
ช้างแอฟริกา ช้างเอเชีย 

รักช้าง สงสารช้าง อย่าซื้องาช้าง 

ช้างเป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดใหญ่ ที่มีความสําคัญต่อระบบนิเวศ โดยมีบทบาทและหน้าที่ที่ชัดเจน เป็นตัวบ่งช้ีถึง
สภาพและการเปลี่ยนแปลงของระบบนิเวศหรือถิ่นอาศัยน้ันๆได้เป็น
อย่างดี โดยเป็นสัตว์ที่ใช้ประโยชน์พ้ืนที่ป่าและถิ่นอาศัยขนาดใหญ่
ครอบคลุมหลายตารางกิโลเมตร  

ช้างเป็นสัตว์ที่ใกล้สูญพันธ์ุอยู่ในบัญชี 1 (Appendix I) ของ
อนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่
ใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) ที่ไม่อนุญาตให้มีการค้าระหว่างประเทศ และ
ห้ามนําเข้าส่งออกโดยเด็ดขาด ยกเว้น เพ่ือการศึกษา วิจัย และ
เพาะพันธ์ุ 

ช้างในปัจจุบัน มี 2 สายพันธ์ุ ได้แก่  
1. ช้างแอฟริกา (Loxodonta africana) มีลักษณะเด่น คือ 

ผิวสีออกนํ้าตาล สูงประมาณ 3.5 เมตร ใบหูใหญ่กว่าช้างเอเชีย กะโหลกศรีษะเล็ก มีมันสมองน้อย  
2. ช้างเอเชีย (Elephas maximus) เป็นช้างที่กระจายพันธ์ุอยู่ในทวีปเอเชีย 13 ประเทศ คือ อินเดีย บังกลาเทศ 

ภูฏาน เนปาล ศรีลังกา พม่า ไทย ลาว กัมพูชา เวียดนาม จีน มาเลเซีย และ อินโดนีเซีย มีลักษณะเด่น คือ ผิวสีออกดํา        
สูงประมาณ 3 เมตร ใบหูเล็ก กะโหลกศรีษะใหญ่ มีมันสมองมาก 

ซึ่งช้างในประเทศไทยจําแนกตามกฎหมาย ออกเป็น 2 ประเภท คือ 
๑. ช้างเลี้ยงหรือช้างบ้าน เป็นสัตว์พาหนะที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ. ๒๔๘๒ 
๒ . ช้างป่า เป็นสัตว์ป่าคุ้มครองที่อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ . ๒๕๓๕ ห้ามล่า           

ห้ามครอบครองอวัยวะช้ินส่วนของช้าง รวมทั้งงาช้างและผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างผู้กระทําผิดมีโทษจําคุกไม่เกิน ๔ ปีหรือ   
ปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ 
การจําแนกประเภทงาและวัสดุทดแทน 

งาช้าง คือ ฟันตัด (incisor) คู่บนของช้าง งาช้างได้มาจากช้าง 2 กลุ่ม คือ ช้างอดีต (สูญพันธ์ุแล้ว) และช้างปัจจุบัน 
(ช้างเอเชียและช้างแอฟริกา) 
งาช้าง กับ ฟัน/งาสัตว์ชนิดอ่ืนๆ 

งาช้างมีลักษณะจําเพาะภายนอกที่สังเกตได้ง่าย แตกต่างกับฟัน หรือ
งาสัตว์ชนิดอ่ืนๆ คือ จะมีลักษณะของโครงสร้างท่อฟันที่ทําให้เกิดลายสานกัน
บนเน้ือฟันมองเห็นทางด้านหน้าตัดคล้ายลายตะแกรง เรียกว่า Schreger line 
วัสดุทดแทน 

1. กระดูกสัตว์ แตกต่างจากฟัน เขี้ยว หรืองาสัตว์ คือ เห็นร่องหรือ   
รูขนาดเล็ก ลักษณะคล้ายกับรอยขูด ขีด กระจายทั่วเน้ือและผิวกระดูก ซึ่งเป็น
ลักษณะที่ไม่พบในฟัน เขี้ยว และงาของสัตว์ 

2. เรซิน ถูกขึ้นรูป หรือใส่แบบพิมพ์เพ่ือเลียนแบบงา และผลิตภัณฑ์จากงาช้างและมีวิธีการทําให้เกิดลายพิมพ์บนผิว
เพ่ือเลียนแบบผลิตภัณฑ์จากงาช้างด้วย บางคร้ังเรซินก็ถูกนํามาผสมกับเศษงา หรือผงงาอีกด้วย แต่ทั้งน้ี เรซินจะมีความมันวาว
กว่างาและรูปแบบการพิมพ์ลายไม่เป็นธรรมชาติ และหากถูผิวเรซินให้ร้อนจะได้กลิ่นพลาสติก 

 

ความรู้เบ้ืองต้นเก่ียวกับช้างและการจําแนกงาช้าง 



เอกสารประชาสัมพันธ์สาํหรับนักท่องเท่ียวชาวตา่งชาต ิ
ห้ามนํางาช้างและผลิตภณัฑ์ท่ีทําจากงาช้างออกนอกประเทศ 

 
ปัญหาการควบคุมการค้างาช้างในประเทศไทย 

เนื่องจากประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๘ ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน มาเลเซีย เวียดนาม  ฟิลิปปินส์ อูกันดา แทนซาเนีย และเคนย่า ท่ีอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) จัดให้เป็นประเทศท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการค้างาช้างท่ีผดิกฎหมายและ
ถูกกล่าวหาว่าไม่มีมาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ 
การแก้ปัญหาการค้างาช้างในประเทศไทย  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  ให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (Thailand National  
Ivory Action Plan) ฉบับแก้ไขจํานวน ๕ หมวดกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑.  การออกระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองและการค้างาชา้ง 

๒. การจัดทําระบบทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบกิจการค้างาช้างและรายการสินค้างาชา้งข้อมูลการครอบครองงาชา้งบา้นและงาช้าง
แอฟริกาท่ีถูกกฎหมาย และข้อมูลงาช้างของกลาง 
 ๓. การกํากับดูแลและการบงัคับใช้กฎหมาย 
 ๔. การประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกรณีตามอนุสัญญา CITES ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและการกํากับดูแล
การค้างาช้างบา้นต่อประชาชนท่ัวไป ผู้ค้างาชา้ง เจ้าของช้าง และแจ้งเตือนชาวต่างชาติ ไม่ให้ซ้ืองาช้างและไม่นําออกจากประเทศไทย 
 ๕.  การติดตามและประเมินผล 

คําแนะนําสําหรับนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติในการซ้ือขายงาช้างในประเทศไทย 
 ๑.ห้ามซ้ืองาช้างจากประเทศไทย เนื่องจากนําออกนอกประเทศไม่ได้ มีความผิดตามกฎหมาย ดังนี้ 
  ๑.๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ผู้กระทําผิดมีโทษจําคุกไม่
เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐, ๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๑.๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้กระทําผิดมีโทษ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน ๒๐, ๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๑.๓ มีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ผู้กระทําผิดมีโทษปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคารวมค่าอากรหรือจําคุกไม่เกิน 
๑๐ ปีหรือท้ังจําท้ังปรับ 
 ๒. ประเทศไทยอนุญาตให้ซ้ือขายเฉพาะงาช้างบ้านเท่านั้น แต่ไม่อนุญาตนําออกนอกประเทศ 
 ๓. งาช้างท่ีผิดกฎหมายในประเทศไทย ได้แก่ งาช้างท่ีได้จากช้างป่า และงาช้างแอฟริกาท่ีลักลอบนําเข้าจากทวีปแอฟริกา ซ่ึงงาช้าง
แอฟริกามีขนาดใหญ่ ลักษณะเรียว ยาว เม่ือถูกนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สามารถตรวจพิสูจน์ได้ทาง DNA 
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ปัญหาการควบคุมการค้างาช้างในประเทศไทย 

เนื่องจากประเทศไทยเป็น ๑ ใน ๘ ประเทศ ได้แก่ ไทย จีน มาเลเซีย เวียดนาม  ฟิลิปปินส์ อูกันดา แทนซาเนีย และเคนย่า ท่ีอนุสัญญา
ว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซ่ึงชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าท่ีใกล้สูญพันธ์ุ (CITES) จัดให้เป็นประเทศท่ีมีปัญหาเกี่ยวกับการค้างาช้างท่ีผดิกฎหมายและ
ถูกกล่าวหาว่าไม่มีมาตรการควบคุมการค้างาช้างภายในประเทศอย่างมีประสทิธิภาพ 
การแก้ปัญหาการค้างาช้างในประเทศไทย  

คณะรัฐมนตรีได้มีมติเม่ือวันท่ี ๑๖ กันยายน ๒๕๕๗  ให้ความเห็นชอบแผนปฎิบัติการงาช้างแห่งประเทศไทย (Thailand National 
Ivory Action Plan) ฉบับแก้ไขจํานวน ๕ หมวดกิจกรรม ดังนี้ 
 ๑.  การออกระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวกับการครอบครองและการค้างาชา้ง 

๒. การจัดทําระบบทะเบียนข้อมูลผู้ประกอบกิจการค้างาช้างและรายการสินค้างาชา้งข้อมูลการครอบครองงาชา้งบา้นและงาช้าง
แอฟริกาท่ีถูกกฎหมาย และข้อมูลงาช้างของกลาง 
 ๓. การกํากับดูแลและการบังคับใช้กฎหมาย 
 ๔. การประชาสมัพันธ์ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับพันธกรณีตามอนุสัญญา CITES ระเบียบและกฎหมายท่ีเกี่ยวข้องและการกํากับดูแล
การค้างาช้างบา้นต่อประชาชนท่ัวไป ผู้ค้างาชา้ง เจ้าของช้าง และแจ้งเตือนชาวต่างชาติ ไม่ให้ซ้ืองาช้างและไม่นําออกจากประเทศไทย 
 ๕.  การติดตามและประเมินผล 
คําแนะนําสําหรับประชาชนในการซ้ืองาขายช้างในประเทศไทย 
 ๑.ไม่ซ้ืองาช้างท่ีผิดกฎหมายได้แก่ งาช้างท่ีได้จากช้างป่า และงาช้างแอฟริกาท่ีลักลอบนําเข้าจากทวีปแอฟริกา ซ่ึงงาช้างแอฟริกามีขนาด
ใหญ่ ลักษณะเรียว ยาว เม่ือถูกนํามาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์สามารถตรวจพิสูจน์ได้ทาง DNA 
 ๒. การซ้ืองาช้างและผลิตภัณฑ์ท่ีทําจากงาช้างในประเทศไทยทําได้เฉพาะงาช้างท่ีได้จากช้างบ้านท่ีเป็นสัตว์พาหนะอยู่ภายใต้
พระราชบัญญัติสัตว์พาหนะพ.ศ.๒๔๘๒ท่ีมีต๋ัวรูปพรรณช้างและมีหลักฐานการได้มาถูกต้องตามกฎหมายหรือซ้ือจากร้านค้างาช้างท่ีจดทะเบียน
การค้างาช้าง 
 ๓. งาช้างบ้านซ้ือขายได้เฉพาะภายในประเทศเท่านั้นนําออกนอกประเทศไม่ได้มีความผิดตามกฎหมายดังนี้ 
  ๓.๑ มีความผิดตามพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า พ.ศ. ๒๕๓๕ มาตรา ๒๓ และมาตรา ๒๔ ผู้กระทําผิดมีโทษจําคุกไม่
เกิน ๔ ปี หรือปรับไม่เกิน ๔๐,๐๐๐ บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๓.๒ มีความผิดตามพระราชบัญญัติการส่งออกไปนอกและการนําเข้ามาในราชอาณาจักรซ่ึงสินค้า พ.ศ. ๒๕๒๒ ผู้กระทําผิดมีโทษ
จําคุกไม่เกิน ๑ ปี หรือปรับไม่เกิน๒๐,๐๐๐บาท หรือท้ังจําท้ังปรับ 

๓.๓ มีความผิดตามพระราชบัญญัติศุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ผู้กระทําผิดมีโทษปรับเป็นเงินสี่เท่าของราคารวมค่าอากรหรือจําคุกไม่เกิน 
๑๐ ปีหรือท้ังจําท้ังปรับ 
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เอกสารประชาสัมพันธ์สาํหรับประชาชนขอความร่วมมือไม่ให้ซ้ืองาช้างผิดกฎหมาย 



เอกสารประชาสมัพันธส์าํหรบัผูป้ระกอบการคา้งาชา้ง 
 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 16 กันยายน 2557 เห็นชอบแผนปฏิบัติการค้างาช้างภายในประเทศไทย 
(ฉบับแก้ไข) ท่ีประกอบด้วยมาตรการต่างๆ รวมถึงการปรับปรุงแก้ไขกฎหมายที่เก่ียวกับการครอบครองการค้า          
การประกอบพาณิชยกิจงาช้าง และมาตรการต่างๆ ในด้านการป้องกันและปราบปรามการลักลอบค้างาช้าง การนําเข้า 
การส่งออกงาช้างด้วย ทั้งน้ี จะมีการออกกฎหมายใหม่ที่จะกําหนดให้มีการจดทะเบียนการครอบครองและขออนุญาต
ประกอบกิจการค้างาช้างบ้าน และให้อํานาจพนักงานเจ้าหน้าที่ตรวจสอบปราบปราม จับกุม ตรวจยึด ดําเนินคดีผู้มีไว้ใน
ครอบครองค้า นําเข้า ส่งออก งาช้าง หรือผลิตภัณฑ์งาช้างและการลงโทษผู้ฝ่าฝืน ทั้งโทษจําคุกและปรับ และริบของกลาง  

เมื่อกฎหมายมีผลบังคับใช้ (คาดว่าภายในปี พ.ศ. 2557) จะทําให้มีผลดังน้ี 
 1. การครอบครองและการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์จากงาช้างจะถูกควบคุมอย่างเข้มงวด 
หากผู้ใดครอบครองงาช้าง หรือผู้ประกอบกิจการเกี่ยวกับการค้างาช้างไม่มีเอกสารหลักฐานการได้มาซึ่งงาช้างหรือ
ผลิตภัณฑ์ที่ทําจากงาช้างที่ชอบด้วยกฎหมาย จะถูกดําเนินคดีซึ่งมีโทษทั้งจําและปรับ และของกลางงาช้างหรือผลิตภัณฑ์ 
ที่ทําจากงาช้างจะต้องถูกริบ   
 2. งาช้างแอฟริกา หากพบว่ามีการค้าหรือครอบครองงาช้างแอฟริกาจะมีความผิด 
 3. การตรวจสอบชนิด งาช้างสามารถทําได้โดยการตรวจดีเอ็นเอ (DNA) โดยหากตรวจสอบพบว่าสินค้า
งาช้างที่ทําการค้าเป็น งาช้างแอฟริกาจะมีความผิดตามกฎหมาย   

จึงขอให้ผู้ประกอบการท่ีเก่ียวกับการค้างาช้างต้องจดทะเบียนพาณิชย์ ตามพระราชบัญญัติทะเบียนพาณิชย์  
พ.ศ. 2499 และจัดทําบัญชีที่เกี่ยวข้อง ตามพระราชบัญญัติการบัญชี พ.ศ. 2543 และขอความร่วมมืออย่าซื้อขายงาช้าง
ที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ งาช้างที่ได้จากช้างป่า และงาช้างแอฟริกาท่ีลักลอบนําเข้าจากทวีปแอฟริกา 
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ผูป้ระกอบกจิการคา้เกีย่วกบังาช้างตอ้งปฏบิตัิตามกฎหมายทีเ่กีย่วข้อง ดังนี ้

ขอความร่วมมือ 
ไม่ขายงาชา้งใหน้กัท่องเที่ยวตา่งชาติ เพราะการนํางาชา้งออกนอกประเทศมีความผิดตามกฎหมาย 

และจะนําไปสู่การระงบัการคา้งาชา้งของประเทศไทยในอนาคตได ้
******************************************************************************************************************* 

ข้อมลูประชาสมัพันธ์ โดยกรมอุทยานแหง่ชาติ สตัวป์า่ และพันธุ์พชื 
สอบถามข้อมลูเพิ่มเติมได้ที่ กองคุม้ครองพนัธุส์ัตวป์า่และพชืปา่ตามอนสุัญญา โทร. 02 9406449 

 

๑.พระราชบญัญตัทิะเบียนพาณชิย ์พ.ศ.๒๔๙๙ 
 ต้องย่ืนจดทะเบียนพาณิชย์ หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือยกเลิกกิจการ หรือขอใบแทนฯ ณ สํานักงานทะเบียนพาณิชย์

ในเขตท้องท่ีท่ีร้านค้าต้ังอยู่ ภายใน 30 วัน นับต้ังแต่วันท่ีเร่ิมประกอบกิจการ หรือเปลี่ยนแปลงรายการ หรือเลิกกิจการ 
หรือใบทะเบียนพาณิชย์สูญหาย 

 ต้องแสดงใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบแทนใบทะเบียนพาณิชย์ ณ ท่ีต้ังร้านค้าในท่ีท่ีเห็นได้ง่าย และอํานวยความสะดวก 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายในการตรวจสอบการจดทะเบียนพาณิชย์ 

๒. พระราชบญัญตักิารบญัช ีพ.ศ.๒๕๔๓ 
 ต้องจัดทําบัญชี  

- บัญชีท่ีเกี่ยวข้อง 3 ประเภท ได้แก่ บัญชีวัตถุดิบ บัญชีแปรสภาพวัตถุดิบ บัญชีสินค้า (ผลิตภัณฑ์)  
- เอกสารประกอบการลงบัญชี เชน่ ใบเบิกวัตถุดิบ ใบสําคัญแปรสภาพวัตถุดิบ ใบเสร็จรับเงิน ใบกํากับสินค้า 
หรือใบส่งของ สัญญาซ้ือ-ขาย สําเนาต๋ัวรูปพรรณ เป็นต้น 

 การซ้ือ-ขายงาช้าง ต้องมีเอกสารหลักฐานเพ่ือประกอบการลงบัญชี   

 ต้องเก็บรักษาบัญชีและเอกสารประกอบการลงบัญชีไว้ ณ สถานท่ีประกอบกจิการคา้เป็นประจํา และอํานวยความสะดวก 
ต่อพนักงานเจ้าหน้าท่ีตามกฎหมายในการตรวจสอบบัญช ี

3. พระราชบญัญตัสิงวนและคุม้ครองสตัวป์่า พ.ศ. ๒๕๓๕ 

 งาช้างที่ทําการค้าต้องเป็นงาของช้างบ้านหรือช้างเลี้ยง  
(ช้างบ้านและช้างเลี้ยงเป็นสัตว์พาหนะ ตามพระราชบัญญัติสัตว์พาหนะ พ.ศ.๒๔๘๒) 

 งาช้างที่ผิดกฎหมาย ได้แก่ งาช้างป่า งาช้างแอฟริกา  

 ประเทศไทยไมอ่นุญาตให้นําเข้า หรือส่งออกงาช้าง  

***ผูฝ้่าฝนืไมป่ฏิบตัติาม มโีทษสงูสดุ จาํคกุ 4 ป ีปรบั 40,000 บาท หรอืทัง้จาํทัง้ปรบั*** 
และอาจมโีทษตามพระราชบญัญตัศิุลกากร พ.ศ. ๒๔๖๙ ปรบัเปน็เงนิสีเ่ทา่ราคาของซึง่ไดร้วมคา่อากรแลว้  

หรอืจาํคกุไมเ่กนิสบิป ีหรอืทัง้จาํทัง้ปรบั 

๔. พระราชบญัญตัโิรคระบาดสัตว ์พ.ศ.2499  

 เมื่อมีความประสงค์ในการขนย้ายงาช้างดิบข้ามจังหวัด ซึ่งถือเป็นการขนย้ายซากสัตว์พาหนะ ต้องขออนุญาต
เคลื่อนย้าย ณ ปศุสัตว์ในท้องที่ต้นทาง 

ข้อควรทราบและปฏิบตัิของผู้ประกอบกจิการคา้เกีย่วกบังาชา้ง 

 


