรู้เกีย่วกบัวกิฤตการณข์องสัตวป่์า

คนจ านวนมากขึน้เลกิซือ้ผลติภัณฑจ์ากงาชา้งและเสอื

ตอนนีผู้ค้นระมัดระวงัทีจ่ะบอกวา่ตนเองซือ้หรอืมี
ผลติภัณฑจ์ากงาชา้งและเสอื 

การใชผ้ลติภัณฑจ์ากชา้งหรอืเสอือาจะท าใหม้ี
ภาพลักษณ์วา่ขาดความรูเ้กีย่วกับวกิฤตการณ์ของสตัว์
ป่า 

การซือ้หรอืใชผ้ลติภัณฑจ์ากชา้งหรอืเสอืไมเ่ป็นที่
ยอมรับในหมูค่นมชีือ่เสยีง/มอีทิธพิลในสงัคมไทยอกี
ตอ่ไป  

0 20 40 60 80 100

Non-Users

Ivory Purchasers

Ivory Gift Receivers

Ivory Purchase

Intenders

Tiger Purchers/Users

N=923

N=179

N=55
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การให้เหตุผลตอ่ตวัเองและการส านึกในการรบัผดิชอบ

ฉนัมีแต่ของช้ินเล็กๆ
ของช้ินนีผ่้านการท าพิธีโดย

พระสงฆ์มาแลว้ ดงันัน้จึงเป็นของที่
สะอาดไร้มลทิน

สตัว์เหล่านีต้ายตาม
ธรรมชาติ

ถา้หากมีขายในร้านคา้      
ก็ตอ้งถูกกฎหมาย

ความรับผิดชอบในการ
ควบคมุสินคา้เหล่านีค้วรเป็น

ของรัฐบาล

ของถูกส่งต่อมาในครอบครัว
เรามีมนัมาตัง้นานแลว้
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ความไมแ่น่ใจเกีย่วกบักฎหมาย

งาช้าง เสือ

• ไมแ่น่ใจว่าการซือ้ขายงาช้างจาก
ช้างบ้านถกูกฎหมายหรือไม ่

• ไมแ่น่ใจว่าการซือ้ขายงาช้างจาก
ประเทศอื่นถกูกฎหมายหรือไม่

• ไมแ่น่ใจว่าผลิตภณัฑ์งาช้างชิน้
เล็กๆเข้าข่ายตามกฎหมายหรือไม่

• ไมแ่น่ใจว่าการซือ้ขายผลิตภณัฑ์
จากเสือถกูกฎหมายหรือไม ่

• ไมแ่น่ใจว่าผลิตภณัฑ์จากเสือชิน้
เล็กๆเข้าข่ายตามกฎหมายหรือไม่

• ไมแ่น่ใจว่าผลิตภณัฑ่ีมีอยู่ใน
ครอบครองมานานแล้วเข้าข่าย
ตามกฎหมายหรือไม่



Base: 923 179 55 488 116
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ความเข้าใจดา้นกฎหมาย
เมือ่เทยีบกบัผู้ทีไ่มไ่ดใ้ช้ผลติภณัฑจ์ากสัตวป่์าแลว้ กลุม่ผู้ใช้ขาดความเขา้ใจด้านกฎหมายที่
ชดัเจนเกีย่วกบังาช้างและเสือ ทัง้สองกลุม่ตา่งเขา้ใจวา่งาช้างจากช้างป่าในประเทศไทยและ
ช้างแอฟรกิาและผลติภณัฑจ์ากเสือป่าและเสือจากประเทศอืน่ผดิกฎหมาย

งาช้าง
จาก...

ช้างบ้าน/ช้างเลีย้ง

ช้างป่าไทย

ช้างแอฟริกนั

ชิน้ส่วนเสือ
จาก...

เสือจากฟาร์มและสวน
สัตว์ในไทย

เสือป่าไทย

เสือจากประเทศอ่ืน

ไมใ่ช่ผู้ใช้ ผู้ซือ้งาช้าง ผู้ที่ด้รับงาช้าง
ผู้ที่มีความตัง้ใจ
จะซือ้งาช้าง

ผู้ใช้/ซือ้
ผลติภณัฑ์จากเสอื

19

1

7

27

2

7

81

99

93

73

98

93

54

15

12

44

11

13

46

85

88

56

89

87

59

4

4

49

2

4

41

96

96

51

98

96

55

14

14

14

11

15

45

86

86

86

89

85

51

9

13

50

7

15

49

91

87

50

93

85

F1. คณุคิดว่าการซ้ือขายผลิตภณัฑต่์อไปน้ีถกูกฎหมายหรือผิดกฎหมาย Sig. Test A/B/C (95%), a/b/c (90%)

CDDEF

(B) (C) (D) (E) (F)

B B B B

CEF BD CE BD B

CEF Bd cEf BD Bd

CDDEF B B B B

CEF BD CE BD B

CEF Bd cEF BD BD
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F2 คุณเคยเห็นหรอืไดย้นิ ข้อความ ขา่ว หรอื ประกาศ ทีต่อ่ตา้นการซือ้ ขาย และบรโิภคผลติภณัฑจ์ากงาช้าง/เสือหรอืไม?่

F4 คุณเคยเห็นหรอืไดย้นิข้อความตอ่ไปนี้หรอืไม่
55

การส่ือสาร
เมือ่เทยีบกบัผู้ทีไ่มไ่ดใ้ช้ผลติภณัฑจ์ากช้างและเสือ กลุม่ผู้ใช้ทีเ่คยเห็นหรอืไดย้นิขอ้ความ 
ขา่ว หรอืส่ืออืน่ๆทีต่อ่ตา้นการขายและบรโิภคผลติภณัฑเ์หลา่นีม้จี านวนน้อยกวา่

ไมใ่ช่ผู้ใช้ ผู้ซือ้งาช้าง ผู้ที่ได้รับงาช้าง
ผู้ที่มีความตัง้ใจ
จะซือ้งาช้าง

ผู้ใช้/ซือ้
ผลติภณัฑ์จากเสอื

71

59

50

30

51

77

83

83

ผลติภัณฑจ์ากงาชา้ง

ผลติภัณฑจ์ากเสอื

งาชา้งไมไ่ดน้ าพาโชคลาภ

งาชา้งไมไ่ดส้วยงาม

งาชา้งไมไ่ดใ้หพ้ลงัอ านาจ

การซือ้ขายงาชา้งและสตัวป่์าเกีย่วขอ้งกบักลุม่
อาชญากรรมขา้มชาติ

การซือ้งาชา้งหรอืเสอืไมถู่กกฎหมาย

เมือ่คณุหยดุซือ้งาชา้ง คณุก็หยดุฆา่ชา้ง

63

33

30

19

35

82

82

88

80

48

51

29

52

81

85

84

54

29

31

21

33

79

85

90

50

32

41

29

39

70

85

87

ข้อความ...

ส่ือต่อต้าน...

Base: 650 113 44 263 58

Base: Those who are aware of 

any communication against the 

trade of ivory and/or tiger

Base: All respondents

cEF

Sig. Test A/B/C (95%), a/b/c (90%)

Base: 923 179 55 488 116(B) (C) (D) (E) (F)

EF CEF

CEF CEF

CE CE

CE

CEf CE

f

B



6/14/2018 F9. คณุคิดว่ารฐับาลควรยกเลิกการซ้ือขายงาช้างทัง้หมดในประเทศไทยหรือไม่ 56

การยกเลกิการซือ้ขายงาช้างในประเทศไทย

92%
ของประชากรไทยคดิวา่รฐับาลควร
ยกเลกิการซือ้ขายงาช้างในประเทศ

ไทยทัง้หมด

N=1,000



สรุป
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WHO

วัยกลางคน-สูงอายุ ฐานะดี

เจ้าของธุรกจิ หรือ ค้าขาย

WHERE

ร้านขายเคร่ืองประดับ

ตลาดขายเคร่ืองราง/วัด

ญาต/ิเพื่อน

WHAT

เคร่ืองประดับ

วัตถุมงคล

WHY

ที่พึ่งทางจติใจ

คุณลักษณะด้านความงาม



WHO

ชาย วัยกลางคน-สูงอายุ ฐานะดี

เจ้าของธุรกจิ หรือ ค้าขาย

WHERE

ตลาดขายเคร่ืองราง/วัด

ญาต/ิเพื่อน

WHAT

เคร่ืองรางของขลัง

วัตถุมงคล

WHY

อ านาจในการปกป้อง

ของสะสม
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