ผลการวิจัยผู้บริโภคและใช้ งาช้ างและผลิตภัณฑ์ จาก
เสือโคร่ งในประเทศไทย

ที่มา
การวิจยั ผู้บริ โภคนี ้*เป็ นส่วนหนึง่ ของโครงการ USAID Wildlife
Asia** มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้ ทัศนคติ
และการปฏิบตั ิของประชากรทัว่ ไป ในการซื ้อและใช้ งาช้ าง
และผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ง ตลอดจนการค้ นหาการรับรู้
ความเชื่อ แรงจูงใจ และปั จจัยทีม่ ีอิทธิพลอื่น ๆ ในการผลักดัน
ให้ เกิดความต้ องการงาช้ างและผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ง
ในประเทศไทย
การศึกษาวิจัยมีองค์ ประกอบ 2 ประการ คือ
1.

การวิจยั เชิงปริมาณโดยใช้ ฐานข้ อมูลออนไลน์ (Online baseline survey) แสดงข้ อมูลที่เป็ นตัวแทนของประชากรไทย
(n = 1000 แทนจานวนกลุม่ ตัวอย่างประชากรชาวไทย และ n = 550 แทนจานวนกลุม่ ตัวอย่างเป้าหมายทีม่ าจาก
การสุม่ ตัวอย่างเพิ่มขึ ้น (booster) จากกลุม่ ผู้ที่ใช้ งาและ/ หรื อผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ง)

2.

การวิจยั เชิงคุณภาพประกอบด้ วยการอภิปรายกลุม่ ย่อยกับผู้บริ โภคงาช้ างและการสัมภาษณ์เชิงลึก เป็ นรายบุคคล
กับผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ง ในกรุงเทพฯ เชียงใหม่ และสุรินทร์

* มุมมองของผู้เขียนที่แสดงในเอกสารฉบับนี ้ ไม่จาเป็ นต้ องสะท้ อนถึงมุมมองขององค์การเพื่อการพัฒนาระหว่างประเทศของสหรัฐอเมริกา
ยั เชิงคุณภาพประกอบด้วยการอภิปรายกลุ่มย่อย (FGDs)
หรืการวิ
อรัฐจบาลสหรั
ฐอเมริกา
ของผูบ้ ริ โภคงาช้างและการสัมภาษณ์บุคคลในการสัมภาษณ์ความลึกของผูบ้ ริ โภคเสื อโคร่ งในกรุ งเทพฯเชียงใหม่และสุ รินทร์

** โครงการ USAID Wildlife Asia ดาเนินการเพื่อแก้ ไขปั ญหาการค้ าสัตว์ป่าซึง่ จัดเป็ นปั ญหาอาชญากรรมข้ ามชาติ โดย โครงการนี ้มีจดุ มุ่งหมายเพื่อ
ลดความต้ องการของผู้บริโภคสาหรับสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์ ที่มาจากสัตว์ป่า สนับสนุนให้ มีการบังคับใช้ กฎหมาย เพิ่มความมุง่ มัน่ ทางกฎหมายและทาง
การเมือง และสนับสนุนการทางานร่วมกันในภูมิภาค เพื่อลดอาชญากรรมสัตว์ป่าในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉี ยงใต้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในประเทศ กัมพูชา
ลาว ไทย เวียดนามและจีน ชนิดสัตว์ป่าที่โครงการมุง่ เน้ นได้ แก่ ช้ าง แรด เสือและลิน่ หากต้ องการข้ อมูลเพิ่มเติมกรุณาดูที่ www.usaidwildlifeasia.org
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•

ข้ อมูลสาคัญที่ค้นพบจากการวิจัยเชิงปริมาณ
ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค
• ประชากรไทย ร้ อยละ 2 มีหรื อใช้ ชิ ้นส่วนหรื อผลิตภัณฑ์
จากงาช้ าง และร้ อยละ 1 มีหรื อใช้ ชิ ้นส่วนหรื อผลิตภัณฑ์
จากเสือโคร่ ง แม้ วา่ สัดส่วนนี ้จะตา่ มาก แต่ผ้ บู ริ โภคกลุม่ นี ้
มีสว่ นผลักดันตลาดในประเทศอย่างมีนยั สาคัญ
• กลุม่ ผู้บริ โภคผลิตภัณฑ์จากงาช้ างและเสือโคร่งมีแนวโน้ ม
ที่จะเป็ นคนมีฐานะและมีอายุ (40 ปี ขึ ้นไป) หลายคนเป็ น
เจ้ าของธุรกิจหรื อพ่อค้ า ผู้ได้ รับงาช้ างเป็ นของขวัญและ
ผู้ที่สนใจจะซื ้อมีแนวโน้ มเป็ นเพศหญิง ในขณะที่ผ้ ซู ื ้อ/
ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งมีแนวโน้ มเป็ นเพศชาย
• มีประชากรไทยเพียงร้ อยละ 10 และ 7 ตามลาดับ เห็นว่า
การค้ างาช้ างและเสือโคร่งเป็ นทีย่ อมรับของสังคม ในขณะ
ที่ผ้ บู ริ โภคงาช้ างส่วนใหญ่ (ร้ อยละ 90) และผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ง (ร้ อยละ 82 ) คิดว่า การซื ้อหรื อ
การค้ าผลิตภัณฑ์เหล่านี ้เป็ นทีย่ อมรับของสังคม
• ประชากรไทย (ร้ อยละ 3) มีความตังใจที
้ จ่ ะซื ้องาช้ างหรื อ
ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งในอนาคต ในกลุม่ ผู้ที่ตงใจจะซื
ั้
้องา
หรื อผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งในอนาคตนี ้ กลุม่ ผู้บริ โภคอายุ
ระหว่าง 25-29 ปี มีมากกว่ากลุม่ อื่น ๆ
• สัดส่วนผู้บริ โภคที่มีแนวโน้ มที่จะซื ้อสินค้ าซ ้าในอนาคตมี
ค่อนข้ างสูง โดยผู้บริ โภคงาช้ างมีร้อยละ 75 และผู้บริ โภค
ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งมีร้อยละ 69
แรงจูงใจ
• เหตุผลหลักในการซื ้องาช้ าง คืองา "นาความโชคดีมาให้ "
"ป้องกันอันตราย" หรื อ "มีความศักดิ์สทิ ธิ์" (รวมทังหมด
้
ร้ อยละ 78) เหตุผลสาคัญอื่นๆ ในการซื ้องาคือ "แสดงถึง
ความสาเร็จ" หรื อ "แสดงสถานะทางสังคม" (รวมทังหมด
้
ร้ อยละ 39)
• ผู้ใช้ ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งร้ อยละ 86 กล่าวว่า
สาเหตุหลักในการซื ้อผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ คือ "ป้องกัน
อันตราย/ มีพลังปกป้องคุ้มครอง" หรื อ "มีความศักดิ์สทิ ธิ์"
เหตุผลที่สาคัญอื่นๆ ในการซื ้อคือ ผลิตภัณฑ์เหล่านี ้

"แสดงถึงความสาเร็ จ" หรื อ "แสดงสถานะทางสังคม"
(รวมทังหมดร้
้
อยละ 43)
• ผลิตภัณฑ์งาช้ างที่ผ้ บู ริ โภคซื ้อหรือเป็ นเจ้ าของมากที่สดุ
คือ เครื่ องประดับหรื ออัญมณี สาหรับผลิตภัณฑ์จากเสือ
ที่นิยมมากที่สดุ เป็ นสินค้ าประเภทเครื่ องรางของขลัง
วัตถุมงคล และพระเครื่ อง
ช่ องทางการซือ้ ขาย
• ช่องทางการซื ้อขายหลักสาหรับผลิตภัณฑ์จากงาช้ างและ
เสือ คือ ร้ านค้ าต่างๆ เช่น ร้ านขายเครื่ องประดับและ
อัญมณี ตลาดพระเครื่ องหรื อร้ านค้ าในวัด
• มีการซื ้อสินค้ าผ่านทางญาติเพื่อนและคนรู้จกั เช่นกันแต่
อยูร่ ะดับที่น้อยกว่าช่องทางร้ านค้ า
• การซื ้อขายออนไลน์เป็ นอีกช่องทางที่ได้ รับความนิยม
ในการค้ นหา และแลกเปลีย่ นข้ อมูลกับคนที่มีความสนใจ
เหมือนกัน รวมไปถึงการติดต่อกับผู้ค้าเมื่อมีการแลก
เปลีย่ นข้ อมูลแล้ ว จะติดต่อซื ้อขายผ่านช่องทางออนไลน์
(เช่นกลุม่ ปิ ดใน Facebook ที่ผ้ บู ริ โภคเข้ าร่วม) หรื อ
ช่องทางอื่นนอกไปจากช่องทางออนไลน์
วิธีการเข้ าถึงผู้บริโภค
• ประชากรไทยร้ อยละ 71 ตระหนักถึงข้ อความรณรงค์เรื่ อง
งาช้ าง ในขณะที่ร้อยละ 59 ตระหนักถึงข้ อความรณรงค์
เรื่ องเสือโคร่ง ข้ อความรณรงค์ดงั กล่าวที่ผ้ บู ริ โภคอ้ างถึง
เป็ นข้ อความทีม่ งุ่ เน้ นในเรื่ องการค้ าที่ผิดกฏหมายและ
การฆ่าสัตว์
• ผู้บริ โภคเชื่อว่า นักข่าวเป็ นตัวกลางที่ดีที่สดุ ในการสือ่
ข้ อความรณรงค์ เกี่ยวกับงาช้ างและเสือ นอกเหนือจาก
ผู้สอื่ ข่าวแล้ ว ผู้บริ โภคยังคิดว่า คนดัง คนบันเทิงและ
นักการเมืองเป็ นกลุม่ บุคคลที่มีอิทธิพล และเหมาะสม
ในการช่วยรณรงค์เรื่ องดังกล่าว
• สือ่ สังคมออนไลน์ โทรทัศน์และอินเทอร์ เน็ต ถือเป็ น
ช่องทางที่มีประสิทธิภาพมากที่สดุ ที่จะใช้ ในการสือ่ สาร
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ความเข้ าใจเรื่องกฎหมาย
ประชากรไทยโดยทั่วไปยังสับสนในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้ องกับการค้ างาช้ างและเสือโคร่ ง
• 8 ใน 10 คนไม่ทราบว่า การค้ างาช้ างจากช้ างบ้ านนันถู
้ กกฎหมาย ในขณะที่ร้อยละ 8 คิดว่า งาช้ างจากแอฟริกา
ถูกกฎหมาย
• 3 ใน 10 คนเชื่อว่า การค้ าผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งถูกกฎหมายหากนามาจากเสือโคร่งที่เลี ้ยงไว้ ในขณะที่ร้อยละ 9
เชื่อว่า การค้ านันถู
้ กต้ องตามกฎหมาย หากเสือโคร่งถูกนามาจากประเทศอื่น
• ประชากรไทยส่วนใหญ่ ( ร้ อยละ 92 ) เห็นด้ วยกับการห้ ามค้ างาช้ างในประเทศ

ข้ อมูลสาคัญที่ได้ จากการอภิปรายกลุ่มย่ อย เกี่ยวกับการบริโภคและใช้ งาช้ าง
การใช้ งาช้ างเป็ นเครื่ องรางของขลัง

ความรับรู้ในเรื่องงาช้ าง
• สาหรับคนไทย ช้ างมีความเกี่ยวข้ องในเชิง ประวัติศาสตร์
โดยเชื่อมโยงกับพระมหากษัตริย์ และการศึกสงคราม
นอกจากนี ้ ยังเป็ นสัญลักษณ์ ที่เกี่ยวพันกับศาสนาพุทธ
และพิธีกรรมต่างๆ
• ช้ างและงาช้ างถูกเชื่อว่า จะช่วยปกป้องผู้ครอบครอง
ช่วยแก้ ปัญหาอุปสรรค สร้ างพลังงานที่ดี และเสริ มสร้ าง
ภาพลักษณ์ให้ ผ้ คู รอบครอง
• สินค้ าจากงาช้ างถูกมองว่า เป็ นสินทรัพย์ในการลงทุน
ที่ค้ มุ ค่า
การใช้ งาช้ าง
• โดยทัว่ ไป งาช้ างใช้ เป็ น
1. วัตถุมงคล เครื่ องรางของขลัง
2. เครื่ องประดับเพื่อความสวยงาม
3. ของประดับตกแต่ง
• งาช้ างยังถูกใช้ เพราะเชื่อว่าดีตอ่ สุขภาพแต่มีสดั ส่วนน้ อย
• การใช้ งาช้ างเป็ น "เครื่ องราง" และ "เครื่ องประดับ
เพื่อความสวยงาม" เป็ นที่ร้ ูจกั และคุ้นเคยมากที่สดุ

• ในฐานะที่เป็ นเครื่ องราง งาช้ างสะท้ อนให้ เห็นถึงความเชื่อ
เรื่ อง "พลังบริ สทุ ธิ์" ซึง่ ก่อให้ เกิดผลเชิงบวก แก่ผ้ คู รอบครอง
พลังดังกล่าวจะเกิดขึ ้นเมื่อ งานันได้
้ มาจากช้ างที่ตาย
ตามธรรมชาติ
• ความเชื่อในอานาจงาช้ างนัน้ ได้ รับอิทธิพลมาจากข้ อมูล
ทางอินเทอร์ เน็ต (กระดานสนทนาและบทความออนไลน์)
หรื อได้ รับอิทธิพลและข้ อมูลมาจากคนในครอบครัว
การใช้ งาช้ างเป็ นเครื่ องประดับเพือ่ ความสวยงาม
• เครื่ องประดับจากงาช้ างสะท้ อนถึงคุณลักษณะที่ผ้ หู ญิง
ต้ องการเพื่อความงาม
• นอกเหนือจากมีสขี าวและมีความมันเงา งาช้ างยังมี
อานาจในการป้องกัน/ พลังทางบวก ซึง่ เชื่อว่า ดีกว่าวัสดุอื่น ๆ
การใช้ งาช้ างเป็ นของประดับตกแต่งบ้ านและเป็ นยา
• มีผ้ ตู อบแบบสอบถามเพียงไม่กี่รายที่มีของตกแต่งที่ทาจากงา
ช้ าง เนื่องจากของตกแต่งบ้ านเหล่านี ้มีราคาแพงมาก
และผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ถูกมองว่า จะประดับอยูใ่ นบ้ านของ
คนที่มีฐานะมากหรื อจะถูกเก็บไว้ ในพิพิธภัณฑ์และวัด
• ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายกล่าวถึงผู้สงู อายุบางคน
ที่เชื่อในคุณสมบัติทางการแพทย์ของงาช้ าง เช่น
งาช้ างสามารถขจัดสารพิษออกจากร่างกายและช่วย
เพิ่มการไหลเวียนโลหิต
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ข้ อมูลสาคัญที่ได้ จากการการสัมภาษณ์ เชิงลึกเกี่ยวกับการบริโภค
และใช้ ผลิตภัณฑ์ จากเสือโคร่ ง
ความรับรู้ในเรื่องผลิตภัณฑ์ จากเสือโคร่ ง

การใช้ ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งเป็ นเครื่ องยา

• เสือโคร่งถูกมองว่าเป็ นสัตว์ที่ลกึ ลับ แข็งแรง ดุร้ายและมีพลัง
ลักษณะเหล่านี ้เป็ นคุณสมบัติที่ทาให้ คนเชื่อในอานาจและพลั
งในผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ง

• ผู้บริ โภคเชื่อว่า ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ งจะช่วยเสริ มสร้ าง
ร่างกาย และพลังของเสือจะอยู่ในคนที่บริ โภค หรื อ
ใช้ ผลิตภัณฑ์
• ผู้บริ โภคเชื่อว่า
แต่ละส่วนของเสือโคร่งมีประโยชน์ทางยาที่ตา่ งกัน
1. กระดูกช่วยลดอาการเจ็บ ปวดเมือ่ ยและช่วยบารุง เลือด
2. เขี ้ยวช่วยรักษาบาดแผล เช่น แผลจากอุบตั เิ หตุทาง
รถยนต์
3. น ้ามันเสือช่วยบรรเทาอาการแพ้
• ความรู้ในการใช้ ชิ ้นส่วนจากเสือโคร่งเพื่อเป็ นยารักษายังมีอยู่
อย่างจากัด แหล่งข้ อมูลมักมาจากเรื่ องเล่าภายในครอบครัว
ประสบการณ์ในวัยเด็ก และสารคดี

• ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ งถูกเชื่อว่า จะช่วยเพิ่มบารมี นาโชคดี
และช่วยปกป้องจากความชัว่ ร้ าย/ อันตราย
การใช้ ผลิตภัณฑ์ จากเสือโคร่ ง
• โดยทัว่ ไป ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งถูกใช้ เป็ น
1. วัตถุมงคล เครื่ องรางของขลัง
2. ใช้ เพื่อบารุงสุขภาพและรักษาอาการ
3. ของประดับตกแต่ง
• การใช้ ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งเป็ น "เครื่ องราง"
เป็ นที่ร้ ูจกั และคุ้นเคยมากที่สดุ

การใช้ ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่งเป็ นของประดับตกแต่ง

การใช้ ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ งเป็ นเครื่ องรางของขลัง
• ผู้บริ โภคเชื่อว่า เครื่ องรางจากเสือโคร่งจะเสริ มอานาจบารมี
สร้ างความเชื่อมัน่ หรื อช่วยคุ้มครองป้องกัน
• ความเชื่อในอานาจของเครื่ องรางเสือโคร่งมาจากหลาย
แหล่ง อย่างไรก็ตาม แหล่งที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ
คนที่ผ้ บู ริ โภคให้ ความไว้ วางใจ
• เมื่อเครื่ องรางจากเสือได้ ผา่ นพิธีบชู า หรื อปลุกเสก
จิตวิญญาณของเสือจะถูกปลุกให้ ตื่นขึ ้น
ซึง่ จะทาให้ เครื่ องรางนันมี
้ พลังมากขึ ้น
• ผู้บริ โภคเชื่อว่า
เสือโคร่งในธรรมชาติมีความดุร้ายกว่าเสือโคร่งทีค่ นเลี ้ยงไว้
ดังนัน้ เครื่ องรางที่มาจากเสือโคร่งใน
ธรรมชาติจะมีพลานุภาพมากกว่า
USAID RDMA - คุณเจษฎา ทวีกาญจน์
โทรศัพท์: +662 257-3285/โทรสาร: : +66-2-257-3099
อีเมล์: jtaweekan@usaid.gov / info-rdma@usaid.gov
http://www.usaid.gov/asia-regional

• โดยทัว่ ไปแล้ ว ผู้บริ โภคมองว่า ของประดับตกแต่งที่ทาจาก
เสือโคร่ง มักอยูใ่ นบ้ านคนที่มีฐานะหรื อเป็ นผู้มีอานาจ
โดยจะประดับผลิตภัณฑ์เหล่านี ้ไว้ บนผนังหรื อวางไว้ บนพื ้น
• ของประดับตกแต่งที่ทาจากเสือโคร่งถูกมองว่า มีราคาแพง
และอาจผิดกฎหมาย
• ผู้บริ โภคเชื่อว่า ความต้ องการใช้ เสือโคร่งเป็ นเครื่ องราง
จะไม่ลดลงเมื่อเวลาผ่านไป
• ในทางกลับกัน ความต้ องการเสือโคร่งเพื่อใช้ เป็ นยา
ไม่นา่ จะเพิม่ ขึ ้น เนื่องจากชิ ้นส่วนจากเสือโคร่งมาใช้ เป็ นยา
หายาก นอกจากนี ้ ผู้ใช้ มกั จะจากัดอยูใ่ นกลุม่ คนรุ่นก่อน
• ผู้บริ โภคบางคนรายงานว่า มีการปราบปรามร้ านค้ าที่
จาหน่ายผลิตภัณฑ์สตั ว์ป่าที่ผิดกฎหมาย ซึง่ ส่งผลทาให้
การค้ าย้ ายไปยังช่องทางออนไลน์แทน

USAID WILDLIFE ASIA – คุณเอเลนอร่า เดอ กุซมาน
โทรศัพท์: +6620155941 – 43 ต่อ 118
อีเมล์: eleanora.deguzman@usaidwildlifeasia.org
http://www.usaidwildlifeasia.org/
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