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การศึกษาวจิัยมีองค์ประกอบ 2 ประการ คือ 

ผลการวจิัยผู้บริโภคและใช้งาช้างและผลิตภณัฑ์จาก
เสือโคร่งในประเทศไทย 

1. การวจิยัเชิงปริมาณโดยใช้ฐานข้อมลูออนไลน์ (Online baseline survey) แสดงข้อมลูที่เป็นตวัแทนของประชากรไทย
(n = 1000 แทนจ านวนกลุม่ตวัอยา่งประชากรชาวไทย  และ n = 550 แทนจ านวนกลุม่ตวัอยา่งเป้าหมายทีม่าจาก
การสุม่ตวัอยา่งเพิ่มขึน้ (booster)   จากกลุม่ผู้ที่ใช้งาและ/ หรือผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่ง)

2. การวจิยัเชิงคณุภาพประกอบด้วยการอภิปรายกลุม่ยอ่ยกบัผู้บริโภคงาช้างและการสมัภาษณ์เชิงลกึ เป็นรายบคุคล
กบัผู้บริโภคผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่ง ในกรุงเทพฯ เชียงใหม ่และสริุนทร์

การวจิยัเชิงคุณภาพประกอบดว้ยการอภิปรายกลุ่มยอ่ย (FGDs) 
ของผูบ้ริโภคงาชา้งและการสัมภาษณ์บุคคลในการสัมภาษณ์ความลึกของผูบ้ริโภคเสือโคร่งในกรุงเทพฯเชียงใหม่และสุรินทร์

การวจิยัผู้บริโภคนี*้เป็นสว่นหนึง่ของโครงการ USAID Wildlife 
Asia**  มีวตัถปุระสงค์เพื่อให้ข้อมลูเก่ียวกบัความรู้ ทศันคติ 
และการปฏิบตัิของประชากรทัว่ไป ในการซือ้และใช้งาช้าง 
และผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่ง ตลอดจนการค้นหาการรับรู้ 
ความเช่ือ แรงจงูใจ และปัจจยัทีม่ีอิทธิพลอื่น ๆ ในการผลกัดนั 
ให้เกิดความต้องการงาช้างและผลติภณัฑ์จากเสือโคร่ง 
ในประเทศไทย 

* มมุมองของผู้ เขียนที่แสดงในเอกสารฉบบันี ้ไมจ่ าเป็นต้องสะท้อนถึงมมุมองขององค์การเพื่อการพฒันาระหวา่งประเทศของสหรัฐอเมริกา
หรือรัฐบาลสหรัฐอเมริกา 

** โครงการ USAID Wildlife Asia ด าเนินการเพื่อแก้ไขปัญหาการค้าสตัว์ป่าซึง่จดัเป็นปัญหาอาชญากรรมข้ามชาต ิโดย โครงการนีมี้จดุมุ่งหมายเพ่ือ 
ลดความต้องการของผู้บริโภคส าหรับสตัว์ป่าและผลติภณัฑ์ที่มาจากสตัว์ป่า สนบัสนนุให้มีการบงัคบัใช้กฎหมาย เพิ่มความมุง่มัน่ทางกฎหมายและทาง 
การเมือง และสนบัสนนุการท างานร่วมกนัในภมิูภาค เพื่อลดอาชญากรรมสตัว์ป่าในภมิูภาคเอเชียตะวนัออกเฉียงใต้ โดยเฉพาะอยา่งยิ่งในประเทศ กมัพชูา 
ลาว ไทย เวียดนามและจีน ชนิดสตัว์ป่าที่โครงการมุง่เน้นได้แก่ ช้าง แรด เสือและลิน่ หากต้องการข้อมลูเพ่ิมเติมกรุณาดทูี่ www.usaidwildlifeasia.org 
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ลักษณะทั่วไปของผู้บริโภค  

• ประชากรไทย ร้อยละ 2 มีหรือใช้ชิน้สว่นหรือผลติภณัฑ์ 
จากงาช้าง และร้อยละ 1 มีหรือใช้ชิน้สว่นหรือผลติภณัฑ์ 
จากเสอืโคร่ง แม้วา่สดัสว่นนีจ้ะต า่มาก แตผู่้บริโภคกลุม่นี ้
มีสว่นผลกัดนัตลาดในประเทศอยา่งมีนยัส าคญั 

• กลุม่ผู้บริโภคผลติภณัฑ์จากงาช้างและเสอืโคร่งมีแนวโน้ม
ที่จะเป็นคนมีฐานะและมีอาย ุ(40 ปีขึน้ไป) หลายคนเป็น 
เจ้าของธุรกิจหรือพอ่ค้า ผู้ได้รับงาช้างเป็นของขวญัและ 
ผู้ที่สนใจจะซือ้มีแนวโน้มเป็นเพศหญิง ในขณะท่ีผู้ซือ้/ 
ผู้ใช้ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งมีแนวโน้มเป็นเพศชาย 

• มีประชากรไทยเพียงร้อยละ 10 และ 7 ตามล าดบั เห็นวา่ 
การค้างาช้างและเสอืโคร่งเป็นท่ียอมรับของสงัคม ในขณะ 
ที่ผู้บริโภคงาช้างสว่นใหญ่ (ร้อยละ 90) และผู้บริโภค 
ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่ง (ร้อยละ 82 ) คดิวา่ การซือ้หรือ 
การค้าผลติภณัฑ์เหลา่นีเ้ป็นท่ียอมรับของสงัคม 

• ประชากรไทย (ร้อยละ 3)  มีความตัง้ใจทีจ่ะซือ้งาช้างหรือ 
ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งในอนาคต ในกลุม่ผู้ที่ตัง้ใจจะซือ้งา 
หรือผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งในอนาคตนี ้กลุม่ผู้บริโภคอาย ุ
ระหวา่ง 25-29 ปี มีมากกวา่กลุม่อื่น ๆ 

• สดัสว่นผู้บริโภคที่มีแนวโน้มที่จะซือ้สนิค้าซ า้ในอนาคตมี 
คอ่นข้างสงู โดยผู้บริโภคงาช้างมร้ีอยละ 75 และผู้บริโภค 
ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งมีร้อยละ 69   

แรงจูงใจ 

• เหตผุลหลกัในการซือ้งาช้าง คอืงา "น าความโชคดีมาให้"  
"ป้องกนัอนัตราย" หรือ "มีความศกัดิ์สทิธ์ิ" (รวมทัง้หมด 
ร้อยละ 78) เหตผุลส าคญัอื่นๆ ในการซือ้งาคอื "แสดงถงึ 
ความส าเร็จ" หรือ "แสดงสถานะทางสงัคม" (รวมทัง้หมด 
ร้อยละ 39) 

• ผู้ใช้ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งร้อยละ 86 กลา่ววา่ 
สาเหตหุลกัในการซือ้ผลติภณัฑ์เหลา่นี ้คือ "ป้องกนั 
อนัตราย/ มีพลงัปกป้องคุ้มครอง" หรือ "มีความศกัดิ์สทิธ์ิ" 
เหตผุลที่ส าคญัอื่นๆ ในการซือ้คอื ผลติภณัฑ์เหลา่นี ้ 

 
•  

 
 
"แสดงถึงความส าเร็จ" หรือ "แสดงสถานะทางสงัคม" 
(รวมทัง้หมดร้อยละ 43) 

• ผลติภณัฑ์งาช้างที่ผู้บริโภคซือ้หรือเป็นเจ้าของมากที่สดุ 
คือ เคร่ืองประดบัหรืออญัมณี ส าหรับผลติภณัฑ์จากเสอื 
ที่นิยมมากที่สดุเป็นสนิค้าประเภทเคร่ืองรางของขลงั 
วตัถมุงคล และพระเคร่ือง 

ช่องทางการซือ้ขาย 
• ช่องทางการซือ้ขายหลกัส าหรับผลติภณัฑ์จากงาช้างและ

เสอื คือ ร้านค้าตา่งๆ เช่น ร้านขายเคร่ืองประดบัและ 
อญัมณี  ตลาดพระเคร่ืองหรือร้านค้าในวดั 

• มีการซือ้สนิค้าผา่นทางญาตเิพื่อนและคนรู้จกัเช่นกนัแต่ 
อยูร่ะดบัท่ีน้อยกวา่ช่องทางร้านค้า 

• การซือ้ขายออนไลน์เป็นอีกช่องทางที่ได้รับความนิยม 
ในการค้นหา และแลกเปลีย่นข้อมลูกบัคนท่ีมีความสนใจ 
เหมือนกนั รวมไปถึงการติดตอ่กบัผู้ ค้าเมื่อมีการแลก 
เปลีย่นข้อมลูแล้ว จะติดตอ่ซือ้ขายผา่นช่องทางออนไลน์ 
(เช่นกลุม่ปิดใน Facebook ที่ผู้บริโภคเข้าร่วม) หรือ 
ช่องทางอื่นนอกไปจากช่องทางออนไลน์ 

วิธีการเข้าถงึผู้บริโภค 

• ประชากรไทยร้อยละ 71 ตระหนกัถึงข้อความรณรงค์เร่ือง 
งาช้าง ในขณะท่ีร้อยละ 59 ตระหนกัถึงข้อความรณรงค์ 
เร่ืองเสอืโคร่ง ข้อความรณรงค์ดงักลา่วที่ผู้บริโภคอ้างถึง 
เป็นข้อความทีมุ่ง่เน้นในเร่ืองการค้าที่ผิดกฏหมายและ 
การฆา่สตัว์ 

• ผู้บริโภคเช่ือวา่ นกัขา่วเป็นตวักลางที่ดีที่สดุในการสือ่ 
ข้อความรณรงค์ เก่ียวกบังาช้างและเสอื นอกเหนือจาก 
ผู้สือ่ขา่วแล้ว ผู้บริโภคยงัคดิวา่ คนดงั คนบนัเทงิและ 
นกัการเมืองเป็นกลุม่บคุคลท่ีมีอิทธิพล และเหมาะสม 
ในการช่วยรณรงค์เร่ืองดงักลา่ว 

• สือ่สงัคมออนไลน์ โทรทศัน์และอินเทอร์เน็ต ถือเป็น 
ช่องทางที่มีประสทิธิภาพมากที่สดุที่จะใช้ในการสือ่สาร

ข้อมูลส าคัญท่ีค้นพบจากการวิจัยเชิงปริมาณ 
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ความรับรู้ในเร่ืองงาช้าง 

• ส าหรับคนไทย ช้างมีความเก่ียวข้องในเชิง ประวตัิศาสตร์ 
โดยเช่ือมโยงกบัพระมหากษัตริย์ และการศกึสงคราม 
นอกจากนี ้ยงัเป็นสญัลกัษณ์ ที่เก่ียวพนักบัศาสนาพทุธ 
และพิธีกรรมตา่งๆ 

• ช้างและงาช้างถกูเช่ือวา่ จะชว่ยปกป้องผู้ครอบครอง  
ช่วยแก้ปัญหาอปุสรรค สร้างพลงังานท่ีดี และเสริมสร้าง 
ภาพลกัษณ์ให้ผู้ครอบครอง 

• สนิค้าจากงาช้างถกูมองวา่ เป็นสนิทรัพย์ในการลงทนุ 
ที่คุ้มคา่ 

การใช้งาช้าง 

• โดยทัว่ไป งาช้างใช้เป็น 

1. วตัถมุงคล เคร่ืองรางของขลงั 
2. เคร่ืองประดบัเพื่อความสวยงาม 
3. ของประดบัตกแตง่ 

• งาช้างยงัถกูใช้เพราะเช่ือวา่ดีตอ่สขุภาพแตม่ีสดัสว่นน้อย                               
• การใช้งาช้างเป็น "เคร่ืองราง" และ "เคร่ืองประดบั 

เพื่อความสวยงาม" เป็นท่ีรู้จกัและคุ้นเคยมากที่สดุ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การใช้งาช้างเป็นเคร่ืองรางของขลงั 

• ในฐานะที่เป็นเคร่ืองราง งาช้างสะท้อนให้เห็นถงึความเช่ือ 
เร่ือง "พลงับริสทุธ์ิ" ซึง่ก่อให้เกิดผลเชิงบวก แก่ผู้ครอบครอง 
พลงัดงักลา่วจะเกิดขึน้เมื่อ งานัน้ได้มาจากช้างที่ตาย 
ตามธรรมชาต ิ

•  ความเช่ือในอ านาจงาช้างนัน้ ได้รับอิทธิพลมาจากข้อมลู 
ทางอินเทอร์เน็ต (กระดานสนทนาและบทความออนไลน์) 
หรือได้รับอิทธิพลและข้อมลูมาจากคนในครอบครัว 

การใช้งาช้างเป็นเคร่ืองประดบัเพือ่ความสวยงาม 

• เคร่ืองประดบัจากงาช้างสะท้อนถึงคณุลกัษณะที่ผู้หญิง 
ต้องการเพื่อความงาม 

• นอกเหนือจากมีสขีาวและมีความมนัเงา  งาช้างยงัมี 
อ านาจในการป้องกนั/ พลงัทางบวก ซึง่เช่ือวา่ ดีกวา่วสัดอุื่น ๆ 

การใช้งาช้างเป็นของประดบัตกแตง่บ้านและเป็นยา 
• มีผู้ตอบแบบสอบถามเพียงไมก่ี่รายที่มีของตกแตง่ที่ท าจากงา

ช้าง เนื่องจากของตกแตง่บ้านเหลา่นีม้ีราคาแพงมาก 
และผลติภณัฑ์เหลา่นีถ้กูมองวา่ จะประดบัอยูใ่นบ้านของ 
คนที่มีฐานะมากหรือจะถกูเก็บไว้ในพิพิธภณัฑ์และวดั 

• ผู้ตอบแบบสอบถามบางรายกลา่วถึงผู้สงูอายบุางคน 
ที่เช่ือในคณุสมบตัิทางการแพทย์ของงาช้าง เช่น 
งาช้างสามารถขจดัสารพิษออกจากร่างกายและชว่ย 
เพิ่มการไหลเวียนโลหิต 

 

 

ความเข้าใจเร่ืองกฎหมาย   

ประชากรไทยโดยทั่วไปยงัสับสนในตัวบทกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการค้างาช้างและเสือโคร่ง 

• 8 ใน 10 คนไมท่ราบวา่ การค้างาช้างจากช้างบ้านนัน้ถกูกฎหมาย ในขณะท่ีร้อยละ 8 คดิวา่ งาช้างจากแอฟริกา 
ถกูกฎหมาย 

• 3 ใน 10 คนเช่ือวา่ การค้าผลติภณัฑ์จากเสือโคร่งถกูกฎหมายหากน ามาจากเสอืโคร่งที่เลีย้งไว้ ในขณะที่ร้อยละ 9  
เช่ือวา่ การค้านัน้ถกูต้องตามกฎหมาย หากเสอืโคร่งถกูน ามาจากประเทศอื่น 

• ประชากรไทยสว่นใหญ่ ( ร้อยละ 92 ) เห็นด้วยกบัการห้ามค้างาช้างในประเทศ 

ข้อมูลส าคัญท่ีได้จากการอภปิรายกลุ่มย่อย เก่ียวกับการบริโภคและใช้งาช้าง 
 



 ผลการวิจยัผู้บริโภคและใช้งาช้างและผลิตภณัฑ์จากเสือโคร่งในประเทศไทย      |       4 

 

ความรับรู้ในเร่ืองผลติภณัฑ์จากเสือโคร่ง 

• เสอืโคร่งถกูมองวา่เป็นสตัว์ที่ลกึลบั แข็งแรง ดรุ้ายและมีพลงั 
ลกัษณะเหลา่นีเ้ป็นคณุสมบตัิที่ท าให้คนเช่ือในอ านาจและพลั
งในผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่ง 

• ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งถกูเช่ือวา่ จะช่วยเพิ่มบารมี น าโชคดี 
และช่วยปกป้องจากความชัว่ร้าย/ อนัตราย 

การใช้ผลิตภณัฑ์จากเสือโคร่ง 

• โดยทัว่ไป ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งถกูใช้เป็น 

1. วตัถมุงคล เคร่ืองรางของขลงั 
2. ใช้เพื่อบ ารุงสขุภาพและรักษาอาการ  
3. ของประดบัตกแตง่ 

• การใช้ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งเป็น "เคร่ืองราง" 
เป็นท่ีรู้จกัและคุ้นเคยมากที่สดุ 

 

การใช้ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งเป็นเคร่ืองรางของขลงั 

• ผู้บริโภคเช่ือวา่ เคร่ืองรางจากเสอืโคร่งจะเสริมอ านาจบารมี 
สร้างความเช่ือมัน่หรือช่วยคุ้มครองป้องกนั 

• ความเช่ือในอ านาจของเคร่ืองรางเสอืโคร่งมาจากหลาย 
แหลง่ อยา่งไรก็ตาม แหลง่ที่มีอิทธิพลมากที่สดุ คือ 
คนที่ผู้บริโภคให้ความไว้วางใจ 

• เมื่อเคร่ืองรางจากเสอืได้ผา่นพิธีบชูา หรือปลกุเสก 
จิตวิญญาณของเสอืจะถกูปลกุให้ตื่นขึน้ 
ซึง่จะท าให้เคร่ืองรางนัน้มีพลงัมากขึน้ 

• ผู้บริโภคเช่ือวา่ 
เสอืโคร่งในธรรมชาติมีความดรุ้ายกวา่เสอืโคร่งทีค่นเลีย้งไว้ 
ดงันัน้ เคร่ืองรางที่มาจากเสอืโคร่งใน 
ธรรมชาติจะมีพลานภุาพมากกวา่ 

 

 

 
การใช้ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งเป็นเคร่ืองยา 

• ผู้บริโภคเช่ือวา่ ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งจะชว่ยเสริมสร้าง 
ร่างกาย และพลงัของเสอืจะอยู่ในคนท่ีบริโภค หรือ 
ใช้ผลติภณัฑ์  

• ผู้บริโภคเช่ือวา่ 
แตล่ะสว่นของเสอืโคร่งมีประโยชน์ทางยาที่ตา่งกนั 
1. กระดกูชว่ยลดอาการเจ็บ ปวดเมือ่ยและช่วยบ ารุง เลอืด 
2. เขีย้วช่วยรักษาบาดแผล เช่น แผลจากอบุตัเิหตทุาง 

รถยนต์ 
3. น า้มนัเสอืชว่ยบรรเทาอาการแพ้ 

• ความรู้ในการใช้ชิน้สว่นจากเสอืโคร่งเพื่อเป็นยารักษายงัมีอยู่
อยา่งจ ากดั แหลง่ข้อมลูมกัมาจากเร่ืองเลา่ภายในครอบครัว 
ประสบการณ์ในวยัเด็ก และสารคด ี

การใช้ผลติภณัฑ์จากเสอืโคร่งเป็นของประดบัตกแตง่ 

• โดยทัว่ไปแล้ว ผู้บริโภคมองวา่ ของประดบัตกแตง่ที่ท าจาก 
เสอืโคร่ง มกัอยูใ่นบ้านคนที่มีฐานะหรือเป็นผู้มีอ านาจ  
โดยจะประดบัผลติภณัฑ์เหลา่นีไ้ว้บนผนงัหรือวางไว้บนพืน้ 

• ของประดบัตกแตง่ที่ท าจากเสอืโคร่งถกูมองวา่ มีราคาแพง 
และอาจผิดกฎหมาย 

• ผู้บริโภคเช่ือวา่ ความต้องการใช้เสอืโคร่งเป็นเคร่ืองราง 
จะไมล่ดลงเมื่อเวลาผา่นไป  

• ในทางกลบักนั ความต้องการเสอืโคร่งเพื่อใช้เป็นยา 
ไมน่า่จะเพิม่ขึน้ เนื่องจากชิน้สว่นจากเสอืโคร่งมาใช้เป็นยา 
หายาก นอกจากนี ้ผู้ใช้มกัจะจ ากดัอยูใ่นกลุม่คนรุ่นก่อน  

• ผู้บริโภคบางคนรายงานวา่ มกีารปราบปรามร้านค้าที่ 
จ าหนา่ยผลติภณัฑ์สตัว์ป่าที่ผิดกฎหมาย  ซึง่สง่ผลท าให้ 
การค้าย้ายไปยงัช่องทางออนไลน์แทน

 

ข้อมูลส าคัญท่ีได้จากการการสัมภาษณ์เชิงลึกเก่ียวกับการบริโภค 
และใช้ผลิตภัณฑ์จากเสือโคร่ง 
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