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วันช้างไทย (วันท่ี ๑๓ มีนาคม ของทุกป�)

"ชา้ง" เป�นสัตว์ทีมี่ความสัมพันธ ์และผูกพันกับว�ถีชวี�ตของคนไทย
ต้ังแต่ในสมัยโบราณ ชา้งเป�นพระราชพาหนะเคียงคู่พระบารมีพระมหากษัตร�ย์ไทย
ทกุยุค ทกุสมัย ป�จจุบัน คนไทยกลับเห็นคุณค่าและความสําคัญของชา้งไทย
ลดลงจนชา้งถูกนําไปเรร่อ่นหาผลประโยชน์ และเจบ็ป�วยล้มตายเป�นจาํนวนมาก

ดังน้ัน เพื่อให้คนไทยได้ตระหนักถึงความสําคัญ และการดํารงอยูข่องชา้งไทย 
รวมทัง้เป�นการประชาสัมพันธ ์เพื่อให้ประชาชนทกุคนหันมาชว่ยกันอนุรกัษ์ชา้ง 
คณะรฐัมนตร�จงึมีมติเห็นชอบกําหนดให้วันที ่๑๓ มีนาคม ของทกุป�เป�น วันชา้งไทย



วันช้างไทย วันท่ี ๑๓ มีนาคม ของทุกป�

ประวัติความเป�นมา

วันชา้งไทย ร �เร �ม่จากคณะอนุกรรมการประสานงานการอนุรกัษ์ชา้งไทย 
เห็นว่าหากมีการสถาปนาวันชา้งไทยขึ้น จะชว่ยให้ประชาชน หันมาสนใจชา้ง 
รกัชา้ง หวงแหนชา้ง ตลอดจนให้ความสําคัญต่อการ ให้ความชว่ยเหลืออนุรกัษ์ชา้งมากขึ้น

เดิมได้พิจารณาวันที่สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทาํยุทธหัตถี มีชยัชนะ
เหนือพระมหาอุปราชา แต่ในวันดังกล่าวถูกใชเ้ป�นวันกองทพัไทย จงึได้พิจารณา 
วันที ่๑๓ มีนาคม ซึง่เป�นวันทีค่ณะกรรมการคัดเลือกสัตว์ประจาํชาติ ได้มีมติให้
ชา้งเผือกเป�นสัญลักษณ์ของประเทศไทยเป�นวันที่มีความเหมาะสม จงึได้เสนอมติ
สู่คณะรฐัมนตร� โดยได้รบัการสนับสนุนจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึง่คณะรฐัมนตร�
มีมติ เม่ือ ๒๖ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ เห็นชอบให้ วันที่ ๑๓ มีนาคม ของทุกป� 
เป�น วันชา้งไทย และได้ประกาศสํานักนายกรฐัมนตร� เม่ือ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๔๑ 
ลงในราชกิจจานุเบกษา เม่ือ ๑๘ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๔๑



๑. ให้ประชาชนสนใจชา้ง รกัหวงแหนชา้ง ให้ความสําคัญต่อการ ให้ความชว่ยเหลือ 
และอนุรกัษ์ชา้งมากขึ้น
๒. เป�นการยกย่องให้เกียรติชา้ง เป�นสัตว์ทีมี่ความสําคัญ นอกเหนือจาก

เกียรติทีช่า้งเคยได้รบัในอดีต ไม่ว่าจะเป�นชา้งเผือกในธงชาติหร�อชา้งเผือก
ทีเ่ป�นสัญลักษณ์ของประเทศ หร�อสัตว์คู่พระบารมีของพระมหากษัตร�ย์

วัตถุประสงค์การจัดกิจกรรม “วันช้างไทย”



ความสําคัญของช้างต่อประวัติศาสตรช์าติไทย

ความสําคัญของชา้งทีเ่ก่ียวข้องกับการดําเนินชวี�ตของคนไทย ต้ังแต่ในอดีต
จนถึงป�จจุบัน มีดังน้ี

๑.ชา้งเป�นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตร�ย์ไทย ในรชัสมัยพระบาทสมเด็จ
พระพุทธเลิศหล้านภาลัย รชักาลที ่๒ แห่งกรุงรตันโกสินทร ์สยามประเทศเคยใช้
ธงชาติเป�น รูปชา้งเผือก ชาวไทยเชือ่กันว่าชา้งเผือกเป�นสัตว์คู่บารมีของพระมหากษัตร�ย์ 
ชา้งเผือกจงึได้รบัการยกย่องเสมือนเจา้นายชัน้เจา้ฟ�า

๒. ชา้งเป�นผู้ปกป�องเอกราชแห่งชาติไทย ประวัติศาสตรช์าติไทยได้จาร�กว่า
ชา้งเข้ามามีส่วนในการปกป�องเอกราช และความเป�นชาติให้แก่ชาวไทยหลายยุค
หลายสมัย เชน่ สมัยกรงุธนบุร � พระบาทสมเด็จพระเจา้ตากสินมหาราช ทรงรวบรวม
ชาติไทยให้เป�นป�กแผ่นและม่ันคง บนหลังชา้งทรงพระทีน่ั่ง และสมัยของ
พระบาทสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ได้ทรงประกาศเอกราชความเป�นชาติไทย         
บนหลังชา้งทรงพระทีน่ั่งเชน่กัน ซึง่ชา้งทรงของสมเด็จพระนเรศวรนับว่าเป�นชา้งไทย
ทีไ่ด้รบัเกียรติอันสูงสุด จากความกล้าหาญในสมรภูมิรบ ทาํให้ชา้งไทยเชอืกน้ี
ได้รบัพระราชทานยศให้เป�น "เจ้าพระยาปราบหงสาวดี"



ความสําคัญของช้างต่อประวัติศาสตรช์าติไทย (ต่อ)

๓. ชา้งใชใ้นพระราชพิธสํีาคัญต่าง ๆ เป�นการสรา้งสรรค์วัฒนธรรม
ทีดี่งามของชาติไทย ในสมัยกรุงรตันโกสินทร ์ชา้ง คือพาหนะสําคัญทีอั่ญเชญิ
พระพุทธมณีรตันปฏิมากรแก้วมรกต มาสถิตย์ ณ วัดพระศร�รตันศาสดาราม 
นอกจากน้ีงานพระราชพิธต่ีาง ๆ เชน่ พระราชพิธเีฉลิมพระชนมพรรษา 
งานพระราชพิธฉัีตรมงคล หร�องานพระราชทานงานเลีย้ง เพื่อเป�นเกียรติแก่ 
พระราชอาคันตุกะหร�อประมุขของต่างประเทศ ณ พระทีน่ั่งจกัร �มหาปราสาท 
จะนําชา้งเผือกแต่งเคร�อ่งคชาภรณ์ไปยืนที่แทน่เกยชา้งด้านตะวันตก   
ของพระทีน่ั่งดุสิตาภิรมย์ในพระบรมมหาราชวัง เพื่อประกอบพระเกียรติยศ

๔.ชา้งสรา้งความสัมพันธไ์มตร�ระหว่างประเทศ สมัยรชักาลที ่๕ 
ทรงเสด็จประพาสประเทศสิงคโปร ์และเบตาเว�ย (จาการต์า) ประเทศอินโดนีเซยี 
ทรงได้พระราชทานชา้งสําร �ดให้ทัง้ ๒ ประเทศ เพื่อเป�นการสรา้งสัมพันธไ์มตร�
ระหว่างประเทศ 



ความสําคัญของช้างต่อประวัติศาสตรช์าติไทย (ต่อ)

๕.ชา้งใชเ้ป�นพาหนะในการคมนาคม สมัยทีก่ารคมนาคมยังไม่เจร�ญเทยีบเทา่
กับป�จจุบัน ชา้ง คือพาหนะในการคมนาคม การขนส่งของทีดี่ และมีประสิทธภิาพทีสุ่ด
เน่ืองจากชา้งเป�นสัตวใ์หญ่ทีมี่ความเฉลียวฉลาดและมีพละกําลงัมหาศาล ชา้งสามารถ
ขนส่งส่ิงต่าง ๆ ทีมี่อยู่ในปร�มาณมากได้อย่างอดทน

๖.ชา้งใชใ้นอุตสาหกรรมทําไม้ อดีตการใชช้า้งทาํไม้ เร �ม่ต้ังแต่การล้มไม้ 
การทาํทอ่นไม้ซุง การขนส่งไม้จากป�าจนถึงโรงงานหร�อตลาดการค้า ในแงข่องการ
อนุรกัษ์ป�าไม้ และระบบการจดัการป�าไม้ การใชช้า้งชกัลากไม้ นับว่าเหมาะสมมาก 
เพราะชา้งสามารถเดินไปในป�าได้โดยไม่ทาํลายกลา้ไม้ต้นเล็ก ๆ ไม่ทาํให้ดินแน่น ไม่ต้อง
ตัดถนนหนทางเพิ่ม นอกจากน้ีชา้งยังขึ้นเขาได้ดี และมีอายุการใชง้านนานถึง ๕๐ ป� 

ป�จจุบันมีการพัฒนาเคร�อ่งจกัรและเทคโนโลยทีีท่ันสมัย ความนิยมในการใชแ้รงงาน
จากชา้งจงึค่อย ๆ ลดลง แต่ชา้งยังคงเป�นสัตว์ทีค่นไทยให้ความสําคัญเสมอ 



วนัช้างไทย ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๕

วันชา้งไทย๑๓มีนาคม๒๕๖๕รฐับาลโดยนายกรฐัมนตร�พลเอก ประยุทธ ์จนัทรโ์อชา 
มีนโยบายให้ความสําคัญกับการดูแลชา้งสัตว์คู่บ้านคู่เมืองของไทย ดังน้ี

- ชา้งป�า การอนุรกัษ์ชา้งป�า ได้กําชบัให้กระทรวงทรพัยากรธรรมชาติ
และส่ิงแวดล้อม วางแนวทางทัง้การป�องกันการบุกรุกพื้นทีป่�าตลอดจน
การฟ�้ นฟูป�าเส่ือมโทรม ให้สามารถเป�นแหล่งอาหารของชา้ง ลดความขัดแย้ง
ระหว่างชา้งกับชุมชน

- ชา้งเลี้ยง หร�อชา้งบ้าน มีนโยบาย การวางแนวทางปฏิบัติทีถู่กต้อง
เหมาะสมในการดูแลรกัษาด้านต่าง ๆ เก่ียวกับชา้ง รวมถึงผู้ทีเ่ก่ียวข้องกับชา้ง
เชน่ ควาญชา้ง เจา้ของปางชา้ง เพื่อยกระดับมาตรฐานการดูแลชา้งเลี้ยงใชง้าน
ในภาคการทอ่งเทีย่ว ให้เป�นทีย่อมรบัของสากล

เม่ือวันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะรฐัมนตร� ได้อนุมัติหลักการรา่งกฎกระทรวง
กําหนดมาตรฐานสินค้าเกษตรสําหรบัการปฎิบัติที่ดีสําหรบัปางชา้งเป�นมาตรฐาน
บังคับ พ.ศ. .... ซึง่เป�นการกําหนดเกณฑ์การจดัการควบคุมดูแล และเลี้ยงชา้ง
ให้ถูกต้องเหมาะสม เชน่ สถานทีต้ั่งของปางชา้งต้องอยู่ในสภาพแวดล้อมทีไ่ม่เส่ียง
จากการปนเป�้ อนของอันตรายทางกายภาพ เคมี และชวีภาพ มีคู่มือการจดัการ
ทีแ่สดงให้เห็นรายละเอียดของการปฏิบัติงาน เชน่ การแยกและฝ�กลูกชา้ง การจดัการ
ด้านการสืบพันธุ ์มีสัตวแพทย์ผู้ควบคุมปางชา้งกํากับดูแลด้านสุขภาพ และมีการ
ตรวจสุขภาพประจาํป� โดยให้กฎกระทรวงน้ีใชบั้งคับ เม่ือครบกําหนด ๒ ป� 
นับแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษา



กิจกรรมวันช้างไทย

การจดักิจกรรมวันชา้งไทยทัง้หน่วยงานภาครฐั และเอกชน ได้มีการจดั
กิจกรรมพิเศษต่าง ๆ มากมาย โดยเน้นกิจกรรมการอนุรกัษ์และเห็นคุณค่า
ของชา้งไทย ในสถานทีท่อ่งเทีย่ว เชงิอนุรกัษ์ เชน่ 

- การป�อนอาหารชา้ง 
- จดัเลี้ยงโต๊ะจนีชา้ง แบบบุฟเฟ�ต์ หร�อ การจดัสะโตกชา้ง (ขันโตกชา้ง) 
โดยชา้งจะรบัประทานอาหารของชา้งทีป่างชา้งได้จดัหาไว้ให้ 

- การลอดทอ้งชา้งสะเดาะเคราห์ตามความเชือ่ของคนไทย 
- การน่ังบนหลังชา้งเดินชมว�วทวิทศัน์ 
- กิจกรรมการอาบน�าชา้งเพื่อสรา้งความสามัคคีระหว่างคนกับชา้ง
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