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วันช้ างไทย (วัน ที่ ๑๓ มี น าคม ของทุกป�)
"ช้าง" เป�นสัตว์ทม
ี่ ีความสัมพันธ์ และผูกพันกับว�ถีชวี �ตของคนไทย
ตั้งแต่ในสมัยโบราณ ช้างเป�นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตร�ย์ไทย
ทุกยุค ทุกสมัย ป�จจุบัน คนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสําคัญของช้างไทย
ลดลงจนช้างถูกนําไปเร่รอ
่ นหาผลประโยชน์ และเจ็บป�วยล้มตายเป�นจํานวนมาก
ดังนั้น เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญ และการดํารงอยูข
่ องช้างไทย
รวมทัง้ เป�นการประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ประชาชนทุกคนหันมาช่วยกันอนุรก
ั ษ์ชา้ ง
คณะรัฐมนตร�จงึ มีมติเห็นชอบกําหนดให้วันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกป�เป�น วันช้างไทย

วัน ช้างไทย วันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกป�
ประวัติความเป�น มา
วันช้างไทย ร�เร�ม
ั ษ์ชา้ งไทย
่ จากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรก
เห็ นว่าหากมีการสถาปนาวันช้างไทยขึ้น จะช่วยให้ ประชาชน หั นมาสนใจช้าง
รักช้าง หวงแหนช้าง ตลอดจนให้ความสําคัญต่อการ ให้ความช่วยเหลืออนุรก
ั ษ์ชา้ งมากขึ้น
เดิมได้พิจารณาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทํายุทธหัตถี มีชย
ั ชนะ
เหนือพระมหาอุปราชา แต่ในวันดังกล่าวถูกใช้เป�นวันกองทัพไทย จึงได้พิจารณา
วันที่ ๑๓ มีนาคม ซึง่ เป�นวันทีค
่ ณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจําชาติ ได้มีมติให้
ช้างเผือกเป�นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป�นวันที่มีความเหมาะสม จึงได้เสนอมติ
สู่คณะรัฐมนตร� โดยได้รบ
ั การสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่ คณะรัฐมนตร�
มีมติ เมื่อ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ วันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกป�
เป�น วันช้างไทย และได้ประกาศสํานักนายกรัฐมนตร� เมื่อ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑
ลงในราชกิจจานุเบกษา เมื่อ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑

วัต ถุประสงค์การจัดกิจกรรม “วันช้างไทย”
๑. ให้ประชาชนสนใจช้าง รักหวงแหนช้าง ให้ความสําคัญต่อการ ให้ความช่วยเหลือ
และอนุรก
ั ษ์ชา้ งมากขึ้น
๒. เป�นการยกย่องให้เกียรติชา้ ง เป�นสัตว์ทม
ี่ ีความสําคัญ นอกเหนือจาก
เกียรติทช
ี่ า้ งเคยได้รบ
ั ในอดีต ไม่ว่าจะเป�นช้างเผือกในธงชาติหร�อช้างเผือก
ทีเ่ ป�นสัญลักษณ์ของประเทศ หร�อสัตว์ค่พ
ู ระบารมีของพระมหากษัตร�ย์

ความสํ าคั ญของช้ างต่ อประวัติ ศาสตร์ชาติ ไทย
ความสําคัญของช้างทีเ่ กี่ยวข้องกับการดําเนินชีว�ตของคนไทย ตั้งแต่ในอดีต
จนถึงป�จจุบัน มีดังนี้
๑.ช้างเป�นสั ตว์ คู่ บารมี ของพระมหากษั ตร�ย์ไ ทย ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รัชกาลที่ ๒ แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ สยามประเทศเคยใช้
่ กันว่าช้างเผือกเป�นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตร�ย์
ธงชาติเป�น รูปช้างเผือก ชาวไทยเชือ
ช้างเผือกจึงได้รบ
ั การยกย่องเสมือนเจ้านายชัน
้ เจ้าฟ�า
๒. ช้างเป�นผู้ปกป�องเอกราชแห่ ง ชาติ ไ ทย ประวัติศาสตร์ชาติไทยได้จาร�กว่า
ช้างเข้ามามีส่วนในการปกป�องเอกราช และความเป�นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุค
หลายสมัย เช่น สมัยกรุงธนบุร � พระบาทสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ทรงรวบรวม
ชาติไทยให้เป�นป�กแผ่นและมั่นคง บนหลังช้างทรงพระทีน
่ งั่ และสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงประกาศเอกราชความเป�นชาติไทย
บนหลังช้างทรงพระทีน
่ งั่ เช่นกัน ซึง่ ช้างทรงของสมเด็จพระนเรศวรนับว่าเป�นช้างไทย
ทีไ่ ด้รบ
ั เกียรติอันสูงสุด จากความกล้าหาญในสมรภูมิรบ ทําให้ชา้ งไทยเชือกนี้
ได้รบ
ั พระราชทานยศให้เป�น "เจ้าพระยาปราบหงสาวดี "

ความสํ าคั ญของช้ างต่ อประวัติ ศาสตร์ชาติ ไทย (ต่ อ)

๓. ช้างใช้ในพระราชพิธ ส
ี ํ าคั ญต่ าง ๆ เป�นการสร้างสรรค์วัฒนธรรม
ทีด
่ ีงามของชาติไทย ในสมัยกรุงรัตนโกสินทร์ ช้าง คือพาหนะสําคัญทีอ
่ ัญเชิญ
พระพุทธมณีรต
ั นปฏิมากรแก้วมรกต มาสถิตย์ ณ วัดพระศร�รต
ั นศาสดาราม
นอกจากนีง้ านพระราชพิธต
ี ่าง ๆ เช่น พระราชพิธเี ฉลิมพระชนมพรรษา
งานพระราชพิธฉ
ี ัตรมงคล หร�องานพระราชทานงานเลีย
้ ง เพื่อเป�นเกียรติแก่
พระราชอาคันตุกะหร�อประมุขของต่างประเทศ ณ พระทีน
่ งั่ จักร�มหาปราสาท
จะนําช้างเผือกแต่งเคร�อ
่ งคชาภรณ์ไปยืนที่แท่นเกยช้างด้านตะวันตก
ของพระทีน
่ งั่ ดุสิตาภิรมย์ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระเกียรติยศ
๔.ช้างสร้างความสั มพันธ์ไ มตร�ร ะหว่างประเทศ สมัยรัชกาลที่ ๕
ทรงเสด็จประพาสประเทศสิงคโปร์ และเบตาเว�ย (จาการ์ตา) ประเทศอินโดนีเซีย
ทรงได้พระราชทานช้างสําร�ดให้ทงั้ ๒ ประเทศ เพื่อเป�นการสร้างสัมพันธ์ไมตร�
ระหว่างประเทศ

ความสํ าคั ญของช้ างต่ อประวัติ ศาสตร์ชาติ ไทย (ต่ อ)

๕.ช้างใช้เป�นพาหนะในการคมนาคม สมัยทีก
่ ารคมนาคมยังไม่เจร�ญเทียบเท่า
กับป�จจุบัน ช้าง คือพาหนะในการคมนาคม การขนส่งของทีด
่ ี และมีประสิทธิภาพทีส
่ ุด
เนื่องจากช้างเป�นสัตว์ใหญ่ทม
ี่ ีความเฉลียวฉลาดและมีพละกําลังมหาศาล ช้างสามารถ
ขนส่งสิ่งต่าง ๆ ทีม
่ ีอยู่ในปร�มาณมากได้อย่างอดทน
๖.ช้างใช้ในอุตสาหกรรมทํา ไม้ อดีตการใช้ชา้ งทําไม้ เร�ม
่ ตั้งแต่การล้มไม้
การทําท่อนไม้ซุง การขนส่งไม้จากป�าจนถึงโรงงานหร�อตลาดการค้า ในแง่ของการ
อนุรก
ั ษ์ปา� ไม้ และระบบการจัดการป�าไม้ การใช้ชา้ งชักลากไม้ นับว่าเหมาะสมมาก
เพราะช้างสามารถเดินไปในป�าได้โดยไม่ทาํ ลายกล้าไม้ต้นเล็ก ๆ ไม่ทาํ ให้ดินแน่น ไม่ต้อง
ตัดถนนหนทางเพิ่ม นอกจากนี้ชา้ งยังขึ้นเขาได้ดี และมีอายุการใช้งานนานถึง ๕๐ ป�
ป�จจุบันมีการพัฒนาเคร�อ
่ งจักรและเทคโนโลยีทท
ี่ ันสมัย ความนิยมในการใช้แรงงาน
จากช้างจึงค่อย ๆ ลดลง แต่ชา้ งยังคงเป�นสัตว์ทค
ี่ นไทยให้ความสําคัญเสมอ

วันช้างไทย ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕
วันช้างไทย ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕ รัฐบาลโดยนายกรัฐมนตร� พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
มีนโยบายให้ความสําคัญกับการดูแลช้างสัตว์ค่บ
ู า้ นคู่เมืองของไทย ดังนี้
- ช้างป�า การอนุรก
ั ษ์ชา้ งป�า ได้กําชับให้กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติ
และสิ่งแวดล้อม วางแนวทางทัง้ การป�องกันการบุกรุกพื้นทีป
่ า� ตลอดจน
การฟ�้ นฟูปา� เสื่อมโทรม ให้สามารถเป�นแหล่งอาหารของช้าง ลดความขัดแย้ง
ระหว่างช้างกับชุมชน
- ช้างเลี้ยง หร�อช้างบ้าน มีนโยบาย การวางแนวทางปฏิบัติทถ
ี่ ูกต้อง
เหมาะสมในการดูแลรักษาด้านต่าง ๆ เกี่ยวกับช้าง รวมถึงผู้ทเี่ กี่ยวข้องกับช้าง
เช่น ควาญช้าง เจ้าของปางช้าง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลช้างเลี้ยงใช้งาน
ในภาคการท่องเทีย
่ ว ให้เป�นทีย
่ อมรับของสากล
เมื่อวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรัฐมนตร� ได้อนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรับการปฎิบัติที่ดีสําหรับปางช้างเป�นมาตรฐาน
บังคับ พ.ศ. .... ซึง่ เป�นการกําหนดเกณฑ์การจัดการควบคุมดูแล และเลี้ยงช้าง
ให้ถูกต้องเหมาะสม เช่น สถานทีต
่ ั้งของปางช้างต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมทีไ่ ม่เสี่ยง
จากการปนเป�้ อนของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ มีค่ม
ู ือการจัดการ
ทีแ
่ สดงให้เห็นรายละเอียดของการปฏิบต
ั ิงาน เช่น การแยกและฝ�กลูกช้าง การจัดการ
ด้านการสืบพันธุ์ มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมปางช้างกํากับดูแลด้านสุขภาพ และมีการ
ตรวจสุขภาพประจําป� โดยให้กฎกระทรวงนี้ใช้บังคับ เมื่อครบกําหนด ๒ ป�
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา

กิจกรรมวันช้างไทย
การจัดกิจกรรมวันช้างไทยทัง้ หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ได้มีการจัด
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ มากมาย โดยเน้นกิจกรรมการอนุรก
ั ษ์และเห็นคุณค่า
ของช้างไทย ในสถานทีท
่ อ
่ งเทีย
่ ว เชิงอนุรก
ั ษ์ เช่น
- การป�อนอาหารช้าง
- จัดเลี้ยงโต๊ะจีนช้าง แบบบุฟเฟ�ต์ หร�อ การจัดสะโตกช้าง (ขันโตกช้าง)
โดยช้างจะรับประทานอาหารของช้างทีป
่ างช้างได้จด
ั หาไว้ให้
- การลอดท้องช้างสะเดาะเคราห์ตามความเชือ
่ ของคนไทย
- การนัง่ บนหลังช้างเดินชมว�วทิวทัศน์
- กิจกรรมการอาบน�าช้างเพื่อสร้างความสามัคคีระหว่างคนกับช้าง
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