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รายละเอยีดของรายวชิา 
ช่ือสถาบันอุดมศึกษา มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

วทิยาลยั/คณะ/ภาควชิา  คณะเทคโนโลย ี สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์ 

หมวดที่ 1 ข้อมูลทัว่ไป 

1 รหัสและช่ือรายวชิา 

 VT50103 พฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสัตว์ (Animal Behavior and Technology in 

Animal Restraint) 

2 จ านวนหน่วยกติ 

  2(1-2-3) 

 3 หลกัสูตรและประเภทของรายวชิา 

  วทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาเทคนิคการสัตวแพทย์    หมวดวชิาเฉพาะดา้น 
4 อาจารย์ผู้รับผดิชอบรายวชิา 
  สพ.ญ.สุดาวรรณ  ช่ืนปรีชา 

5 ภาคการศึกษา / ช้ันปีทีเ่รียน 
  ภาคการศึกษาท่ี 2 ชั้นปี 1 

6 รายวชิาทีต้่องเรียนมาก่อน (Pre-requisite) (ถ้ามี) 
  ไม่มี 
7 รายวชิาทีต้่องเรียนพร้อมกนั (Co-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

8 สถานทีเ่รียน 
 คณะเทคโนโลย ี มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

 ศูนยว์จิยัและพฒันาทอ้งถ่ินบา้นตาด มหาวทิยาลยัราชภฏัอุดรธานี 

9 วนัทีจั่ดท าหรือปรับปรุงรายละเอยีดของรายวชิาคร้ังล่าสุด  

  1 กนัยายน พ.ศ. 2554 

 



 

2   รายละเอียดของรายวชิา                                                                              พฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสตัว ์

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

หมวดที่ 2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

1 จุดมุ่งหมายของรายวชิา 
ศึกษาพฤติกรรมสัตว ์อิทธิพลของฮอร์โมนและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสัตว์

การสังเกต การบนัทึกพฤติกรรมสัตวท่ี์ปกติ ผดิปกติ การประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ในการสังเกต
พฤติกรรมสัตว ์อุปกรณ์เคร่ืองมือในการบงัคบัสัตว ์เทคนิคการบงัคบัสัตวแ์ต่ละชนิด  การใช้
เวชภณัฑช่์วยในการควบคุมและบงัคบัสัตว ์

2 วตัถุประสงค์ในการพฒันา/ปรับปรุงรายวชิา 
1. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตว์ 
2. เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ืองเชือกและการท าเง่ือนต่างๆ 

3. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบลกัษณะนิสัยพฤติกรรมทัว่ไปของสัตว ์และเขา้ใจถึงประโยชน์และ
ความส าคญัการบงัคบัสัตว ์

4. เพื่อใหส้ามารถใชอุ้ปกรณ์ต่างๆเพื่อการบงัคบัสัตวไ์ด ้ 

5. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบวธีิการเขา้หาสัตวเ์พื่อการบงัคบั  
6. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสุนขัได้ 
7. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัแมวได้ 
8. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสุกรได้ 
9. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัโคและกระบือได้ 
10. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัแพะ แกะได ้

11. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตวปี์กได ้

12. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัมา้ได ้

13. เพื่อใหน้กัศึกษาทราบการควบคุมสัตวโ์ดยการใชย้าหรือเคมีภณัฑ ์
14. เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถท างานกนัเป็นกลุ่มไดดี้  

 

หมวดที่ 3 ส่วนประกอบของรายวชิา 
1 ค าอธิบายรายวชิา  

 ศึกษาพฤติกรรมสัตว ์อิทธิพลของฮอร์โมนและส่ิงแวดลอ้มท่ีมีผลต่อพฤติกรรมสัตวก์าร
สังเกต การบนัทึกพฤติกรรมสัตวท่ี์ปกติ ผดิปกติ การประยกุตใ์ชอุ้ปกรณ์ในการสังเกตพฤติกรรม
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สัตว ์อุปกรณ์เคร่ืองมือในการบงัคบัสัตว ์เทคนิคการบงัคบัสัตวแ์ต่ละชนิด  การใชเ้วชภณัฑช่์วย
ในการควบคุมและบงัคบัสัตว ์

2 จ านวนช่ัวโมงทีใ่ช้/ภาคการศึกษา 

บรรยาย 

 

15 ชัว่โมง 

สอนเสริม 

 

ไม่มี 

การฝึกปฏิบติั/งานภาคสนาม/

การฝึกงาน 

30 ชม. 

การศึกษาดว้ยตนเอง 

45 ชม. 

 

3 จ านวนช่ัวโมงต่อสัปดาห์ทีอ่าจารย์จะให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวชิาการแก่นักศึกษาเป็นรายบุ
คล 

- อาจารยป์ระจ ารายวชิา ประกาศเวลาใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา  
- อาจารยจ์ดัเวลาใหค้  าปรึกษาเป็นรายบุคคล หรือ รายกลุ่มตามความตอ้งการ 1 ชัว่โมงต่อ

สัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีตอ้งการ) 

หมวดที่ 4 การพฒันาผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 

1 คุณธรรม จริยธรรม 
1.1 คุณธรรม จริยธรรมทีต้่องพฒันา 
- พฒันาผูเ้รียนใหมี้ความรับผดิชอบ มีวนิยั มีจรรยาบรรณวชิาชีพในการบงัคบัสัตว ์  

- เคารพในบทบาท หนา้ท่ีและความรับผดิชอบของผูท้  าหนา้ท่ีร่วมกนับงัคบัสัตว์ และผูท่ี้
เก่ียวขอ้ง 

1.2 วธีิการสอนทีจ่ะใช้พฒันาการเรียนรู้ 

- บรรยายพร้อมยกตวัอยา่งการบงัคบัสัตว ์

- สาธิตวธีิการบงัคบัสัตว ์ 
- ฝึกการบงัคบัสัตวเ์ป็นกลุ่ม 

1.3 วธีิการประเมินผล 
- พฤติกรรมการเขา้เรียน และส่งงานท่ีไดรั้บมอบหมายตามขอบเขตท่ีใหแ้ละตรงเวลา  

- ประเมินผลการบงัคบัสัตวเ์ป็นรายกลุ่ม 

- ประเมินผลการน าเสนอรายงานท่ีมอบหมาย 
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2 ความรู้ 

2.1 ความรู้ทีจ่ะได้รับ  
ความรู้ท่ีจะไดรั้บจากวชิาน้ีเก่ียวกบัพฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสัตว ์ประกอบดว้ยดา้นต่างๆ 

ดงัน้ี 

1. เขา้ใจความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตว์ 
2. เขา้ใจเร่ืองเชือกและการท าเง่ือนต่างๆ 

3. เขา้ใจลกัษณะนิสัยพฤติกรรมทัว่ไปของสัตว ์และเขา้ใจถึงประโยชน์และความส าคญัการ
บงัคบัสัตว ์

4. เขา้ใจการใชอุ้ปกรณ์ต่างๆเพื่อการบงัคบัสัตวไ์ด ้ 
5. เขา้ใจวธีิการเขา้หาสัตวเ์พื่อการบงัคบั  
6. เขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสุนขัได้ 
7. เขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัแมวได้ 
8. เขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสุกรได ้

9. เขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัโคและกระบือได้ 
10. เขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัแพะ แกะได ้

11. เขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตวปี์กได ้

12. เขา้ใจเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัมา้ได ้

13. เขา้ใจเร่ืองการควบคุมสัตวโ์ดยการใชย้าหรือเคมีภณัฑ์ 
14. สามารถท างานกนัเป็นกลุ่มไดดี้  

2.2 วธีิการสอน 

- บรรยายเน้ือหารายวชิา 

- การท างานกลุ่ม  
- ฝึกทกัษะการผกูเง่ือน  การบงัคบัสุนขั  แมว  ไก่  โค  แพะ และสุกร 

2.3 วธีิการประเมินผล 

- ฝึกทกัษะการผกูเง่ือน  การบงัคบัสุนขั  แมว  ไก่  โค  แพะ และสุกรโดยใหค้ะแนนเป็น
รายกลุ่ม 

- ท าใบงานท่ีมอบหมายให้ 
- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 
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3 ทกัษะทางปัญญา 

3.1 ทกัษะทางปัญญาทีต้่องพฒันา 

- พฒันาความสามารถในการวางแผน เพื่อการบงัคบัสัตวท่ี์ถูกตอ้ง โดยไม่ใหเ้กิดอนัตราย
ต่อตวัสัตว ์ และผูป้ฏิบติังาน  โดยสามารถเลือกใชว้ธีิการท่ีรวดเร็ว และปลอดภยั 

3.2 วธีิการสอน 

- บรรยายเน้ือหารายวชิา 

- ฝึกทกัษะการผกูเง่ือน  การบงัคบัสุนขั  แมว  ไก่  โค  แพะ และสุกร 

- การท าใบงานท่ีมอบหมายให้ 
- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 

3.3 วธีิการประเมินผลทกัษะทางปัญญาของนักศึกษา 
- การฝึกทกัษะการผกูเง่ือน  การบงัคบัสุนขั  แมว  ไก่  โค  แพะ และสุกรโดยใหค้ะแนน

เป็นรายกลุ่ม 

- การท าใบงานท่ีมอบหมายให้ 
- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 

4 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความรับผดิชอบ  

4.1 ทกัษะความสัมพนัธ์ระหว่างบุคคลและความสามารถในการรับผดิชอบ 

- พฒันาทกัษะในการสร้างสัมพนัธภาพระหวา่งผูเ้รียนดว้ยกนั 

- พฒันาความเป็นผูน้ าและผูต้ามในการท างานเป็นทีม 

- พฒันาการเรียนรู้ดว้ยตนเอง และมีความรับผดิชอบในงานท่ีมอบหมายใหค้รบถว้นตาม
ก าหนดเวลา 

4.2 วธีิการสอน 

- จดักิจกรรมกลุ่มเพื่อการฝึกทกัษะการผกูเง่ือน  การบงัคบัสุนขั  แมว  ไก่  โค  แพะ และ
สุกร โดยการปฏิบติัจริง 

4.3 วธีิการประเมิน 

- รายงานและภาพถ่ายวดีีโอท่ีน าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป็นทีมในการฝึกทกัษะ
การผกูเง่ือน  การบงัคบัสุนขั  แมว  ไก่  โค  แพะ และสุกร 

- การท าใบงานท่ีมอบหมายให้ 
- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 
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5 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศ  

5.1 ทกัษะการวเิคราะห์เชิงตัวเลข การส่ือสาร และการใช้เทคโนโลยสีารสนเทศทีต้่องพฒันา  

- พฒันาทกัษะในการส่ือสารทั้งการพดู การฟัง การแปล การเขียน โดยการท ารายงาน และ
น าเสนอในชั้นเรียน 

- พฒันาทกัษะในการวเิคราะห์ขอ้มูลจากกรณีศึกษา และการสืบคน้ ขอ้มูลทางอินเทอร์เน็ต  
- ทกัษะในการน าเสนอรายงานโดยใชรู้ปแบบ เคร่ืองมือ และเทคโนโลยท่ีีเหมาะสม 

5.2 วธีิการสอน 
- จดักิจกรรมกลุ่ม มอบหมายงานรายกลุ่ม การน าเสนอและอภิปราย เช่น การสร้าง

กระบวนการต่างๆ ของการควบคุมและบ ารุงรักษาช้ินงาน 
5.3 วธีิการประเมินผล 
- รายงานท่ีน าเสนอ และพฤติกรรมการท างานเป็นทีม 

- สอบปลายภาค ดว้ยขอ้สอบ 

หมวดที่ 5 แผนการสอนและการประเมินผล 

1 แผนการสอน 

สัปดาห์
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด 
จ านวน
บรรยาย 

(ชม.) 

จ านวน
ปฏิบติั 
(ชม.) 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และส่ือท่ีใช ้

ผูส้อน 

1 - ความรู้เบ้ืองตน้ดา้น
พฤติกรรมและเทคนิคการ
บงัคบัสัตว ์

 

2 

 บรรยาย และใช้
ส่ือประสม 

สพ.ญ.สุดาวรรณ    
ช่ืนปรีชา 

2 - เชือกและการท าเง่ือน
ต่างๆ 

 

1 

 

3 

บรรยาย    
ฝึกปฏิบติัการ 

สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

3 - พฤติกรรมและเทคนิค
การบงัคบัสุนขั   

 

1 

 

 

บรรยาย และใช้
ส่ือประสม 

สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

4 - การฝึกทกัษะการบงัคบั
สุนขั 

  

3 

ฝึกปฏิบติัการ สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 



 

พฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสตัว ์                                                                                 รายละเอียดของรายวชิา   7 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

สัปดาห์
ท่ี 

หวัขอ้/รายละเอียด 
จ านวน
บรรยาย 

(ชม.) 

จ านวน
ปฏิบติั 
(ชม.) 

กิจกรรมการ
เรียนการสอน
และส่ือท่ีใช ้

ผูส้อน 

5 - พฤติกรรมและเทคนิค
การบงัคบัแมว 

 

1 

 บรรยาย และใช้
ส่ือประสม 

สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

6 - การฝึกทกัษะการบงัคบั
แมว 

  

3 

ฝึกปฏิบติัการ สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

 

7 

-พฤติกรรมและเทคนิค
การบงัคบัสุกร 

 

2 

 

6 

บรรยาย และใช้
ส่ือประสม 

สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

8 

 

- การฝึกทกัษะการบงัคบั
สุกร 

 

 

3 ฝึกปฏิบติัการ สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

9 -พฤติกรรมและเทคนิค
การบงัคบัโคและกระบือ 

 

2 

 

 

บรรยาย และใช้
ส่ือประสม 

สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

10 ฝึกปฏิบติัการบงัคบัโค   6     ฝึกปฏิบติัการ สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

 

11 

-พฤติกรรมและเทคนิค
การบงัคบั แพะ แกะ   

 

1 

 

 

บรรยาย และใช้
ส่ือประสม 

สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

 

12 
ฝึกปฏิบติัการบงัคบัแพะ 

 

 

 

3 

 

ฝึกปฏิบติัการ 

สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

 

13 

-พฤติกรรมและเทคนิค
การบงัคบัสัตวปี์ก 

 

1 

 บรรยาย และใช้
ส่ือประสม 

สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

14 ฝึกปฏิบติัการบงัคบัไก่  3 ฝึกปฏิบติัการ สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

15 -พฤติกรรมและเทคนิค
การบงัคบัมา้ 

 

2 

 บรรยาย  และ
ใชส่ื้อประสม 

สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

16 การควบคุมสัตวโ์ดยการ
ใชย้าหรือเคมีภณัฑ์ 

2  บรรยาย และใช้
ส่ือประสม 

สพ.ญ.สุดาวรรณ   
ช่ืนปรีชา 

17 Final Examination     

 รวม 15 30   
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2 แผนการประเมินผลการเรียนรู้ 

ผลการ
เรียนรู้* 

กจิกรรมการประเมิน 

 (เช่น รายงานและภาพถ่ายวดีีโอ 

ทีน่ าเสนอ การสอบปลายภาค) 

ก าหนดการ
ประเมิน  

(สัปดาห์ที่) 

สัดส่วนของ
การ

ประเมินผล 

2.1, 2.2, 

2.8, 3.1, 3.4 

 

สอบปลายภาค 

 

17 

 

30% 

3.1, 3.4 

การเขา้ชั้นเรียน 
การมีส่วนร่วม อภิปราย เสนอความคิดเห็น
ในชั้นเรียน 

ตลอดภาค
การศึกษา 

10% 

10% 

5.2 

การน าเสนอรายงาน  การท างานกลุ่มและ
ผลงานการผกูเง่ือน  การบงัคบัสุนขั  แมว  ไก่  
โค  แพะ และสุกร 

  

50% 

* ระบุผลการเรียนรู้หวัขอ้ยอ่ยตามแผนท่ีแสดงการกระจายความรับผดิชอบต่อผลการเรียนรู้  
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             A-Z ส าหรับสัตวแพทย์. พิมพค์ร้ังท่ี 5. กรุงเทพ : โรงพิมพท์วโีชติการพิมพ์. 
วริาช นิมิตสันติวงศ ์. (2554). พฤติกรรมสัตว์เลีย้ง. พิมพค์ร้ังท่ี 1. โครงการต าราคณะสัตว
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ณฐัพงศ ์ อคัริมาจิรโชติ. (2554). การจับบังคับสัตว์. พิมพค์ร้ังท่ี 1. กรุงเทพ : โรงพิมพม์า
ฉลองคุณ-ซีเอสบี. 

 



 

พฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสตัว ์                                                                                 รายละเอียดของรายวชิา   9 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

Anderson R.S. and Edney A.T.B. (1991). Preactical  animal handling . USA : Pergamon  

              Press.  

Ewing SA,. Lay DC., and Von  Borell E. (1999). Farm animal well-being; stress physiology, 
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หมวดที่ 7 การประเมินรายวชิาและกระบวนการปรับปรุง 

1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลโดยนักศึกษา 
- การสนทนากลุ่มระหวา่งผูส้อนและผูเ้รียน 

- การสะทอ้นความคิด จากพฤติกรรมของผูเ้รียน 

- แบบประเมินผูส้อน และแบบประเมินรายวชิา 

2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 

- การสังเกตการณ์สอนของผูร่้วมทีมการสอน 

- ผลการสอบ 

- การทวนสอบผลประเมินการเรียนรู้ 

3 การปรับปรุงการสอน 

- สัมมนาการจดัการเรียนการสอน 
4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิรายวชิาของนักศึกษา  

- มีการตั้งคณะกรรมการในสาขาวชิา ตรวจสอบผลการประเมินการเรียนรู้ของนกัศึกษา 
โดยตรวจสอบขอ้สอบ รายงาน วธีิการใหค้ะแนนสอบ และการใหค้ะแนนพฤติกรรม  

5 การด าเนินการทบทวนและวางแผนการปรับปรุงประสิทธิผลของรายวชิา  
- ปรับปรุงรายวชิาทุกปี ตามขอ้เสนอแนะและผลการทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธ์ิ        

ตามขอ้ 4 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นด้านพฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัสัตว์ 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพฤติกรรมสัตว ์

    1.2 ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นเทคนิคการบงัคบัสัตว์ 
    1.3 วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัสัตว ์

    1.4 ขอ้ควรระวงัในการบงัคบัสัตว ์  

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives) หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษา
จะมีความสามารถดงัน้ี  
    2.1 บอกความหมายของพฤติกรรมสัตวไ์ด ้

    2.2 อธิบายความรู้เบ้ืองตน้ดา้นเทคนิคการบงัคบัสัตว์ได ้

    2.3 เปรียบเทียบพฤติกรรมต่างๆในสัตวไ์ด้ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตว ์

    3.2 ตอบค าถามในใบงานท่ี 1 เร่ืองความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตว์ ใน
ภาคผนวก ข 

4. ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนเร่ืองความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตว ์

    4.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 1 
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5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย  

    5.2 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.3 การซกัถาม 
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บทที่ 1 

ความรู้เบือ้งต้นด้านพฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัสัตว์ 
 

 พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตวน์ั้นเป็นเป็นวชิาท่ีมีความส าคญัซ่ึงนกัศึกษาและผูท่ี้
ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสัตวจ์  าเป็นตอ้งรู้ เน่ืองจากในการบงัคบัสัตวท่ี์ดีและปลอดภยันั้น ผูบ้งัคบั
สัตวต์อ้งทราบพฤติกรรมของสัตวท่ี์จะบงัคบัเพื่อความรวดเร็ว ปลอดภยัของผูบ้งัคบัต่ ออนัตราย            

ท่ีอาจเกิดจากสัตว ์และเพื่อความปลอดภยัของตวัสัตวเ์องดว้ย  ดงันั้นควรทราบถึงความหมายของ          

ค าวา่พฤติกรรม และพื้นฐานของกา รบงัคบัสัตวว์า่ในการบงัคบัท่ีดี และถูกตอ้งนั้นตอ้งอาศยัปัจจยั
ใดบา้ง ดงัจะไดก้ล่าวต่อไปดงัน้ี 

 พฤติกรรม (Behavior) หมายถึง กิริยาของส่ิงมีชีวติท่ีแสดงออกมาเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้า
ท่ีมากระตุน้ทั้งส่ิงเร้าภายในและส่ิงเร้าภายนอก 

ส่ิงเร้า (Stimulus) คือ สัญญาณหรือการเปล่ียนแปลงซ่ึงมีผลต่อกิจกรรมของส่ิงมีชีวติ 
โดยทัว่ไปจะแบ่งไดเ้ป็น 2 ชนิดคือ 

1. ส่ิงเร้าภายในร่างกาย ไดแ้ก่ ฮอร์ โมน เอนไซม ์ความหิว ความเครียด ความตอ้งการทาง
เพศ เป็นตน้ 

2. ส่ิงเร้าภายนอกร่างกาย ไดแ้ก่ แสง เสียง อุณหภูมิ อาหาร น ้า การสัมผสั สารเคมี   เป็นตน้ 

พฤติกรรมของส่ิงมีชีวติทุกชนิดจะมีแบบแผนของการตอบสนองการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน
ในสภาพแวดลอ้มต่างๆ กนั การตอบสนองอาจเกิดข้ึนทนัทีทนัใดหรืออาจเป็นไปอยา่งชา้ๆ แต่มีผล
ท าให้ ส่ิงมีชีวติมีการแสดงออกหรือมีพฤติกรรมในลกัษณะต่างๆ ซ่ึงมีผลต่อการด ารงชีวติของ
ส่ิงมีชีวติดว้ย 

 

1.1 กลไกการเกดิพฤติกรรม 

       การท่ีสัตวจ์ะแสดงพฤติกรรมอยา่งใดอยา่งหน่ึงออกมาไดน้ั้น จะตอ้งมีอง คป์ระกอบส าคญั
ดงัน้ี คือ เหตุจูงไจ (Motivation) และตวักระตุน้ปลดปล่อย (Releasing Stimulus) เช่น พฤติกรรมการ
กินอาหารของสัตว ์ความหิว เป็นเหตุจูงใจอาหาร เป็นตวักระตุน้ปลดปล่อยโดยทัว่ไปถา้เหตุจูงใจสูง 



 

18  บทท่ี 1 ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสตัว ์                   พฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสตัว ์

 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

สัตวจ์ะสามารถแสดงพฤติกรรมออกมาได ้ ถึงแมต้วักระตุน้ปลดปล่อยจะไม่รุนแรง ในทางตรงกนั
ขา้มถา้เหตุจูงใจต ่า แต่ตวักระตุน้ปลดปล่อยมีความรุนแรงมาก สัตวจ์ะสามารถแสดงพฤติกรรม
ออกมาไดเ้ช่นกนั 

 

1.2 พฤติกรรมของสัตว์ทีต่อบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอก  

       ส่ิงมีชีวติทั้งพืชและสัตวไ์วต่อการรับความรู้สึกและโตต้อบส่ิงต่างๆท่ีเกิดข้ึนรอบๆ ตวั เช่น 
แสง อุณหภูมิ น ้า และการสัมผสั ซ่ึงเรียกวา่ ส่ิงเร้า ส่วนพฤติกรรม หรืออาการท่ีอวยัวะส่วนใดส่วน
หน่ึงของส่ิงมีชีวติแสดงออกหรือปรากฏใหเ้ห็นเม่ือถูกส่ิงเร้ามา กระตุน้ ณ ชั่วขณะหน่ึง เรียกวา่ การ
ตอบสนอง 

       สัตวส์ามารถแสดงพฤติกรรมบางอยา่งเพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้าภายนอก ซ่ึงไดแ้ก่ แสง 
อุณหภูมิ น ้า และการสัมผสั ไดอ้ยา่งเหมาะสมและสอดคลอ้งกบัลกัษณะของส่ิงเร้าและ
สภาพแวดลอ้มท่ีเปล่ียนแปลงไป เพื่อความปลอดภยัและการอยูร่อดของชีวติ โดยอาศยัการท างานท่ี
ประสานกนัระหวา่งระบบประสาท ระบบกลา้มเน้ือ รวมทั้งต่อมไร้ท่อและระบบต่อมมีท่อ ดงัน้ี 

      1.2.1 การตอบสนองเม่ือไดรั้บแสงเป็นส่ิงเร้า  

               สัตวบ์างชนิดสามารถตอบสนองไดอ้ยา่งรวดเร็วเม่ือไดรั้บแสง เช่น   การหร่ีตาเม่ือไดรั้บ
แสงสวา่งมากเกินไป   การท่ีแมลงต่างๆ บินเขา้หาแสงสวา่ง    เม่ือเกิดสุริยปุราคา นกจะบินกลบัรัง 
เน่ืองจากมีสภาพคลา้ยเวลาพลบค ่า   การหนีแสงของไส้เดือนดิน   การใหแ้สงสวา่งในการเล้ียงไก่ 
เพื่อใหไ้ก่กินอาหารเป็นเวลานาน ท าใหเ้จริญเติบโตเร็วในระยะเวลาสั้นกวา่ปกติ    สัตวบ์างชนิดออก
หาอาหารในเวลาท่ีเร่ิมมีแสงสวา่ง เช่น การท่ีนกบินออกจากรังในตอนเชา้  ไก่ขนับอกเวลาในตอน
เชา้ แต่ก็มีสัตวบ์างชนิดจะออกหาอาหารในเวลาท่ีไม่มีแสงสวา่ง เช่น นกเคา้แมว คา้งคาว หนู 

      1.2.2 การตอบสนองเม่ือไดรั้บอุณหภูมิเป็นส่ิงเร้า  

 ส่ิงแวดลอ้มนบัวา่มีอิทธิพลต่อสุขภาพและความสมบูรณ์ของสัตวเ์ป็นมาก  หากสัตวถู์ก
เล้ียงดูในส่ิงแวดลอ้มท่ีดีก็จะทาใหส้ัตวน์ั้นมีสุขภาพแขง็แรง โตเร็ว และใหผ้ลผลิตไดต้ามท่ีตอ้งการ  

ในทางตรงกนัขา้มถา้หากสัตวถู์กเล้ียงดูในส่ิงแวดลอ้มท่ีไม่ดีก็จะมีผลกระทบถึงสุขภาพและการ
เจริญเติบโตของสัตวไ์ด้  ส่ิงแวดลอ้มดงักล่าวนบัรวมตั้งแต่ลกัษณะดินฟ้าอากาศ  น ้า อาหาร  

โรงเรือน และการจดัการภายในฟาร์ม บางคร้ังการจดัการไม่ถูกตอ้งเก่ียวกบัส่ิงแวดลอ้มก็เป็นสาเหตุ
ท าใหเ้กิดผลเสียต่อสุขภาพของสัตว ์ 

      1.2.3 อิทธิพลของดินฟ้าอากาศต่อการเล้ียงสัตว  ์ 
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               ดินฟ้าอากาศในท่ีน้ีหมายถึง  สภาพของอุณหภูมิ  ความช้ืน แสงแดด ฝน ลม ความกดดนั
และประจุไฟฟ้าในอากาศ  เป็นตน้ สาหรับประเทศไทยซ่ึงอยูใ่นเขตร้อนช้ืนนั้น  อุณหภูมิท่ีสูงและ
ความช้ืนมีอิทธิพลอยา่งมากต่อความเป็นอยูข่องสัตว ์โดยอิทธิพลดงักล่าวแยกได ้2 ประการ คือ  

              1.2.3.1 อิทธิพลโดยตรงต่อตวัสัตว์ เช่น ท าใหส้ัตวมี์รูปร่างเล็ก และมีลกัษณะรูปร่างไม่ค่อย
แตกต่างกนัมากนกั เหตุน้ีจึงท าใหพ้นัธ์ุสัตวใ์นเขตร้อนมีไม่มากเหมือนในเขตอบอุ่น  

              1.2.3.2 อิทธิพลโดยออ้ม  เป็นอิทธิพลท่ีมีต่อส่ิงแวดลอ้มของสัตว์  เช่น อิทธิพลต่อการ
เพาะปลูกพืชท่ีใชเ้ล้ียงสัตว ์อิทธิพลต่อการเจริญของเช้ือโรคและพยาธิท่ีมีผลต่อสุขภาพสัตว ์ 

                           พบวา่การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสัตวโ์ดยเฉพาะในช่วงท่ีอากาศร้อนส่งผลต่อ
การตอบสนองของสัตวโ์ดยเฉพาะสัตวป์ศุสัตวอ์ยา่งมาก  เน่ืองจากกลไกควบคุมความร้อนจะถูก
กระตุน้ใหท้  า งาน สัตวจ์ะหายใจเร็วข้ึนเพื่อระบายความร้อนออกจากร่างกาย  เม่ืออากาศร้อนจดั
เกินไป  กลไกควบคุมความร้อนไม่สามารถท าหนา้ท่ีได ้สัตวจ์ะมีอุณหภูมิของร่างกายสูงข้ึน  สัตวจ์ะ
กินอาหารนอ้ยลง  กินน ้ามากข้ึน ผลผลิตน ้านมลดลง  สัตวม์กัแสดงอาการหอบ  หายใจแรงและเร็ว   

และพบวา่อากาศร้อนนั้นส่งผลต่อสัตวเ์ล้ียงไดด้งัน้ี โคจะกินอาหารนอ้ยลงเน่ืองจากร่างกายตอ้งการ
ลดความร้อนท่ี เกิดจากขบวนการหมกัยอ่ยอาหารในกระเพาะอาหาร  ผลท่ีตามมาก็คือโคจะไดรั้บ
สารอาหารไม่เพียงพอต่อการใหผ้ลผลิตน ้า นม ผลผลิตน ้านมลดลง พบวา่โคท่ีคลอดลูกในฤดูหนาว
จะใหผ้ลผลิตน ้านมมากกวา่โคท่ีคลอดลูกในฤดูร้อน ประสิทธิภาพในระบบสืบพนัธ์ุลดลงในโคพอ่
พนัธ์ุมีผลต่อขบวนการผลิตอสุ จิ ท าใหค้วามเขม้ขน้ของตวัอสุจิในน ้า เช้ือลดลง  ความสมบูรณ์
แขง็แรงของตวัอสุจินอ้ยลง  เปอร์เซ็นตก์ารตายและความผดิปกติของอสุจิเพิ่มข้ึน  ความก าหนดั
ลดลงในโคแม่พนัธ์ุอิทธิพลของความร้อนมีผลต่อการท า งานของรังไข่  ท าใหไ้ม่มีการตกไข่ไม่
แสดงอาการเป็นสัดหรือเป็นสัดเงียบท า ใหพ้ลาดโอกาสในการผสมพนัธ์ุ  นอกจากน้ียงัท า ใหอ้ตัรา
การผสมติดต ่า  อตัราการตายของตวัอ่อนสูง  รวมทั้งการพฒันาของตวัอ่อนชา้กวา่ปกติ  ในโคเน้ือ
และโคขนุจะมีปัญหาคลา้ยกบัในโคนม ยงัพบวา่ความร้อนมีผลต่อการเจริญเติบโต  และเพิ่มน ้าหนกั
ของโคอีกดว้ย ทั้งน้ีเน่ืองจากโคกินอาหารลดลง  

                           ในสุกรขนุ  พบวา่ในช่วงอากาศร้อน  สุกรจะกินอาหารขน้ไดน้อ้ยลง  ทาใหอ้ตัรา
การเจริญเติบโตชะงกั ในสุกรพอ่พนัธ์ุอิทธิพลจากความร้อนมีผลต่อประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุ  และ
มีผลต่อขบวนการผลิตอสุจิ  พบวา่ความเขม้ขน้ของตวัอสุจิลดลง   ความสมบูรณ์แขง็แรงของอสุจิ
ลดลง  จ านวนอสุจิท่ีผดิปกติจะเพิ่มข้ึน   นอกจากน้ียงัมีผลต่อการผลิตฮอร์โมนเทสโตสเตอโรน  

ส่งผลใหข้บวนการผลิตอสุจิไม่สมบูรณ์และอสุจิท่ีไดเ้ป็นอสุจิท่ีไม่โตเตม็วยัคือเป็น  Immature 
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Sperm และยงัท าใหพ้ฤติกรรมของพอ่สุกรในการข้ึนผสมพนัธ์ุลดลงในแม่พนัธ์ุ   อิทธิพลจากความ
ร้อนต่อประสิทธิภาพการสืบพนัธ์ุ  โดยท าใหแ้ม่ สุกรเขา้สู่ระยะเจริญพนัธ์ุชา้กวา่ปกติ  วงจรการเป็น
สัดยาวนานข้ึน  แต่ระยะการเป็นสัดจะสั้นลง  ความสนใจทางเพศและอาการเป็นสัดจะลดลง  หรือ
เป็นสัดเงียบ  อตัราการตกไข่ลดลง  อตัราการผสมติดต ่า  รวมทั้งอตัราการคลอดลูกต ่า  จ านวนสุกร
กลบัสัดหลงัผสมเพิ่มข้ึน ในช่วงแรกของการตั้งทอ้ง หากแม่สุกรเกิดความเครียดเน่ืองจากความร้อน
ในระยะ 1-2 วนั หลงัผสมจะท าใหอ้ตัราการเกิดปฏิสนธิลดลง  และท าใหอ้ตัราการตายของตวัอ่อน
เพิ่มข้ึนในช่วงก ลางของการตั้งทอ้งแม่สุกรจะทนต่อความเครียดจากความร้อนไดม้ากข้ึนในช่วง  2 

สัปดาห์ก่อนคลอด  หากสุกรเกิดความเครียดจากความร้อนแม่สุกรมกัคลอดยาก  อตัราการตายของ
ลูกขณะคลอดสูงข้ึน  ลูกท่ีเกิดจะมีน ้า หนกัแรกคลอดต ่า  นอกจากน้ีขณะท่ีเกิดความเครียด  ระบบ
ภูมิคุม้กนัของแม่จะลดลง ท าให ้แอนติบอดีท่ีมีในน ้านมเหลืองต ่าลง ส่งผลท าใหลู้กสุกรอ่อนแอติด
โรคง่าย 

                           ในระยะเล้ียงลูก อิทธิพลจากความร้อนท า ใหแ้ม่สุกรกินอาหารนอ้ยลง   การพฒันา
ของต่อมน ้านมและการสร้างน ้า นมจึงไม่สมบูรณ์เตม็ท่ี  ท าใหก้ารเพิ่มน ้าหนกัของลูกสุกรก่อนหยา่
นมต ่า สภาพอากาศร้อนอาจเป็นสาเหตุ  ท าใหสุ้กรติดโรคไดง่้าย  โดยเฉพาะการติดเช้ือในระบบ
ทางเดินหายใจ เน่ืองจากสุกรตอ้งเพิ่มการระบายความร้อนดว้ยการอา้ปากหายใจ  ท าใหโ้อกาสท่ีเช้ือ
โรคจะผา่นเขา้ไปยงัอวยัวะในระบบทางเดินหายใจสูงข้ึน  นอกจากน้ีอากาศ ท่ีร้อนจดัอาจท า ใหสุ้กร
เกิดอาการฮีทสโตร กได้ โดยเฉพาะในสุกรทอ้งแก่ท่ีกินอาหารขน้ในปริมาณมาก  สุกรจะมีอาการ
หอบ อา้ปากหายใจ น ้าลายไหล มีไขสู้ง และอาจช็อกตายได ้ 

                           ในไก่พบวา่การตอบสนองต่ออากาศร้อนท าใหไ้ก่ กินอาหารนอ้ยลง  ท าใหอ้ตัรา
การเจริญเติบโตลดลง อตัราการผสมติดต ่า  เปอร์เซ็นตไ์ข่ลดลง  ขนาดไข่เล็กลง  รวมทั้งเปลือกไข่จะ
บางลง คุณภาพซากเลวลง อตัราการตายเพิ่มข้ึน  มกัพบปัญหาการจิกกนัของไก่ในฝงู  ภูมิตา้นทาน
โรคลดลงในช่วงท่ีไก่เครียดท าใหไ้ก่ติดโรคไดง่้าย เช่น โรคนิวคาสเซิล  โรคหวดั โรคหวดัหนา้บวม  

เป็นตน้  

      1.2.4 การตอบสนองเม่ือไดรั้บน ้าเป็นส่ิงเร้า  

 น ้าเป็นส่ิงจ าเป็นต่อการด ารังชีวติของสัตว ์ช่วยล าเลียงสารอาหารไปยงัส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย ช่วยรักษาอุณหภูมิของร่างกาย ช่วยในการขบัถ่าย ช่วยรักษาผวิหนงัใหชุ่้มช้ืน ดงันั้นเม่ือ
สภาพแวดลอ้มมีปริมาณน ้าไม่เหมาะสม สัตวบ์างชนิดจะปรับตวัใหเ้หมาะสม เช่น    ไส้เดือนจะ
เคล่ือนท่ีเขา้หาความช้ืนเพื่อใหผ้วิหนงัชุ่มช้ืน เน่ืองจากไส้เดือนหายใจโดยใชผ้วิหนงัจึงจ าเป็นท่ี
ผวิหนงัจะตอ้งชุ่มช้ืนตลอดเวลา   น ้าท าใหส้ัตวค์ร่ึงบกคร่ึงน ้า เช่น กบ คางคก ออกหากินในเวลา
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กลางคืน เพื่อใหมี้ความช้ืนพอเหมา ะ    สัตวท์ะเลทรายจะออกหากินในเวลากลางคืนเพื่ อลดการ
สูญเสียน ้า 

      1.2.5 การตอบสนองส่ิงเร้าเม่ือไดรั้บการสัมผสัเป็นส่ิงเร้า  

 ผวิหนงัของสัตวจ์ะมีประสาทสัมผสัอยูท่ี่บริเวณผวิหนงั ดงันั้นเม่ือไดรั้บการสัมผสั ระบบ
ประสาทกบัระบบกลา้มเน้ือจะท างานประสานกนั และแสดงอาการตอบสนองส่ิงเร้าได ้ 
 

1.3 พฤติกรรมต่างๆ ในสัตว์ 

       พฤติกรรมของคนและสัตวท่ี์แสดงออกมาในชีวติประจ าวนั ลว้นแต่เกิดข้ึนเพื่อประโยชน์
ในการด ารงชีวติใหอ้ยูร่อด และสามารถด ารงเผา่พนัธ์ุไวไ้ด ้แบบแผนการเกิดพฤติกรรมอาจเป็น
แบบง่ายๆ หรือซบัซอ้นก็ได ้ พฤติกรรมท่ีสัตวแ์สดงออก เพื่อตอบสนองต่อส่ิงเร้านั้น มี  2 ชนิด คือ 
พฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด (Innate Behavior) และพฤติกรรมท่ีเกิดจากประสบการณ์ท าใหเ้กิดการ
เรียนรู้   
      1.3.1 พฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด  เช่น การท่ีไก่สามารถฟักออกจากไข่ หรือการท่ีลูกสัตวท่ี์ พึ่ง
คลอดสามารถเดินไปกินนมแม่ไดเ้อง หรือการท่ีสุนขัฝังเศษอาหารไวใ้นดินเพื่อเป็นเก็บไวกิ้นยาม
ขาดแคลน เป็นตน้ และพฤติกรรมท่ีเกิดเน่ืองจากการเรียนรู้ เช่น การท่ีสุนขัสามารถกินอาหารเมด็
ส าเร็จรูปได ้ซ่ึงโดยปกติแลว้สุนขัจะไม่กินอาหารเมด็เน่ืองจากไม่มีกล่ินท่ีน่ากิน  แต่สุนขัหรือแมวท่ี
ถูกฝึกสามารถกินอาหารเมด็ได ้หรือววันมเม่ือใกลถึ้งเวลารีดนมร่างกายจะสร้างน ้านมออกมาและ
สัตวก์็รู้ตวัสามารถเดินไปรอท่ีซองรีดนมได ้เป็นตน้  
      1.3.2 พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้  (Leaning Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเกิ ดข้ึนไดโ้ดยอาศยั
ประสบการณ์หรือการเรียนรู้ของสัตว ์พฤติกรรมแบบน้ีส่วนใหญ่พบในสัตวช์ั้นสูงท่ีมีระบบ
ประสาทเจริญดี แต่ในสัตวช์ั้นต ่าบางชนิดก็สามารถแสดงพฤติกรรมประเภทน้ีได ้พฤติกรรม
ประเภทน้ีสามารถแบ่งยอ่ยออกเป็นแบบต่างๆ ไดด้งัน้ี 

               1.3.2.1 พฤติกรร มเรียนรู้แบบแฮบบิชูเอชนั (Habituation) เป็นพฤติกรรมท่ีสัตวห์ยดุ
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าเดิม แมจ้ะยงัไดรั้บการกระตุน้อยู ่เน่ืองจากสัตวเ์รียนรู้แลว้วา่ส่ิงเร้านั้นไม่มีผล
ต่อการด าเนินชีวติของตวัเอง  เช่น การท่ีนกลดอตัราการบินหนีหุ่นไล่กาการท่ีนกหยดุบินหนีเม่ือรถ
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แล่นผา่นรังของมนัท่ีอยูบ่นตน้ไมริ้มถนน  การเลิกแหงนมองตามเสียงเคร่ืองบินของสุนขัท่ีอาศยัอยู่
แถวสนามบิน 

               1.3.2.2 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเง่ือนไข (Conditioning) เป็นพฤติกรรมการตอบสนอง
ส่ิงเร้าท่ีไม่แทจ้ริงไดเ้ช่นเดียวกบัส่ิงเร้าท่ีแทจ้ริง เช่น  การทดลองของอีวาน พาฟลอฟ นกัสรีร วทิยา
ชาวรัสเซีย เป็นการทดลองวา่สุนขัหลัง่น ้าลายเม่ือไดย้นิเสียงกระด่ิง การฝึกสัตวเ์ล้ียงท่ีบา้นใหแ้สนรู้ 
ฝึกสัตวไ์วใ้ชง้าน ฝึกสัตวแ์สดงละครสัตว ์ลว้นมีพื้นฐานมาจากพฤติกรรมการเรียนรู้แบบมีเง่ือนไข
ทั้งส้ิน 

               1.3.2.3 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบฝังใจ (Imprinting) เป็นพฤติกรรมท่ีตอบสนองส่ิงเร้าใน
ช่วงแรกของชีวติดว้ยการจดจ าส่ิงเร้าต่างๆ ได ้เช่น การท่ีสัตวต่์างๆ เดินตามแม่ เพราะส่ิงแรกท่ีเห็น
เม่ือเกิดมาคือ แม่ 
                           ตวัอ่อนของแมลงหวีท่ี่ฟักออกมาจากไข่จะผกูพนักบักล่ินของพืชท่ีแม่แมลงหวี่
วางไข่ไว ้และเม่ือโตเตม็วยัก็จะมาวางไข่บนพืชชนิดนั้น  ปลาแซลมอนจะฝังใจต่อกล่ินท่ีไดส้ัมผสั
เม่ือออกจากไข่ และเม่ือเติบโตข้ึนถึงช่วงวางไข่ก็จะวา่ยทวนน ้ากลบัไปวางไข่ยงับริเวณแหล่งน ้าจืด
ท่ีเคยฟักออกจากไข่ 
               1.3.2.4 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบลองผดิลองถูก (Trial and Error) เป็นพฤติกรรมท่ี
แสดงออกโดยการใหส้ัตวมี์การทดลองก่อน โดยไม่รู้ผลวา่จะดีหรือไม่ ผลของการตอบสนองจะท า
ใหส้ัตวเ์กิดการเรียนรู้ท่ีเลือกตอบสนองต่อส่ิงเร้าท่ีเป็นผลดีหรือพอใจเท่ านั้น เช่น   การเดินในทาง
วกวนไปหาอาหารของหนู และหนูสามารถเดินทางไปหาอาหารและหาทางออกไดใ้นระยะเวลาอนั
สั้น หลงัจากท่ีไดท้ดลองเดินมาก่อน การเลือกทางเดินของไส้เดือนท่ีอยูใ่นกล่องรูปตวั T โดยมีดา้น
หน่ึงท่ีมืดและช้ืนกบัอีกดา้นหน่ึงมีกระแสไฟอ่อนๆ  ซ่ึงไส้เดือนไดผ้่ านการฝึกมาแลว้ จะสามารถ
เลือกทางท่ีถูกตอ้งไดถึ้งประมาณร้อยละ 90 

               1.3.2.5 พฤติกรรมการเรียนรู้แบบใชเ้หตุผล (Reasoning) เป็นพฤติกรรมท่ีแสดงออกโดย
ใชส้ติปัญญาในการแกปั้ญหาต่างๆ โดยไม่ตอ้งทดลองท า ซ่ึงเป็นการใชป้ระสบการณ์หลายอยา่งใน
อดีตมาช่วยในการแก้ ปัญหาสถานการณ์ใหม่ในคร้ังแรก เช่น  การทดลองของโคเลอร์ (W. Kohler) 

เก่ียวกบัการแกปั้ญหาของลิงชิมแพนซี 
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1.4 พฤติกรรมทางสังคมของสัตว์ (Social Behavior) 

       สัตวท่ี์อยูร่วมกนัเป็นหมู่เป็นสังคมมีความจ าเป็นจะตอ้งส่ือสารติดต่อกนัเพื่อใหส้ามารถอยู่
ร่วมกนัได ้พฤติกรรมท่ีสัตวใ์ชส่ื้อสารมีหลายวธีิ ดงัน้ี 

      1.4.1 การส่ือสารดว้ยท่าทาง (Visual Signal) เป็นท่าทางท่ีสัตวแ์สดงออกมาอาจจะเป็นแบบ
ง่ายๆ หรืออาจมีหลายขั้นตอนท่ีสัมพนัธ์กนั เช่น การแยกเข้ียวของแมว  สุนขัหางตกเม่ือต่อสู้แพแ้ละ
วิง่หนี มา้ยกสองขาหนา้กระทืบพื้นแสดงถึงความไม่พอใจ เป็นตน้ 
      1.4.2 การส่ือสารดว้ยเสียง (Sound Signal) เสียงของสัตวท่ี์เปล่งออกมาในแต่ละคร้ังจะแสดงถึง
การตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ และส่ือความหมายท่ีแตกต่างกนัในสัตวแ์ต่ละชนิด ซ่ึงเสียงท่ีเกิดจาก
สัตวแ์ต่ละชนิดก็มีคว ามหมายแตกต่างกนั  เช่น เสียงหอนของสุนขั จะบ่งบอกถึงความสงสัยหรือ        

ไม่แน่ใจในส่ิงท่ีสุนขัเห็นหรือเสียงร้อง เมอร์ เมอร์ (Mur Mur) หรือเสียงงึมง าเหมือนเสียงบ่นใน
แมว เป็นการส่ือสารท่ีตอ้งการบ่งบอกถึง การทกัทาย การร้องขอ คะย ั้นคะยอ หรือยอมรับ  หรือเสียง
ร้อง โกรล (Growl) หรือเสียงค ารามในแมว เป็นเสียงท่ีมีลกัษณะต ่า หา้ว มกัขู่ค  ารามเม่ือแมว
เผชิญหนา้กบัศตัรู เป็นตน้ 
      1.4.3 การส่ือสารดว้ยการสัมผสั (Physical Contract) เป็นการส่ือสารโดยการใชอ้วยัวะส่วนใด
ส่วนหน่ึงสัมผสักบัสัตวพ์วกเดียวกนัหรือต่างพวกกนั เพื่อกระตุน้ใหเ้กิดพฤติกรรมโตต้อบกนั         

การสัมผสัเป็นการส่ือสารท่ีส าคญัอยา่งหน่ึงของสัตว ์โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสัตวท่ี์เล้ียงลูกดว้ยนม  

เช่น เม่ือสุนขัเจอกนัคร้ังแรกและต่างยอมรับซ่ึงกนัและกนัก็จะท าความรู้จกักนัโดยการดมกน้กนั 
หรือการท่ีแม่โคเลียลูกโคแรกเกิ ดใชจ้มูกดุนลูกโคเพื่อใหลู้กโคจ ากล่ินแม่โคได ้และช่วยใหลู้กโค
ยนืข้ึนได ้เป็นตน้ 
 

1.5 การบังคับสัตว์ (Animal Restraint)  

       การบงัคบัสัตว ์ หมายถึง การจ ากดัการเคล่ือนไหวหรือการเคล่ือนท่ีของสัตว ์เพื่อ
วตัถุประสงคท่ี์จะกระท าต่อตวัสัตว ์ ซ่ึงในการบงัคบัสัตวต์อ้งค านึงถึงความปลอดภยัของ
ผูป้ฏิบติังาน ตวัสัตว ์ วธีิการจบับงัคบัดงักล่าวสามารถใชจ้บับงัคบัไดต้ลอดการปฏิบติังานเพื่อบรรลุ
วตัถุประสงคห์รือไม่  และการเฝ้าระวงัเอาใจใส่ต่อสัตวภ์ายหลงัจากการบงัคบัสัตวโ์ดยเฉพาะการ
วางยาสลบ 
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1.6 ค าแนะน าพืน้ฐานในการจับบังคับและควบคุม 

       การบงัคบัสัตวท่ี์ดีนั้นตอ้งค านึงความปลอดภยัต่อสัตว ์ตนเอง และทีมงาน บางคร้ังในการ
บงัคบัตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความรับผดิชอบ เช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงในการจบั
บงัคบัสัตวน์ั้นตอ้งการบงัคบัเพื่อวตัถุประ สงค์ต่างๆ  เช่น การจบับงัคบัเพื่อการตรวจรักษาทางสัตว
แพทย ์ การตดัแต่งขนและกีบ การตอน การท าลายสัตว ์การตีเบอร์ เป็นตน้  ก็มีความส าคญัตลอดมา 
เม่ือมีความจ าเป็นในการจบับงัคบั ดงันั้นความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็นไดแ้ก่ ขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรม  
(Behavior) กายวภิาคศาสตร์ (Anatomy) และสรีรวทิยา (Physiology) ของสัตวแ์ต่ละชนิด  ส่วน
ความรู้พื้นฐานอีกดา้นหน่ึง คือ ความเขา้ใจถึงเทคนิคและวธีิการปฏิบติั โดยอาจจะใชอุ้ปกรณ์  
เคร่ืองมือ เสียง สารเคมี  ฯลฯ ร่วมดว้ย สัตวแ์ต่ละชนิดมีลกัษณะพฤติกรรมและนิสัยแตกต่างกนัไป   

ท าใหมี้ผลต่อการตอบสนองในขั้นตอนการจบับงัคบัควบคุม โดยทัว่ไปสัตวท่ี์ไม่ไดอ้ยูใ่นสภาพท่ี
ถูกบงัคบัควบคุมจะแสดงออกในลกัษณะท่ีเขา้มาคลุกคลีและ /หรือหลีกเล่ียงต่อมนุษย ์ปฏิกิริยา
ระหวา่งสัตวแ์ละมนุษยท่ี์เกิดข้ึนรุนแรง เช่น การบงัคบัควบคุมท่ีท าใหส้ัตวเ์จบ็ปวดทรมานจ ะท าไห้
เพิ่มนิสัยความกา้วร้าวมากยิง่ข้ึน ในขณะเดียวกนับุคคลท่ีท าการจบั บงัคบัควบคุมสัตว ์ในขั้นตอน
ต่างๆ  จะมีความส าคญัและอิทธิพลต่อระดบัความหวาดกลวัหรือความกดดนัต่อตวัสัตวท่ี์ไดรั้บการ
จบบงัคบัควบคุมพฤติกรรมการรับรู้และเรียนรู้ของสัตว ์โดยทั่ วไปมกัใชป้ระสาทสั มผสัดา้นต่าง ๆ  
คือ ทางดา้นการดมกล่ิน การไดย้นิเสียง การมองเห็นภาพ และการสัมผสั ซ่ึงความสามารถ เหล่าน้ี  

จะแตกต่างออกไปในสัตวแ์ต่ละชนิด เช่น สุกรสามารถคุน้เคยกบัคนโดยจดจ าสี  หรือเส้ือผา้ท่ีคนใส่
ประจ า สุนขัสามารถจ ากล่ินเจา้ของได ้เป็นตน้  

       ในการจบับงัคบัสัตวเ์พื่อวตัถุประสงคต่์างๆนั้น ถา้สัตวเ์คยไดรั้บส่ิงเร้าท่ีไม่ดีเช่นเคยไดรั้บ
ความเจบ็ปวดมาก่อนสัตวจ์ะมีอาการต่อตา้นได ้หรือสัตวอ์ยูใ่นสภาวะท่ีดุร้ายเน่ืองจากฮอร์โมนเพศ 
เช่นพอ่พนัธ์ุในช่วงผสมพนัธ์ุ เป็นตน้ สาเหตุพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวของสัตวเ์กิดไดจ้าก    
      1.6.1 การหนีหรือต่อสู้ (Flight or Fight) โดยส่วนมากเม่ือคนหรือสัตวอ่ื์น ๆ เขา้มาอยูใ่กลม้าก ๆ 
สัตวจ์ะแสดงพฤติกรรมออกมา 2 ลกัษณะ คือ อาจจะหนีออกไปไกลหรือเตรียมตวัท่ีจะต่อสู้ป้องกนั 

      1.6.2 ความระคายเคืองหรือความกลวัและเจบ็ปวด (Irritable or Fear and Pain-Induced 

Aggression) มกัพบโดยทัว่ไปในการพาสัตวม์ารักษาพยาบาล 

      1.6.3 ความเป็นแม่ (Maternal Aggression) สัตวเ์พศเมียหลงัคลอดลูก และก าลงัเล้ียงดูลูกอยู ่จะ
มีความกงัวล และระมดัระว ั งความปลอดภยัของลูกมากเป็นพิเศษ  จะป้องกนัลูกและท าร้ ายส่ิง
แปลกปลอมต่างๆ ท่ีเขา้มาอยูใ่กลลู้ก 

      1.6.4 การท่ีเป็นผูล่้าเหยือ่ (Predatory Aggression) จะพบเห็นไดใ้นขณะท่ีสัตวก์  าลงัไล่ล่า หรือ
ฆ่าเหยือ่ แลว้พบเห็นส่ิงแปลกปลอมเขา้มาใกล ้
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      1.6.5 ความตอ้งการปกป้องอาณาเขต ของตวัเอง (Territorial Aggression) จะแสดงพฤติกรรมให้
สัตวห์รือคนรู้โดยวธีิต่างกนั และถา้มีสัตวห์รือ ส่ิงแปลกปลอมล่วงละเมิดเขา้ม าอยูใ่นอาณาเขตของ
ตวัเองก็จะแสดงพฤติกรรมท่ีกา้วร้าวออกมา 

      1.6.6 การอยูร่วมกนัระหวา่งสัตวเ์พศผู ้ (Intermale Aggression) เพื่อท าการข่มขู่สัตวเ์พศผูต้วัอ่ืน 
ท่ีอยูใ่นบริเวณเดียวกนั หรือใกลเ้คียงกนั 

      1.6.7 การเหน่ียวน าทางเพศ (Sexually Induced Aggression) เม่ือมีสัตว์เพศเมียอยูใ่นช่วงเป็นสัด  
(Heat) สัตวเ์พศผูต้วัอ่ืน ๆ ก็จะแสดงการต่อสู้ หรือเขา้มาท าร้ายคน หรือสัตวท่ี์เขา้ใกลส้ัตวเ์พศเมียท่ี
ก าลงัเป็นสัด 

      1.6.8 การแสดงความเป็นตวัน าในฝงู (Dominant Aggression) ในสัตวท่ี์อยูร่วมกนัเป็นกลุ่มหรือ
ฝงู พฤติกรรมทางสังคมจะตอ้งมีสัตวท่ี์เป็นตวัน าอยูใ่นฝงูเสมอ แล ะสัตวต์วันั้นจะแสดงพฤติกรรม
ต่างๆ เพื่อใหส้ัตวต์วัอ่ืนในฝงูหรือภายนอกเกรงกลวั 

 

1.7 การตรวจค่าทางโลหิตวทิยาสัตว์ในสภาวะเครียด 

       ตวับ่งช้ีถึงกริยาโดยทัว่ไปต่อสภาวะความกดดนั ไดแ้ก่ อตัราการเตน้ของหวัใจ (Heart 

Rate)  อตัราการหายใจ (Respiratory Rate) ระดบัฮอร์โมนคอร์ติซอล (Cortisol) หรือฮอร์โมนคอร์ติ
โคสเตียรอยด์  (Corticosteroid) ในพลาสมาระดบัน ้าตาลกลูโคส (Glucose) โดยในการตอบสนอง  

เป็นตน้ เม่ือสัตว์ ไดรั้บความกดดนัคือการหลัง่ฮอร์โมน อดรีนาลิน (Adrenaline) และฮอร์โมนนอร์
อดรีนาลิน  (Noradrenaline) จากต่อมหมวกไต (Adrenal Gland) เขา้สู่กระแสเลือด  นอกจากน้ี
ฮอร์โมน นอร์อดรีนาลิน ถูกหลัง่ออกมาจากปลายประสาทอตัโนมติั- ซิมพาเทติก  (Sympathetic 

Nerve Endings) การหลัง่ยองฮอร์โมนทั้งสองตวัน้ีมีผลท าใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจ  และอตัราการ
หายใจของสัตวเ์พิ่มข้ึน นอกจากผลขา้งตน้แลว้ฮอร์โมนดงักล่าวสามารถกระตุน้การสลายไกลโค
เจนท่ีตบัใหมี้การเพิ่มระดบักลูโคสในพลาสมาจากผลท่ีเกิดข้ึนฮอร์โมนเหล่าน้ีจึงถูกน ามาใชใ้นการ
วดัระดบัความกดดนัท่ีเกิดข้ึนกบัสัตว ์ แต่มีขอ้จ ากดับางประการ คือ ฮอร์โมนทั้งสองน้ีมีค่าคร่ึงชีวติ 
(Half-Life) อยูใ่นกระแสเลือดสั้น ส าหรับการตอบสนองของสัตวใ์นภาวะท่ีมีความกดดนัเกิดข้ึน
ต่อเน่ือง เป็นระยะเวลานานการควบคุมเกิดผา่นทางการท างานประสานกนัของ ระบบประสาท
อตัโนมติัร่วมกบัระบบต่อมไร้ท่อในลกัษณะท่ีซบัซอ้นและข้ึนกบัการท างานของทั้งสองระบบ 
(Hypophyseal-Adrenal Axis) โดยฮอร์โมนท่ีตอบสนองอยา่งมากต่อส่ิงท่ีเป็นสาเหตุใหเ้กิดความ
กดดนัคือฮอร์โมนกลุ่มกลูโคคอร์ติคอยด ์ (Glucocorticoid) สร้างมาจากต่อมหมวกไตชั้นนอกไดแ้ก่ 
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ฮอร์โมนคอร์ติซอล  และ ฮอร์โมนคอร์ติโคสเตียรอยด์  โดย ฮอร์โมนคอร์ติซอล  ใชว้ดัในสัตวเ์ล้ียง
ลูกดว้ยนมในฟาร์ม เช่น  โค กระบือ แกะ และสุกร ในขณะท่ี ฮอร์โมนคอร์ติโคสเตียรอยด์  ใชใ้น
กลุ่มสัตวปี์ก นอกจากน้ีในสัตวปี์กยงัสามารถใชค้่าทางโลหิตวทิยา โดยใช้ สัดส่วนของจ านวนเมด็
เลือดขาวประเภท เฮทเทอร์โรฟิล (Heterophil) และลิมโฟไซต ์ (Lymphocyte) เรียกวา่ อตัราส่วน
ระหวา่งเฮทเทอร์โรฟิล และลิมโฟไซต์ (H:L Ratio) ซ่ึงระดบัความกดดนัท่ีมาก (High) เหมาะสม 
(Optimal) และต ่า (Low) จะมีค่า อตัราส่วนระหวา่งเฮทเทอร์โรฟิล และลิมโฟไซต์ เท่ากบั  0.8, 0.5 

และ 0.2  ตามล าดบั 

 

1.8 ข้อบ่งช้ีส าหรับการบังคับและควบคุม (Indication for Restraint) 

       เป้าหมายท่ีส าคญัประการหน่ึงในการควบคุมปศุสัตว ์คือ ท าใหส้ัตว์ เหล่านั้นมีความรู้สึก
หวาดกลวั (Fear) และความกดดนั (Stress) ใหเ้กิดข้ึนนอ้ยท่ีสุดซ่ึงเป็นอิทธิพลภายในตวัสัตวท่ี์
ส าคญัอยา่งหน่ึง เพราะมีผลต่อการตอบสนองทางพฤติกรรมและสรีระ ซ่ึงทั้งความหวาดกลวัและ
ความกดดนัท่ีเกิดข้ึนมกัมาจากผล ของการท่ีสัตวไ์ดรั้บการปฏิบติัในขบวนการเรียนรู้ปัจจยัท่ีมีผล
ก่อใหเ้กิดความหวาดกลวัและกดตนั เช่น การไดรั้บการกระตุน้ทางระบบประสาทสัมผสั 
ประสบการณ์ท่ีผา่นมา เพศ ฯลฯ ความหวาดกลวัและความกดดนัของสัตวส์ามารถลดลงได ้        

โดยในการจบับงัคบัท่ีนุ่มนวลและเลือกใชว้ธีิ ท่ีเหมาะสม หรือฝึกใหส้ัตวไ์ดรั้บการคุน้เคยมาก่อน          

มีอยู ่ 3 ประการ คือ ประการแรกโดยปกติการ ท่ีมีขั้นตอนการปฏิบติัต่อสัตว ์เพื่ อท าการวนิิจฉยัโรค
หรือรักษา เป็นส่ิงท่ีสัตวไ์ม่ปรารถนาและต่อตา้นอยูเ่สมอ ดงันั้นการจบับงั คบัควบคุมสัตวจึ์งถูก
น ามาใช ้เพื่อใหเ้ป้าหมายการปฏิบติังานด าเนินไปไดโ้ดยส าเร็จ ประการต่อมาเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ี
สัตวอ์าจจะไดรั้บ  เพราะในขณะปฏิบติังานบางอยา่งกบัตวัสัตวท่ี์ไม่มี มีการจบับงัคบัควบคุมท่ี
ถูกตอ้งเหมาะสม เช่น การเจาะเลือดหรือฉีดยาเขา้หลอดเลือด การผา่ตดัและเยบ็แผล ฯลฯ  เหล่าน้ี 
อาจจะท าใหเ้กิดอนัตรายแก่สัตวไ์ดต้ลอดเวลาและส่ิงท่ีสัตวแ์พทยห์รือผูช่้วยจะท าการปฏิบติังานกบั
สัตวท่ี์เจา้ยองน ามาตอ้งค านึงอยูต่ลอดเวลา คือ ก่อนเขา้ท าการตรวจสอบ วนิิจฉยัและรักษาโรค ควร
เลือกใชว้ธีิการจบับงัคบัควบคุมสัตวท่ี์เหมาะสม  ไม่รุนแรงต่อสัตวม์ากเกินไปและหลั งจาก
ปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อย สัตวส์ามารถกลบัมาอยูใ่นสภาพท่ีเป็นปกติ ไม่มีส่วนหน่ึงส่วนใดเกิด
ความผดิปกติเสียหายอยา่งเห็นไดช้ดั ก็จะน ามาถึงความรู้สึกพอใจ และประทบัใจของเจา้ของสัตว ์
ประการสุดทา้ย เพื่อ ป้องกนัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนกบัตวัสัตวแ์พทย ์หรือผูท่ี้ปฏิบติั งานจบับงัคบั
ควบคุมสัตวจ์ากการเตะ การชน การกดั ฯลฯ นอกจากน้ีบุคคลดงักล่าวตอ้งระมดัระวงั และให้
ความส าคญักบัโรคติดต่อระหวา่งสัตวแ์ละมนุษย ์ (Zoonotic Diseases) ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ โรคฉ่ีหนู 
(Leptospirosis) โร คพิษสุนขับา้ (Rabies) โรคแทง้ติดต่อ (Brucellosis) ซาลโมเนลโลสิส 
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(Salmonellosis) และโรคท่ีเกิดจากเช้ือรา  (Ringworm)  ซ่ึงบุคคลท่ีเก่ียวขอ้ง กบัสัตวส์ามารถติดโรค
ดงักล่าวได้ โดยการถูกสัตวมี์เช้ือโรค กดั หรือสัมผสักบัสัตวห์รือเน้ือเยือ่ท่ีติดเช้ือแลว้จึงผา่นเขา้สู่
ร่างกายทางผวิหนงัหรือทางเยือ่เมือก (Absorption Through the Skin or Mucous Membrane) การ
หายใจเขา้ไป (Aerosol) การกินเขา้ไป (Ingestion) และการเกิดอุบติัเหตุ เช่น  การฉีดเขา้สู่ร่างกาย  
(Injection) ซ่ึงการลดโอกาสการสัมผสัในการเกิดโรคเหล่าน้ีสามารถท าไดโ้ดยมีสุขลกัษณะพื้นฐาน
ท่ีดี เช่น การท าความสะอาดพื้นท่ีบริ เวณท่ีติดเช้ือ การใชอุ้ปกรณ์ป้องกนัท่ีเหมาะสมหรือการฉีด
วคัซีนเพื่อกระตุน้ใหมี้ระดบัภูมิคุม้กนัโรคใหแ้ก่ผูป้ฏิบติังาน โดยสรุปการจบัควบคุมบงัคบัสัตว์
อยา่งมีประสิทธิภาพคื อการท่ีสามารถด าเนินขั้นตอนต่าง ๆ ของงานไปไดอ้ยา่งถูกตอ้งและประสบ
ความส าเร็จ มีความปลอดภยั มีสุขภาพท่ีดีต่อผูท่ี้ปฏิบติังานตลอดจนตวัสัตว ์

 

1.9 ส่ิงทีต้่องพจิารณาในการเตรียมการจับบังคับสัตว์ 

 ในการบงัคบัสัตวแ์ต่ละคร้ังนั้นตอ้งมีวตัถุประสงคใ์นการบงัคบัท่ีชดัเจน เพื่อท่ีจะได้
สามารถบงัคบัสัตวใ์หต้รงตามวตัถุประสงคน์ั้นได ้ซ่ึงมีส่ิงท่ีควรพิจารณา ดงัน้ี   

      1.9.1 บงัคบัสัตวเ์พื่อวตัถุประสงคอ์ะไร 

      1.9.2 เลือกใชเ้ทคนิควธีิการตลอดจนมีอุปกรณ์และเคร่ืองมือช่วยเหลืออยา่งเหมาะสมและ
ปลอดภยั 

      1.9.3 สวมใส่ชุดหรือใชอุ้ปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนัอนัตราย เพราะสัตวโ์ดยเฉพาะสัตวป์ศุสัตวอ์าจจะ
แสดงการป้องกนัตวัเองโดยหลบหลีกหรือท าร้ายผูก้  าลงัปฏิบติังานได้เขา้ใจพฤติกรรมของสัตวแ์ต่
ละชนิดท่ีสัมพนัธ์กบับุคคลในขณะท าการจบับงัคบัและควบคุม     
      1.9.4 ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจบับงัคบัและควบคุมสัตว ์

      1.9.5 บุคคลและจ านวนผูป้ฏิบติังานรวมถึงประสบการณ์ในการปฏิบติังาน 

      1.9.6 พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีเหมาะสมท่ีสุดในการปฏิบติังาน 

      1.9.7 มีการป้องกนัโรคติดต่อระหวา่งสัตวก์บัมนุษยโ์ดยการมีสุขลกัษณะพื้นฐานท่ีดี 

 

1.10 การควบคุมพฤติกรรมสัตว์ 

         วตัถุประสงคข์องการควบคุมพฤติกรรมสัตวน์ั้นเพื่อใหง่้ายต่อการจดัการ  สะดวกต่อการ
ปฏิบติังาน ซ่ึงวธีิการในการบงัคบัมีหลายวธีิ  เช่น การใชแ้รงบงัคบั ซ่ึงวธีิน้ีเป็นวธีิการท่ีง่ายและใช้
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กนัมากซ่ึงอาจตอ้งใชอุ้ปกรณ์เพื่อปฏิบติังานไดส้ะดวก ปลอดภยัต่อสัตวแ์ละผูป้ฏิบติัเอง การควบคุม
พฤติกรรมสัตวน์ั้นมีความส าคญัมากควรปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัพฤติกรรมสัตว์  เพราะในสภาวะท่ี
สัตวต่ื์นตระหนกเราไม่สามารถคาดเดาอาการท่ีสัตวจ์ะแสดงออกมาได้  ดงันั้นผูเ้ล้ียงควรมีความ
ช านาญในการเขา้ปฏิบติังานตอ้งรู้ถึงจุดอ่อนของร่ างกายสัตวเ์พื่อใหเ้ป็นประโยชน์ต่อการควบคุม 
เช่น การดึงหวัใหห้งายข้ึนจะสามารถหยดุการเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ได ้เม่ือสามารถควบคุมพฤติกรรม
ไดส้ะดวกก็จะสามารถท าการฝึกหดัใหส้ัตวเ์รียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ในการจดัการเล้ียงสัตวน์ั้นมีความ
จ าเป็นตอ้งควบคุมพฤติกรรมต่างๆ  ของสัตวเ์พื่อความสะดวกในการปฏิบติังานหรือเพื่อป้องกนั
อนัตรายท่ีจะเกิดแก่ผูป้ฏิบติังานและตวัสัตว์  การบงัคบัหรือควบคุมพฤติกรรมของสัตวส์ามารถท า
ไดห้ลายวธีิ 

       1.10.1 การควบคุมสัตวโ์ดยการใชแ้รงงานบงัคบั 

                   การควบคุมสัตวแ์บบท่ีง่ายและใชก้นัมากท่ีสุด คือ การใชแ้รงบงัคบั เช่น การผกูล่าม  

ลาก หรือจูง เป็นตน้ ในบางคร้ังการปฏิบติังานกบัสัตวจ์  านวนมากๆ  อาจจ าเป็นตอ้งใชอุ้ปกรณ์ท่ี
ออกแบบมาเพื่อการน้ีโดยเฉพาะ  เพื่อใหส้ามารถปฏิบติังานไดส้ะดวกรวดเร็ว  และปลอดภยัทั้งตวั
สัตวแ์ละผูป้ฏิบติังานเอง เช่น การใชซ้องหนีบ (Crush) กบัฝงูโค กระบือ เพื่อจดัการต่างๆ เช่น ฉีด
วคัซีน กรอกยา ตีตรา เจาะเลือด ตรวจโรค ตรวจตั้งทอ้ง พน่ยาฆ่าเห็บ หรือตดัเขา เป็นตน้ ซองหนีบ
ท่ีใชก้บัโค กระบือมีหลายแบบ  ตั้งแต่แบบท่ีง่ายสร้างดว้ยไมเ้ป็นคอกแคบ  ๆ ขนาดพอดีกบัตวัสัตว์ 
ไปจนถึงแบบท่ีสลบัซบัซอ้น มีคนัหนีบคอสัตว ์หรือเป็นแบบท่ีสามารถหมุนพลิกไดเ้พื่อใหส้ัตวอ์ยู่
ในท่าท่ีตอ้งการ การจดัระบบของซองหนีบท่ีดี คือ มีช่องทางใหส้ามารถตอ้นสัตวเ์ขา้ซองหนีบไดที้
ละตวั และมีคอกพกัส าหรับสัตวท่ี์ผา่นซองหนีบไปแลว้  ทั้งน้ีตอ้งใหส้ั ตวท่ี์ก าลงัจะเขา้ซองหนีบ
และสัตวท่ี์อยูใ่นซองหนีบสามารถมองเห็นพรรคพวกท่ีผา่นไปแลว้ได้ การจดัรูปแบบของซองหนีบ
ในระบบน้ีท าใหส้ามารถคดัแยกสัตวอ์อกเป็นรายตวัเพื่อปฏิบติังานต่างๆ ไดส้ะดวก รวดเร็ว และลด
อนัตรายท่ีเกิดจากสัตวแ์ละผูป้ฏิบติังานไดอ้ยา่งมาก  ในขณะท่ีสัตว์ อยูใ่นซองหนีบมกัจะพยายาม
หลบหนีโดยการดนักระแทกไปทางดา้นหนา้  และบ่อยคร้ังจะดนัขาหลงักบัผนงัซองหนีบ  ดงันั้น
ผนงัซองหนีบควรเป็นแบบทึบเพื่อป้องกนัไม่ใหข้าของสัตวเ์ขา้ไปขดักบัซ่ีผนงัซองหนีบจนเกิด
บาดเจบ็รุนแรงได้  ในขณะปฏิบติังานหลงัจากท่ีสัตวผ์า่นซองหนีบไปหลายตวั แลว้พื้นซองหนีบ          

จะล่ืนมากเน่ืองจากมีมูลตกเร่ียราดอยู่  จึงควรใชข้ี้เถา้หรือทรายโรยเป็นคร้ังคราวเพื่อใหส้ัตวย์นืได้
มัน่คงข้ึน ซองหนีบท่ีมีแอกหนีบคอตอ้งสามารถปลดแอกน้ีไดอ้ยา่งรวดเร็วในกรณีท่ีสัตวเ์กิดลม้ลง
ในขณะอยูใ่นซองหนีบ ไม่เช่นนั้นแลว้สัตวจ์ะด้ินม ากเน่ืองจากตกใจจนเกิดการบาดเจบ็หรืออาจจะ
คอหกัตายได ้
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                 การปฏิบติัใหส้อดคลอ้งกบัการเคล่ือนไหวของสัตว์  เป็นวธีิการท่ีดีมากในการควบคุม
พฤติกรรมของสัตว์  โดยเฉพาะอยา่งยิง่เม่ือตอ้งการบงัคบัสัตวท่ี์ไม่มีเคร่ืองพนัธนาการสัตวเ์หล่าน้ี
สามารถจะควบคุมไดง่้ายข้ึนหากถูกตอ้นใหอ้ยูร่วมกนัในท่ีอนัจ ากดั  วธีิการน้ีสามารถใชอ้ยา่ง
ไดผ้ลดีกบัสุกร แพะ แกะ โค และกระบือ  ในฝงูโคเน้ือ  ลูกโคมกัจะไม่คุน้กบัการจบัตอ้งของคน 
และค่อนข้างจะต่ืนมาก  ในลูกโคท่ีโตแลว้จะแสดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัเม่ือมีคนเขา้หา  ในตอน
แรกลูกโคจะแสดงอาการต่ืนตวัโดยการพุง่จุดสนใจไปยงัคนท่ีเดินเขา้มา  โคทุกตวัในฝงูจะใหค้วาม
สนใจกบัส่ิงเร้าน้ีโดยทัว่กนั  และจะมีการส่งสัญญาณเตือนภยัถึงกนัและกนั  การตอ้นฝงูสัตวอ์ยา่ง
ใกลชิ้ดจะท าใหส้ัตวเ์ขา้รวมกลุ่มกนัหนาแน่นข้ึน  เคล่ือนไหวเร็วข้ึน สัตวทุ์กตวัจะยกหวัข้ึนสูงและ
อาจจะมีการส่งเสียงร้องดว้ย  สัตวท่ี์อยูใ่นสภาพเช่นน้ีจะมีการหลัง่ฮอร์โมนอะดรีนาลินอยา่งเตม็ท่ี  

และจะต่อตา้นการถูกจบักุมมากข้ึน  หากสัตวถู์กกระตุน้มากกวา่น้ีจะเปล่ียนจากส ภาวะต่ืนตวัเป็น
สภาวะต่ืนตระหนก  ในสภาพท่ีต่ืนตระหนกน้ีพฤติกรรมของสัตวจ์ะคาดเดาไดย้ากข้ึน และสัตว์           

จะพยายามวิง่หนี  การเปล่ียนสภาวะน้ีบางคร้ังเกิดข้ึนอยา่งชา้ๆ แต่บางคร้ังเกิดข้ึนอยา่งทนัทีทนัใด  

ซ่ึงมกัจะพบบ่อยในฝงูลูกโคท่ีไม่คุน้คน  ในการควบคุมพฤติกร รมของลูกโคในสภาวะขา้งตน้            

ผูเ้ล้ียงตอ้งเขา้หาอยา่งชา้ ๆ ไม่แสดงอาการเคล่ือนไหวใดๆ ท่ีจะท าใหส้ัตวต่ื์นตกใจ  การเคล่ือนเขา้
หาแบบน้ีลูกโคอาจจะพยายามเล่ียงหนีโดยเดินไปทางดา้นหนา้หรือถอยหลงัก็ได้  ผูเ้ล้ียงตอ้งเปล่ียน
ทิศทางการเขา้หาไปทางซา้ยหรือขวาเพื่อกั นทางหนีของลูกโค  การท าดงัน้ีจะท าใหลู้กโคเดินหลบ
เขา้ไปยงัมุมคอก ผูเ้ล้ียงท่ีมีความช านาญจะอาศยัช่วงท่ีลูกโคเร่ิมหนัตวัเดินหลบเขา้มุมน้ีเขา้จบัลูกโค
ทนัที การจบัลูกโคตอ้งจบับริเวณขากรรไกรล่างใหแ้น่นแลว้ถึงบิดข้ึนไปทางดา้นขา้ง  การจบัแกะ
ซ่ึงมีขนาดเล็กกวา่โคก็สามา รถท าไดโ้ดยวธีิการเดียวกนัน้ี  การจบัขากรรไกรบิดเป็นวธีิการจบัสัตว์  
ท่ีไดผ้ลดีกวา่การจบัจมูก เพราะลูกโคจะเจบ็มากและหายใจไม่สะดวก ท าใหลู้กโคต่ืนตระหนกมาก
ข้ึน 

                 การควบคุมทิศทางการเคล่ือนท่ีของสัตวเ์ป็นรายตวัหรือทั้งกลุ่ม สามารถท าไดส้ะดวกข้ึน
หากคนตอ้นถือไมย้าวในมือยืน่ไปขวางกั้นทางหลบหนีของสัตว์  สัตวจ์ะคิดวา่ส่ิงท่ียืน่ออกไปจาก
มือเป็นส่วนหน่ึงของตวัคนตอ้นดว้ย  จึงพยายามหลบเล่ียง วธีิน้ีใชไ้ดดี้มากกบัฝงูสัตวท่ี์อยูใ่นคอก
กวา้งๆ แต่ใชก้บัสุกรไม่ค่อยไดผ้ล การตอ้นสุกรควรใชว้สัดุท่ี มีลกัษณะทึบ เช่น  แผงไมอ้ดักั้นทาง
หนีไวแ้ลว้ตอ้นไปในทิศทางท่ีตอ้งการ  ปกติเม่ือสุกรเลือกทางหนีแล้ วจะเปล่ียนทิศทางไดย้ากมาก  

การใชแ้ผงไมอ้ดัขวางทางหนีไวจ้ะท าใหสุ้กรหยดุได ้

       1.10.2 การควบคุมสัตวโ์ดยการใชจุ้ดอ่อนทางร่างกายของสัตวใ์หเ้ป็นประโยชน์   
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                   การทราบถึงกลไกการเคล่ือนไหวของสัตวแ์ต่ละชนิด  เป็นประโยชน์อยา่งยิง่ต่อการ
ควบคุมพฤติกรรมของสัตว์  มีหลายวธีิท่ีสามารถจะควบคุมสัตวอ์ยา่งไดผ้ล  โดยอาศยัจุดอ่อนทาง
ร่างกายของสัตวใ์หเ้ป็นประโยชน์ เช่น  การดึงหวัใหห้งายข้ึนจะสามารถหยดุการเคล่ือนท่ีไป
ทางดา้นหนา้ได้  แต่วธีิน้ีใชไ้ม่ค่อยไดผ้ลกบัมา้  การบงัคบัท่ีริมฝีปากบนมกัจะไดผ้ลดีเสมอในการ
ควบคุมสัตว ์เช่น  การใชเ้ชือกรัดขนัชะเนาะท่ีริมฝีปากบนของมา้จะท าใหม้า้ส่วนใหญ่อยูน่ิ่งได้  แต่
มา้บางตวัอาจจะต่อตา้นการปฏิบติัน้ี การใชบ้่วงรัดฝีปากบนของสุกรนบัวา่เป็นวธีิการควบคุมสุกรท่ี
ดีท่ีสุด แต่การปฏิบติัดงัน้ีจะท าใหสุ้กรส่งเสียงร้องดงัติดต่อกนัเกือบตลอดเวลา  การควบคุมการเตะ
ของสัตวน์บัวา่มีความจ าเป็นมาก เพราะการเตะอาจจะท าอนัตรายต่อสัตวต์วัอ่ืนๆ ท่ีอยูใ่กลเ้คียงหรือ
ผูป้ฏิบัติงานได้  การควบคุมการเตะของสัตวส์ามารถกระท าไดห้ลายวธีิ เช่น การผกูขอ้ขา การใช้
บ่วงรัดทอ้ง  หรือการยกดนัโคนหางข้ึน ในการจดัการกบัสัตวท่ี์มีขนาดเล็ก เช่น แพะ แกะ  ลูกมา้
หรือลูกโค  สามารถจบัยกใหพ้น้พื้นเพื่อป้องกนัไม่ใหส้ัตวข์ดัขืนการปฏิบติังานได้  การจบัสัตวโ์ดย
วธีิการต่างๆ  ท่ีกล่าวมาน้ีมีวตัถุประสงคเ์พื่อควบคุมการเคล่ือนไหวของสัตวอ์ยา่งชัว่คราว  ควร
กระท าดว้ยความระมดัระวงัไม่ใหส้ัตวไ์ดรั้บความกระทบกระเทือนมากหรือไดรั้บความเจบ็ปวด  

ขณะเดียวกนัตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของผูป้ฏิบติัใหม้ากท่ีสุดดว้ย 

       1.10.3 ควบคุมสัตวโ์ดยการอาศยัการฝึกหดั 

                  พฤติกรรมของสัตวเ์ล้ียงสามารถถูกควบคุมโดยสะดวก หากสัตวไ์ดรั้บการฝึกหดัมาก่อน 
สัตวส์ามารถเรียนรู้และจดจ าการปฏิบติังานต่างๆ ในฟาร์มอยา่งรวดเร็ว เช่น เวลาการใหอ้าหาร เป็น
ตน้ การใชว้ธีิการฝึกหดั โดยท าใหส้ัตวจ์ดจ าเสียงบางอยา่งได ้เช่น เสียงของคนเล้ียง เสียงนกหวดี  

เสียงหวดู หรือเสียงรถเขน็อาหาร เป็นตน้  การน าสัตวท่ี์ไดรั้บการฝึกหดัแลว้ไปรวมกบัสัตวท่ี์ยงั
ไม่ไดรั้บการฝึกหดัจะท าใหส้ัตวท่ี์ไม่ไดรั้บการฝึกหดัเกิดการเรียนรู้ไดร้วดเร็วข้ึน 

       1.10.4 ควบคุมสัตวโ์ดยการใชย้า 

                  ในบางคร้ังมีความจ าเป็นตอ้งใชย้าบางชนิดเพื่อควบคุมพฤติกรรมของสัตว ์เช่น  การใช้
ยาประเภทกล่อมประสาทเพื่อใหส้ัตวส์งบ หรือการใชย้าสลบเพื่อหยดุการเคล่ือนไหวของสัตว ์เป็น
ตน้ การใชย้ากล่อมประสาท (Tranquilizer) มีประโยชน์มากในการลดการต่อสู้ของสัตวเ์ม่ือถูกน ามา
รวมกนัใหม่ๆ  หรือลดความเครียดอนัเน่ืองมาจากการถูกกกัขงัในท่ีไม่คุน้เคย  หรือในระหวา่งการ
ขนส่งเป็นระยะทางไกลๆ การท าใหส้ัตวส์ลบควรท าเม่ือจ าเป็นจริงๆ  เท่านั้น และควรท าดว้ยความ
รอบคอบอยา่งท่ีสุด 

       1.10.5 ผลเสียท่ีเกิดจากการจบับงัคบัสัตว ์

     มีการเปล่ียนแปลงทางดา้นสรีรวทิยาในร่างกายตามดว้ยความบกพร่องของระบบการ
ควบคุมในแต่ละส่วนของร่างกาย  เช่น ระดบัความกลวัและความเครียดในสุกรท าใหเ้กิดภาวะพอร์
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ไซน์สเตรสซินโดรม (Porcine Stress Syndrome) ซ่ึงท าใหสุ้กรช็อกและตายได ้ในการจบับงัคบัสัตว์
ท่ีต่ืนตกใจง่าย  เช่นสัตวปี์กเพื่อตอ้งการเจาะเลือด มกัท าใหอุ้ณหภูมิร่างกาย และความเครียด หรือ
ความกดดนัของสัตวเ์พิ่มสูงข้ึนอยา่งรวดเร็วทนัทีทนัใด และมีผลต่อค่าเลือดท่ีตอ้งการตรวจได ้  
     ผลเสียหรืออนัตรายท่ีเกิดจากการบงัคบัสัตว ์ เกิดข้ึนไดจ้ากปัจจยัต่างๆ แบ่งออกไดเ้ป็น 

     1.10.5.1 จากการกระทบกระเทือน (Trauma) ไดแ้ก่ การมีเลือดออกหรือสูญเสียเลือดทั้ง
ภายในและภายนอกร่างกาย  บาดแผลท่ีเป็นผลมาจากการกระแทก ถลอก และบวม ช ้า การถูกเชือก
หรืออุปกรณ์บาดหรือเสียดสี  กระดูกร้ าวหรือแตกหกั  เป็นอมัพาตในส่วนต่างๆ ของร่างกาย 
เน่ืองจากเส้นประสาทเสียหาย การเสียหายของเส้นเอน็ 

     1.10.5.2 สภาวะท่ีเกิดจากกระบวนการสันดาป (Metabolic Conditions) ไดแ้ก่ ปัญหาจาก
ระบบควบคุมอุณหภูมิ (Thermoregulatory Problem)  ภายในร่างกายถูกเปล่ียนไปเป็นกรด  (pH < 

3.5) หรือเป็นด่าง (pH > 7.45) (Acidosis /Alkalosis) การขาดหรือไดรั้บอากาศออกซิเจนไม่เพียงพอ 
(Anoxia/Hypoxia) การลดลง ของระดบั น ้าตาล ในเลือด (Hypoglycemia) การลดลง ของระดบั
แคลเซียมในเลือด (Hypocalcemia) การสูญเสียหรือขาดของเหลวภายในร่างกาย (Dehydration)  

ต่อมหมวกไตไม่สามารถหลัง่ ฮอร์โมน คอร์ติโคสเตรียรอยด์  เพื่อ รักษา สภาวะธ ารงดุล  

(Homeostasis)  ช็อก (Shock) ระบบการท างานของหวัใจผดิปกติ (Cardiogenic) เช่น จงัหวะการเตน้
ของชีพจรและอตัราการเตน้ยองหวัใจชา้ลง  หวัใจส้มเหลวจากการท่ีมีเลือดไม่เพียงพอ  ระบบ
ทางเดินอาหารผดิปกติ เช่น การขดัขวางการขยอ้น  หรือการส าลกัส่ิงท่ีขยอ้นออกมากลบัเขา้สู่
หลอดลม การเกิดทอ้งอืด  เป็นตน้ 

 

1.11 สรุป 

        พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตวน์ั้นเป็นเป็นวชิาท่ีมีความส าคญัซ่ึงนกัศึกษาและผูท่ี้
ปฏิบติังานเก่ียวขอ้งกบัสัตวจ์  าเป็นตอ้งรู้ การบงัคบัสัตวท่ี์ดีนั้นตอ้งค านึงความปลอดภยัต่อสัตว ์
ตนเอง และทีมงาน บางคร้ังในการบงัคบัตอ้งอาศยัการท างานร่วมกนัเป็นทีม มีความรับผดิช อบ 
เช่ือมัน่ซ่ึงกนัและกนั ซ่ึงในการจบับงัคบัสัตวน์ั้นตอ้งการบงัคบัเพื่อวตัถุประสงค์ต่าง ๆ  เช่น การจบั
บงัคบัเพื่อการตรวจรักษาทางสัตวแพทย ์ การตดัแต่งขนและกีบ การตอน การท าลายสัตว ์  การตี
เบอร์ เป็นตน้  ดงันั้นความรู้พื้นฐานท่ีจ าเป็น ไดแ้ก่ ขอ้มูลทางดา้นพฤติกรรม  กายวภิาคศาสตร์ และ
สรีรวทิยาของสัตวแ์ต่ละชนิด  ส่วนความรู้พื้นฐานอีกดา้นหน่ึง คือ ความเขา้ใจถึงเทคนิคและวธีิการ
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ปฏิบติั โดยอาจจะใชอุ้ปกรณ์  เคร่ืองมือ เสียง สารเคมี ฯลฯ  ร่วมดว้ย  สัตวแ์ต่ละชนิดมีลกัษณะ
พฤติกรรมและนิสัยแตกต่างกนัไป   ท าใหมี้ผลต่อการตอบสนองในขั้นตอนการจบับงัคบัควบคุม  
 ส่ิงท่ีตอ้งพิจารณาในการเตรียมการจบับงัคบัสัตว ์ ไดแ้ก่ บงัคบัสัตวเ์พื่อวตัถุประสงคอ์ะไร   

เลือกใชเ้ทคนิ ควิธีการอยา่งเหมา ะสมและปลอดภยั    สวมใส่ชุดหรือใชอุ้ปกรณ์ท่ีช่วยป้องกนั
อนัตราย   เขา้ใจพฤติกรรมของสัตว์ แต่ละชนิด    ช่วงเวลาท่ีเหมาะสมในการจบับงัคบั     

ประสบการณ์ในการปฏิบติังาน   พื้นท่ีหรือบริเวณท่ีเหมา ะสมท่ีสุดในการปฏิบติังาน    และมีการ
ป้องกนัโรคติดต่อระหวา่งสัตวก์บัมนุษยโ์ดยการมีสุขลกัษณะพื้นฐานท่ีดี  ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีท าใหก้าร
บงัคบัสัตวป์ระสบความส าเร็จได ้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 2 

เชือกและการท าเงือ่นต่าง ๆ 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 ชนิดของเชือก 
    1.2 งานเชือก ไดแ้ก่ การต่อเชือกแบบช็อต สปริทซ์ (Short Splice) และการต่อเชือกแบบลอง    
สปริทซ์ (Long  Splice)  

    1.3 เง่ือน (Knots) ท่ีใชใ้นการบงัคบัสัตว ์
          1.3.1 เง่ือนขมวดปมเชือก (Overhand Knot)  

          1.3.2 เง่ือนพิรอด (Square Knot)  

          1.3.3 เง่ือนขดัสมาธิ (Sheet Bend) 

          1.3.4 เง่ือนบ่วงสายธนู (Bowline Knot) 

          1.3.5 เง่ือนตะกรุดเบด็ (Clove hitch)  

    1.4 การผกูคลอ้งเชือก (Halter Tie) 

    1.5 เง่ือนฮอนดา้ (Honda Knot)  

    1.6 การเหวีย่งเชือกเป็นบ่วง (Throwing or Tossing a Rope) 

    1.7 การผกูหาง 

    1.8 การท าขลุมดว้ยเชือก (Rope Halter) 

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกชนิดของเชือกท่ีใชใ้นการบงัคบัสัตวไ์ด้ 
    2.2 อธิบายวธีิการท าเง่ือนแบบต่างๆ ได ้  
    2.3 เปรียบเทียบความยากง่ายของการท าเง่ือนแบบต่างๆ ได ้  
    2.4 วเิคราะห์เง่ือนท่ีนิยมใชใ้นการบงัคบัสัตวไ์ด้ 
    2.5 สังเคราะห์เง่ือนท่ีสามารถใชบ้งัคบัสัตวไ์ด้ 
 3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองเชือกและการท าเง่ือนแบบต่างๆ  

    3.2 ปฏิบติัการต่อเชือกและท าเง่ือนแบบต่างๆ ตามใบงานท่ี 2 เร่ืองเชือกและการท าเง่ือนแบบ
ต่างๆ  ในภาคผนวก ข 
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4 .ส่ือการสอน 
    4.1 เอกสารประกอบการสอนเร่ืองเชือกและการท าเง่ือนแบบต่างๆ  

    4.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 2 

5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การปฏิบติัจริงในชัว่โมงเรียน 

    5.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย  

    5.3 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.4 การซกัถาม 
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บทที่ 2 

เชือกและการท าเงือ่นต่างๆ 

 

เชือกเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบงัคบัสัตวม์านาน และมีความส าคญัในการบงัคบัสัตว ์ การ
บงัคบัสัตวท่ี์ดีตอ้งมีเชือกเก่ียวขอ้งในการบงัคบัสัตวด์ว้ย โดยเฉพาะการบงัคบัสัตวใ์หญ่  เช่นการลม้
โคเพื่อท าลายเขา หรือ  การตีเบอร์ในโค ซ่ึงตอ้งมีการลม้โคดว้ยเชือก ตอ้งมีการมดัขาโค จากนั้นจึง
สามารถท าการท าลายเขาโคและตีเบอร์ได ้โดยเชือกท่ีใชใ้นการบงัคบัสัตวน์ั้ นมีหลายชนิด หลาย
ขนาดข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องผูใ้ช ้ 
 

2.1 ชนิดของเชือก 

      2.1.1 เชือกคลอ้ง(มะนิลา หรือ ไนล่อน ) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1/2 น้ิว หรือ 4 หุน ดงั
รูปท่ี 2.1  และยาวประมาณ 8 - 10 เมตร จ านวน 2 เส้น โดยปกติจะนิยมใชเ้ชือกมะนิลามากกวา่
เชือกไนล่อน เพราะวา่จบัถนดัและไม่บาดมือ ส่วนความยาวของเชือกคลอ้งนั้น ควรใชเ้ชือกเส้น
หน่ึงมีความยาวตามปกติ คือ 8 เมตร เพื่อความสะดวกในการหยบิจบัใชง้านและไม่รุ่มร่าม
จนเกินไป ส่วนเชือกอีกเส้นหน่ึงควรมีความยาวมากกวา่ปกติ คือ 10 เมตร เพื่อเอาไวเ้ผือ่เวลาท่ีตอ้ง
ใชเ้ชือกมดัล าตวัโคตวัใหญ่ท่ีมีขนาดล าตวัยาวและช่วยเสริมแรงดึงใหโ้คลม้ลงไดง่้ายข้ึน อีกทั้งยงั
เป็นการช่วยตดัก าลงัโคไปในตวัไดเ้ป็นอยา่งดี 

 

 
 

รูปท่ี 2.1 เชือกคลอ้งมะนิลาขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 1/2 น้ิว หรือ 4 หุน 
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      2.1.2 เชือกมดัขา (มะนิลา หรือ ไนล่อน ) ขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 5/16 น้ิว หรือ 2.5 หุน 
รูปท่ี 2.2  และยาวประมาณ 2.5 เมตร จ านวน 2 เส้น โดยปกติควรท่ีจะใชเ้ชือกมะนิลามากกวา่เชือก
ไนล่อนท่ีใชก้นัทัว่ไป เพราะวา่เชือกไนล่อนมีความล่ืนและคม เป็นอนัตรายต่อฝ่ามือผูใ้ชแ้ละ ท าให้
ขาของโคถูกเชือกบาดไดง่้าย เพื่อความสะดวกในการท างานควรท าเชือกเป็นบ่วงไวท่ี้ปลายเชือก
ดา้นใดดา้นหน่ึงเพียงดา้นเดียว ส าหรับใชส้อดขาของโคขา้งใดขา้งหน่ึงแลว้จึงค่อยรวบขาทั้ง 2 ขา้ง
มดัเขา้ไวด้ว้ยกนั 

 

 
 

รูปท่ี 2.2 เชือกไนล่อนขนาดเส้นผา่ศูนยก์ลางประมาณ 5/16 น้ิว หรือ 2.5 หุน 

 

      2.1.3 การดูแลรักษาเชือก 

               การดูแลรักษาเชือกเพื่อใหส้ามารถใชง้านไดดี้และมีอายกุารใชง้านไดน้านนั้น ควรเก็บ
เชือกไวใ้นท่ีท่ีสะอาด หลีกเล่ียงการลากเชือกผา่นส่ิงสกปรกต่างๆ เม่ือท าความสะอาดเชือกสามารถ
ใชน้ ้าสะอาดในการลา้งเชือกและท าใหแ้หง้ก่อนเก็บ เพื่อป้องกนัการผพุงัของเชือกจากเช้ือราไม่ควร
ใชน้ ้าสบู่ในการลา้งเชือกเพราะอาจท าใหเ้ส้นใยเป่ือยยุย่ไดง่้าย   หลีกเล่ียงไม่ใหเ้ชือกสัมผสักบั กรด 
ด่าง น ้ามนั สารต่างๆ  ท่ีไม่เป็นกลาง การเก็บ รักษาเชือกควรป้องกนัไม่ใหเ้กิดการหงิกงอ เน่ืองจาก
จะเป็นการท าใหเ้ชือกไม่แขง็แรงและเสียหายถาวรได ้ 
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2.2 งานเชือก 

       2.2.1 การต่อเชือก (Splicing Rope) ในบางคร้ังอาจมีความจ าเป็นตอ้งต่อเชือก หรือเพื่อการ
ซ่อมแซมเชือก สามารถท าไดห้ลายรูปแบบ ดงัน้ี  
                2.2.1.1 การต่อเชือกแบบช็อต สปริทซ์ (Short Splice)  

                 สามารถท าไดด้ว้ยการคลายเกลียวท่ีปลายเชือกทั้ง 2 ขา้ง ยาวพอประมาณ บริเวณต่อเชือก 
0.5 น้ิว ตอ้งใชเ้ชือกยาวประมาณ 15 เซนติเมตร เพื่อถกัประสานเขา้หากนั โดยสอดประสานสาย
เชือกเขา้หากนั ดงัรูป ท่ี 2.3(ก) จากนั้นรัดเชือกใหป้ระสานกนัเป็ นเส้นเดียวกนัแลว้ดว้ยดา้ยเชือก
หรือเชือกขนาดเล็ก หรือแถบกาว ดงัรูปท่ี 2.3(ข) จากนั้นใหถ้กัสายเชือกท่ีคลายออกมาใตส้ายเชือก
ท่ีไม่ไดค้ลายเกลียวทีละเส้นเชือกสลบักนัไปจนหมด ส่วนอีกดา้นห น่ึงก็ใหท้  าท านองเดียวกนัจน
เชือกท่ีคลายเกลียวทั้งสองดา้นสอดประสานกนัอยา่งดี ดงัรูป ท่ี 2.3(ค) จากนั้นใหแ้กะดา้ยหรือแถบ
กาวท่ียดึตรงกลางไวอ้อก จะไดเ้ชือกดงัรูปท่ี 2.3 (ง) เชือกท่ีต่อกนัดว้ยลกัษณะน้ีจะมีความแขง็แรง
ประมาณ 80 เปอร์เซ็นตข์องเชือกท่ีไม่ไดต่้อกนั 

  

 

รูปท่ี 2.3 การต่อเชือกแบบช็อต สปริทซ์ 
(ท่ีมา : วริาช และคณะ, 2554.) 

 

2.2.1.2 การต่อเชือกแบบลองสปริทซ์ (Long Splice)  

                   ท าลกัษณะเดียวกบั Short Splice เวน้แต่ใชเ้ชือกส่วนท่ีคลายเกลียวยาวกวา่   ถา้ตอ้งการ
ต่อ 0.5 น้ิว ตอ้งใชเ้ชือกอยา่งนอ้ย 1 ฟุต (0.3 เมตร) จากนั้นวางปลายเชือกทั้ง 2 เขา้หากนั ถกัเชือก
ใหป้ระสานเขา้หากนั การต่อเชือกต่อไปไดด้ว้ยการเปิดเกลียวเชือกเส้นหน่ึงในขณะเดียวกนัใหส้าน

ก 

ข 

ค 

ง 

ท าการคลายปมเชือกทั้งสองดา้น 

ใชเ้ชือกเสน้เลก็หรือแถบกาวมดัตรงกลาง 
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เชือก (สายท่ีค ลายออก ) ใหป้ระสานกบัเชือกเส้นท่ีตอ้งการประสาน (เส้นตรงขา้ม ) และใหส้าน
ต่อไปเปิดเกลียวและสอดสายเชือกยอ้นเกลียวเชือกเส้นตรงขา้มไปเร่ือยๆ จนหมด   
 

2.3 เงื่อน (Knots)  

       เง่ือน คือ ปมท่ีใชผ้กูเชือก การผกูเชือกสามารถท าไดห้ลายแบบ ความแขง็แรงมีไดห้ลาย
ระดบั ส าหรับการผกูเชือกเพื่อใชบ้งัคบัสัตวน์ั้นสามารถใชเ้ง่ือนไดห้ลายชนิด ข้ึนอยูก่บัชนิดสัตว ์
จุดประสงคข์องการผกูเง่ือน ความเร็วในการคลายปมเง่ือน เป็นตน้  เง่ือนท่ีใชใ้นการจบับงัคบัสัตว ์
มีดงัน้ี 

      2.3.1 เง่ือนขมวดปมเชือก (Overhand Knot)  

               เป็นการผกูเง่ือนพื้นฐาน มกัใชเ้ก็บปลายเชือก ป้องกนัคลายตวัของเชือก รวมทั้งเป็น
ขั้นตอนการท าห่วงเชือกในการผกูเง่ือนอีกหลายชนิด การผกูเง่ือนขมวดปมเร่ิมจากการท าห่วงแลว้
สอดปลายเชือกลอดห่วง ดงัรูป 2.4  จากนั้นจึงดึงปลายเชือกก็จะไดป้มเชือก ส่วนการท าดบัเบิ้ล     

โอเวอร์แฮนด ์(Double Overhand) ดงัรูป 2.5  เป็นการผกูเง่ือนขมวดปมเชือกดว้ยการใชเ้ชือก 2 เส้น  

 

รูปท่ี 2.4 เง่ือนขมวดปมเชือก 
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รูปท่ี 2.5 การท าดบัเบิ้ล โอเวอร์แฮนด์ 
 

       2.3.2 เง่ือนพิรอด (Square Knot)  

               บางคร้ังอาจเรียก  รีฟน็อท (Reef Knot) เป็นเง่ือนท่ีถูกใชใ้นการผกูเชือกหลายสถานการณ์ 
โดยเฉพาะในการบงัคบัสัตวท่ี์ตอ้งการความมัน่คง เม่ือผกูเง่ือนเสร็จแลว้ เส้นเชือกทั้งสองของแต่ละ
ห่วงเชือกจะอยูใ่นลกัษณะท่ีขนานกนั และรอดผา่นห่วงเชือกท่ีอยูต่รงขา้มดา้นเดียวกนั ดงัรูปท่ี 2.6  

 

รูปท่ี 2.6 เง่ือนพิรอด 
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การประยกุตใ์ชก้ารผกูเง่ือนพิรอดชนิดหน่ึงท่ีมีการใชใ้นการผกูเชือกคือ การผกูเป็นเง่ือนท่ี
สามารถแกไ้ดง่้ายและรวดเร็วดว้ยการผกูเง่ือนแบบโบว ์(Bow Knot) ดงัรูปท่ี 2.7 (ก), (ข), (ค) และ 
(ง) 

 

  

 

ก 

 

ข 

 

ค 

 

ง 

รูปท่ี 2.7 การผกูเง่ือนแบบโบว ์
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               ไม่แนะน าใหใ้ชเ้ง่ือนพิรอดในกรณีท่ีมีแรงตึงถูกถ่วงไปในแนวเส้นตรง เม่ือแรงตึงไม่
เพียงพอท่ีถูกถ่ายไปยงัเส้นเชือก ท าใหก้ลายเป็นเง่ือน สลิป น็อท (Slip Knot) ดงัรูปท่ี 2.8 (ก) และ 
(ข) ท่ีสามารถรูดรัดอวยัวะสัตวไ์ด ้เช่นรัดคอ หรือรัดขาแน่นเกินไป และเป็นอนัตรายต่อสัตวไ์ด ้ 

 

 

ก 

 

ข 

 

รูปท่ี 2.8  เง่ือนสลิป น็อท 
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2.3.3 เง่ือนขดัสมาธิ (Sheet Bend) 

               เป็นเง่ือนท่ีใชใ้นการต่อเชือกท่ีมี 2 ขนาดไม่เท่ากนั โดยการท าห่วงท่ีปลายเชือกเส้นใหญ่
กวา่ จากนั้นน าเชือกท่ีมีขนาดเล็กกวา่มาสอดเขา้ไปดงัรูปท่ี 2.9 (ก) และ (ข) 

 

 

 

รูปท่ี 2.9 เง่ือนขดัสมาธิ 

      2.3.4 เง่ือนบ่วงสายธนู (Bowline Knot) 

               เป็นเง่ือนอีกชนิดหน่ึงท่ีมีการใชก้นัมาก เน่ืองจากวา่เป็นเง่ือนท่ีมีความแน่นหนา ไม่มีการ
ล่ืนหลุด นิยมใชท้  าบ่วง ท าขลุม สลิงคส์ าหรับแขวน และห่วงรัดขาส าหรับผสมพนัธ์ุ ในมา้  

(Bleeding Hobble) สามารถท าไดโ้ดยการท าห่วงหลวมๆ  ไวไ้ม่ตอ้งดึง ใหจ้บัท่ีต าแหน่ง เชือกท่ีไขว้

ก 

ก 
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กนั ดงัรูปท่ี 2.10 (ก) จากนั้นใหส้อดปลายเชือก ผา่นห่วงแลว้ไปออ้มหลงัเส้น  และรอดห่วงกลบั     

ดงัรูปท่ี 2.10 (ข) หลงัจากนั้นก็ดึงเชือกใหแ้น่นเป็นอนัเสร็จ ดงัรูปท่ี 2.10 (ค) 

 

 
 

 

 

ก                                                                         ข 
 

 

ค 
รูปท่ี 2.10 เง่ือนบ่วงสายธนู 
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2.3.5 เง่ือนตะกรุดเบด็ (Clove Hitch) 

               มกัใชเ้ป็นเง่ือนส าหรับพนัรอบเสาและพนัรอบขา โดยพนัเง่ือนน้ีท่ีรอบขอ้น่อง (Hock) 

เพื่อท า ห่วงรัดขาส าหรับผสมพนัธ์ุชัว่คราวในแม่มา้ (Temporary Breeding Hobble) ซ่ึงเง่ือนน้ีเป็น
เง่ือนท่ีไม่ค่อยแน่นหนามากนกั แรงตึงท่ีถูกถ่ายทอดไปยงัปลายเชือกเป็นช่วงๆ หรือต่อเน่ืองก็ตาม 
อาจท าใหบ้่วงคลายตวัออกและท าใหส้ัตวเ์ป็นอิสระได ้ดงัรูปท่ี 2.11 (ก), (ข) และ (ค) และ 2.12 (ก), 

(ข) และ (ค) 

      

ก                                                                                 ข   

 

ค 

 

รูปท่ี 2.11 เง่ือนตะกรุดเบด็แบบท่ี 1 
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ก                                                                               ข 

 

ค 
รูปท่ี 2.12 เง่ือนตะกรุดเบด็แบบท่ี 2 

 

2.4 การผูกคล้องเชือก (Halter tie) 

       เป็นการผกูเชือกท่ีมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการจบับงัคบัสัตว ์ เป็นเง่ือนท่ีใชใ้นการผกู
สัตวใ์หญ่ใหติ้ดอยูก่บัเสาหรือร้ัวเป็นห่วงท่ีใชใ้นการผกูอยา่งแน่นหนา การผกูเง่ือนเร่ิมตน้ดว้ยการ
ลากเส้นเชือกออ้มเสาหรือลอดห่วง จากนั้นจึงท าเป็นห่วงแลว้วางลงบนเชือกส่วนท่ีหอ้ยลงมา 
(Standing Part) ดงัรูปท่ี 2.13 (ก) จากนั้นใหใ้ชน้ิ้วดึงเส้นเชือกน้ีทางดา้นล่างผา่นห่วงเพื่อท าใหเ้กิด
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ห่วงอีกอนัหน่ึง ดงัรูปท่ี 2.13 (ข),(ค) และสอดปลายเชือกผา่นห่วงท่ีสอง ดงัรูปท่ี 2.13 (ง) เพื่อไม่ให้
เกิดการคลายปม เง่ือนชนิดน้ีตอ้งผกูใหติ้ดกบัวตัถุท่ีผกูสัตวไ์ว ้

 

      

  

ก ข 

ค ง 

รูปท่ี 2.13 การผกูคลอ้งเชือก 

 

ขอ้ดีของการผกูเง่ือนแบบน้ีคือ เกิดห่วงหลายห่วงติดต่อกนั ท าใหแ้กไ้ดง่้าย แมว้า่สัตวจ์ะ
ออกแรงดึงแรงมาก การดึงเฉพาะส่วนเชือกส่วนท่ีหอ้ยลงมา (Standing Part) อยา่งรวดเร็ว (หลงัจาก
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ท่ีเอาปลายเชือกออกจากห่วงแลว้ ) เง่ือนก็จะคลายออกอยา่งรวดเร็ว มกัใชท้  าห่วงผกูขาเพื่อป้องกนั
การเตะในขณะผสมพนัธ์ุของแม่มา้ หรือการตอน หรือการผกูเชือกส าหรับแขวนหอ้ย (Sling) 

 

2.5 เงื่อนฮอนด้า (Honda Knot)  

       เป็นการท าห่วงเล็กๆท่ีปลายเชือกเพื่อป้องกนัไม่ใหเ้ชือกถูกรูดออกไป การท าเง่ือนฮอนดา้
นั้น สามารถท าไดโ้ดยท าปมโดยการมดัปมท่ีปลายดา้นหน่ึง ดงัรูป 2.14 (ก) แลว้น าเชือกดา้นยาว
สอดออ้มกลบัมาท่ีปมห่วงเดิม ดงัรูป 2.14 (ข) จากนั้นใหดึ้งปลายเชือกอีกขา้งใหแ้น่น ดงัรูป 2.14 

(ค)  น าปลายเชือกสอดกลบัเขา้มาในห่วง ดงัรูป 2.14 (ง) และสามารถใชท้  าเง่ือนต่อๆ  ไปได ้เช่น 
เง่ือนมดัขา เป็นตน้ 

 

ก 

 

ข 
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ข 

 

 

รูปท่ี 2.14 เง่ือนฮอนดา้ 

 

  

ง 
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2.6 การเหวีย่งเชือกเป็นบ่วง (Throwing or Tossing a Rope)  

       มกัท าในกรณีท่ีตอ้งการจบับงัคบัสัตวท่ี์เล้ียงรวมกนัเป็นฝงู โดยการท าบ่วงเชือกท่ีปลายขา้ง
หน่ึง จากนั้นเหวีย่งออกไปเพื่อคลอ้งบริเวณส่วนหวัของสัตว์  ในการคลอ้งนั้นตอ้งอาศยัความ
ช านาญของผูป้ฏิบติังาน การเหวีย่งเชือกและบ่วงบาศท่ีกวา้งท าใหมี้แรงเหวีย่งม ากข้ึน และความเร็ว
ในการเหวีย่งมีผลต่อความแรงของการเหวีย่งเชือกไดเ้ช่นกนั เวลาท่ีเหมาะสมในการเหวีย่งเชือก
และปล่อยเชือกออกจากมือตอ้งอาศยัจงัหวะใหพ้อดีกบัท่ีสัตวก์  าลงัวิง่เพื่อท่ีบ่วงเชือกจะไดค้ลอ้ง
รอบคอสัตวพ์อดี  ในการเหวีย่งเชือกไปยงัหวัของสัตวน์ั้นในขณะท่ี บ่วงบาศก าลงัหมุนไปขา้งหนา้ 
ใหเ้คล่ือนมือตรงไปยงัเป้าหมาย เม่ือแขนถูกเหยยีดออกเตม็ท่ีใหป้ล่อยบ่วงบาศจากมือไปยงั
เป้าหมาย ลกัษณะเหมือนการขวา้งวตัถุออกไปยงัเป้าหมาย  จากนั้นเม่ือคลอ้งสัตวไ์ดแ้ลว้การจบั
สัตวใ์หอ้ยูน่ิ่งเป็นส่ิงส าคญัอีกอยา่งท่ีผูบ้งัคบัสัตวพ์ึงต้ องระวงั เน่ืองจากสัตวจ์ะด้ินรนอยา่งมากอาจ
ท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ต่อตวัสัตวแ์ละผูท่ี้ปฏิบติังานได ้ดงันั้นปลายเชือกของบ่วงเชือกตอ้งมีความ
ยาวท่ีเหมาะสมสามารถใชพ้นัรอบเสาหรือผกูโยงกบัเสาเพื่อหยดุการเคล่ือนไหวของสัตว ์ไม่
แนะน าใหผู้ป้ฏิบติังานใชแ้รงจบัเชือกโดยตรงเพราะอาจเกิดการบาดเจบ็ไดเ้น่ืองจากแรงดึงของสัตว์
มีมากโดยเฉพาะในสัตวท่ี์มีขนาดใหญ่ ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดการบาดเจบ็บริเวณมือและแขนของผูจ้บั
บงัคบัได ้ 
 

2.7 การผูกหาง 

      การผกูหางเป็นการช่วยในการบงัคบัสัตวอ์ยา่งหน่ึงโดยเฉพาะเม่ือเวลาปฏิบติังานบริเวณ
ส่วนทา้ยของล าตวัสัตวเ์ช่นการท าแผลบริเวณสะโพก การผสมเทียม การช่วยคลอด เป็นตน้ การผกู
หางเพื่อป้องกนัการสะบดั ซ่ึงการสะบดัของหางโคอาจท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ต่อผูป้ฏิบติังานได ้
เง่ือนท่ีใชใ้นการผกูหางโคหรือมา้นั้นเป็นเง่ือนท่ีคลา้ยคลึงกบัเง่ือนบ่วงสายธนู เพียงแต่สามารถแก้
ออกไดง่้ายกวา่ ขอ้เสียของเง่ือนท่ีใชใ้นการผกูหางน้ีคือหากแรงตึงของเชือกไม่พอเง่ือนอาจคลายตวั
ออกไดเ้อง ดงัรูปท่ี 2.15 
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รูปท่ี 2.15 การผกูหาง 

(ท่ีมา : บุญฤทธ์ิ, 2548.) 

 

2.8 การท าขลุมด้วยเชือก (Rope halter) 

       การผกูเชือกคลอ้งสัตว์  หรืออาจเรียกวา่ ขลุม (Rope Halter) เป็นการควบคุมส่วนหวัของ
สัตวเ์พื่อการท าหตัถการส่วนหวั มกัใชใ้นกรณีท่ีไม่ มีคลุม ซ่ึงการท าขลุมชัว่คราวน้ี สามารถผกูได้
เองและน าไปประยกุตใ์ชก้บัสัตวไ์ดห้ลายชนิด ขนาดของเชือกท่ีควรเลือกใช ้ตอ้งค านึงถึงชนิดของ
สัตวแ์ละวตัถุประสงคข์องการจบับงัคบั การท าขลุมชัว่คราวสามารถท าไดโ้ดยใชเ้ชือกท่ีปลายเชือก
มีการถกัห่วงเอาไวด้า้นหน่ึง น าปลายเชือกท่ีมีห่วงเอาไวด้า้นล่างบริเวณขากรรไกรสัตว ์จากนั้นใช้
ส่วนปลายพนัออ้มบริเวณหลงัใบหูลอดผา่นมาสอดในห่วง ผา่นทะลุไปยงัดา้นบนของจมูก พนัออ้ม
จมูกแลว้น าปลายเชือกมาสอดท่ีห่วงท่ีเกิดข้ึนใหม่ ดงัรูปท่ี 2.16  

 

 

 
 

รูปท่ี 2.16 การท าขลุมดว้ยเชือก 

(ท่ีมา : บุญฤทธ์ิ, 2548.) 
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2.9 สรุป 

เชือกเป็นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบงัคบัสัตวม์านาน และมีความส าคญัในการบงัคบัสัตว ์
โดยเฉพาะการบงัคบัสัตวใ์หญ่  เช่นการลม้โคเพื่อท าลายเขา หรือ  การตีเบอร์ในโค ซ่ึงตอ้งมีการลม้
โคดว้ยเชือก ตอ้งมีการมดัขาโค เป็นตน้ ซ่ึงชนิดของเชือก  แบ่งเป็น 2 ชนิด ไดแ้ก่  เชือกคลอ้ง และ
เชือกมดัขา  ใน งานเชือก ประกอบไปดว้ยการการต่อเชือก  ซ่ึงมีแบบท่ีนิยม 2 แบบ คือ การต่อเชือก
แบบช็อต สปริทซ์ และการต่อเชือกแบบ ลอง สปริทซ์ 

เง่ือน ท่ีใช้ในการบงัคบัสัตวน์ั้น สามารถท าไดห้ลายแบบ  ความแขง็แรงมีไดห้ลายระดบั 
ส าหรับการผกูเชือกเพื่อใชบ้งัคบัสัตวน์ั้นสามารถใชเ้ง่ือนไดห้ลายชนิด ข้ึนอยูก่บัชนิดสัตว ์
จุดประสงคข์องการผกูเง่ือน ความเร็วในการคลายปมเง่ือน เป็นตน้ เง่ือนท่ีใชใ้นการจบับงัคบัสัตว ์
มีดงัน้ี เง่ือนขมวดปมเชือก  เง่ือนพิรอด   เง่ือนขดัสมาธิ   เง่ือนบ่วงสายธนู  เง่ือนตะกรุดเบด็ การผกู
คลอ้งเชือก และเง่ือนฮอนดา้  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 3 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัสุนัข 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 พฤติกรรมของสุนขั 

    1.2 วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัสุนขั 

    1.3 ขอ้ควรระวงัในการบงัคบัสุนขั 

    1.4 เทคนิคการบงัคบัสุนขั 
2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกพฤติกรรมของสุนขัได้ 
    2.2 อธิบายพฤติกรรมของสุนขัในแต่ละช่วงอายไุด้ 
    2.3 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัสุนขัดุกบัสุนขัท่ีไม่ดุ 

    2.4 วเิคราะห์อาการของสุนขัท่ีช็อกจนอาจถึงแก่ความตายในขณะบงัคบัได้ 
    2.5 สังเคราะห์วธีิการบงัคบัสุนขัท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสุนขั 

    3.2 ปฏิบติัการบงัคบัสุนขัตามใบงานท่ี 3 ปฏิบติัการบงัคบัสุนขั ในภาคผนวก ข 

4. ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสุนขั  

    4.2 ภาพเคล่ือนไหวการบงัคบัสุนขั 
    4.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์ จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์  
    4.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    4.5 โปรเจคเตอร์ 
    4.6 ใบงานท่ี 3 

5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การปฏิบติัจริงในชัว่โมงเรียน 

    5.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย  

    5.3 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.4 การซกัถาม 
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บทที ่ 3 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัสุนัข 

 

 สุนขัเป็นสัตวท่ี์คุน้เคยกบัมนุษยม์าก เน่ืองจากมนุษยน์ าสุนขัมาเล้ียงเม่ือประมาณ 20,000 ปี
มาแลว้ ในสมยัโบราณสุนขัถูกน ามาเล้ียงเพื่อใชใ้นการล่าสัตว ์เฝ้าฝงูสัตวห์รือเฝ้าท่ีอยูอ่าศยั  จนถึง
ปัจจุบนัสุนขัไดมี้ความใกลชิ้ดกบัคนมากข้ึน โดยมีการเล้ียงสุนขัเพื่อเป็นเพื่อน เฝ้าบา้น ใชง้าน   
เกมกีฬา รวมถึงเพาะพนัธ์ุขาย และเม่ือสุนขัเจบ็ป่วยก็มีการรักษา เป็นตน้ ดงันั้นการเขา้ใจถึง
พฤติกรรมและการบงัคบัสุนขัท่ีถูกตอ้งนั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อผูเ้ล้ียงและผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสุนขัเป็น
อยา่งยิง่ 

 

3.1 ข้อมูลทัว่ไปของสุนัข 

 เป็นขอ้บ่งช้ีท่ีแสดงถึงลกัษณะทัว่ไปของสุนขั ซ่ึงประกอบดว้ย องคป์ระกอบในส่วนศีรษะ 
และองคป์ระกอบในส่วนล าตวั ดงัน้ี 

ศีรษะ 

ตา : ดวงตาของสุนขัจะประกอบไปดว้ยหนงัตาสามส่วน คือ หนงัตาบน   หนงัตาล่างและ
หนงัตาท่ีสามท่ีอยูต่รงมุมดา้นในของดวงตา ซ่ึงหนงัตาน้ีไม่พบในมนุษย ์จะท าหนา้ท่ีเหมือน “ท่ีปัด
น ้าฝน” ในการก าจดัฝุ่ นหรือเศษดินออกจากดวงตา 

หู : มีหลายลกัษณะ ตั้งแต่หูพบัไปดา้นหนา้ หูยอ้ยไปจนหู พบัไปดา้นหลงั  แต่ “หูตั้ง” (พบ
ในสุนขัพนัธ์ุบางแกว้ ไทยหลงัอาน เยอรมนัเชพเพิร์ด โดเบอร์แมน ไซบีเรียนฮสัก้ี บิทบูล เป็นตน้ ) 

ถือเป็นรูปแบบมาตรฐานตามลกัษณะของสุนขัโบราณ และสามารถรับเสียงไดดี้กวา่สุนขัท่ีหูพบั 

จมูก : จมูกมีทั้งจมูกยาวและจมูกสั้น ยิง่สุนขัมีจมูกยาวมากเท่าไรยิง่ดีต่อการดมกล่ินเท่านั้น  
ความเปียกช้ืนของจมูกจะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการแยกโมเลกุลของกล่ินเพื่อวเิคราะห์ 

ล้ิน : ใชใ้นการตวดัอาหารหรือน ้าเขา้สู่ปาก รวมถึงใชร้ะบายความร้อนไดด้ว้ย ความ
เคล่ือนไหวของลมท่ีพดัผา่นผวิล้ิน (ระหวา่งการหอบหายใจ ) บวกกบัการระเหยของน ้าลายจะช่วย
ควบคุมอุณหภูมิในร่างกายสุนขั 

ฟัน : สุนขัมีฟันทั้งหมด 42 ซ่ี ประกอบดว้ยฟันตดัหกคู่ดา้นหนา้ กบัเข้ี ยวขนาดใหญ่สองคู่ 
ส่วนท่ีเหลือคือฟันกรามและฟันกรามนอ้ย 
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ล าตัว 

ขน : สุนขัทุกตวัมีขน รวมถึงสายพนัธ์ุท่ีนิยมเรียกกนัวา่สุนขั “ไร้ขน” ดว้ย สีของขนอาจจะ
แตกต่างกนัไดห้ลากหลายแมก้ระทัง่ในสายพนัธ์ุเดียวกนั กลา้มเน้ือในผวิหนงัจะคอยบงการใหข้นช้ี
ข้ึนหรือ “ลุกชนั” สุนขัท่ีขนร่วงมาก หรือขนร่วงง่าย อาจจะมีปัญหาเร่ืองผวิหนงั หรือรากขนได ้

ช่องระบายของเสีย  : ในช่องทวารหนกัของสุนขัจะมีต่อมทวารหนกัอยู ่ 2 ต่อมเรียกวา่ต่อม
ขา้งกน้ (Anal Gland) ซ่ึงซ่อนกล่ินฉุนรุนแรงเอาไวแ้ละมีคุณสมบติัเป็นกล่ินเฉพาะตวั  เม่ือเวลาท่ี
สุนขัดมกน้กนันัน่หมายถึงพวกมนัก าลงัส ารวจต่อมทวารหนกัของอีกฝ่าย  เพื่อท าความรู้จกักั นใน
แต่ละตวั 

อวยัวะสืบพนัธ์ุ  : สุนขัเพศผูจ้ะเจริญพนัธ์ุเตม็ท่ีเม่ืออายปุระมาณ 10 - 16 เดือนโดยเฉล่ีย  
สุนขัเพศเมียจะเจริญพนัธ์ุเตม็ท่ีเม่ืออายปุระมาณ 9 เดือน ถึง 15 เดือน 

อุง้เทา้  : ประสาทสัมผสัส่วนใหญ่ของสุนขัจะอยูบ่ริเวณน้ี  ดงันั้นในทางสัตวแพทย์          

การทดสอบเพื่อประเมินการตอบสนองของสุนขัในขณะท่ีสุนขัไม่รู้สึกตวั หรือมีความผดิปกติ
บริเวณเส้นประสาทเช่น การถูกรถชน รถเหยยีบ สามารถตรวจสอบสภาวะการเป็นอมัพาตโดยใช้
เล็บหรือปากคีบ (Forceps) หนีบบริเวณหนงัท่ีฝ่าเทา้ เพื่อดูการตอบสนองโดยเราเรี ยกการทดสอบน้ี
วา่การตรวจ การเจบ็ขั้นลึก (Deep Pain) นอกจากน้ีสุนขัสามารถขบัเหง่ือทางฝ่าเทา้ได ้

หาง : ใชส้ าหรับถ่ายทอดอารมณ์ ความรู้สึก ซ่ึงผูเ้ล้ียงสามารถสังเกตความตอ้งการของ
สุนขัโดยดูจากการแกวง่หาง 

นม : มีทั้งในสุนขัตวัเมียและตวัผู ้ ในสุนขัเพศเมียเตา้นมมีไวส้ าหรับการสร้างน ้านมเพื่อ
เล้ียงลูก 

น ้าหนกั  : สุนขัมีน ้าหนกัแตกต่างกนัไปตั้งแต่ 1 กิโลกรัม ถึงมากกวา่ 100 กิโลกรัม  

โดยทัว่ไปสุนขัตวัผูจ้ะมีน ้าหนกัมากกวา่ตวัเมีย ประมาณ 10 % 

ส่วนสูง : ข้ึนอยูก่บัแต่ละสายพนัธ์ุ พบวา่ในสุนขัเพศผูจ้ะมีโค รงร่างสูงใหญ่กวา่สุนขัเพศ
เมียในสายพนัธ์ุเดียวกนั 
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3.2 การพฒันาพฤติกรรมของสุนัข 

 การพฒันาพฤติกรรมของสุนขัสามารถแบ่งออกไดเ้ป็น  4 ช่วง โดยในแต่ละช่วงมี
ความส าคญัท าใหเ้ราทราบถึงพฒันาการดา้นพฤติกรรมของสุนขั  ไดแ้ก่   ช่วงแรกเกิด      ช่วงอาย ุ 

3-12 สัปดาห์   ช่วงวยัรุ่น    ช่วงวยัเจริญเติบโตเตม็ท่ี    และช่วงวยัชรา ดงัน้ี 

     3.2.1 ช่วงแรกเกิด 

   ลูกสุนขัท่ีเพิ่งเกิดใหม่นั้นจะยงัไม่สามารถมองเห็น ไดย้นิและไม่สามารถเดินได ้ตาและหู
ของลูกสุนขัจะเร่ิมใชง้านไดเ้ม่ืออายุ ประมาณ 10-16 วนั เป็นตน้ไป แต่อยา่งไรก็ดีประสาทสัมผสั  

เร่ืองการรับกล่ินนั้นมีการเจริญข้ึนอยา่งสมบูรณ์แลว้  ลูกสุนขัจึงมีสัญชาติญาณในการหนัเขา้ไปหา
หวันมของแม่สุนขัเพื่อดูดนม ในน ้านมของแม่สุนขันั้นมีสารอาหารเพียงพอต่อความตอ้งการของ
ลูกสุนขัโดยเฉพาะ ในช่วงอาย ุ  3 สัปดาห์แรก ลูกสุนขัแรกเกิ ดนั้นไม่สามารถควบคุมอุณหภูมิได ้
ดงันั้นจึงพยายามนอนชิดกนั และเราอาจช่วยโดยการกกไฟเพื่อเพิ่มความอบอุ่นแก่ลูกสุนขัได ้ลูก
สุนขัในช่วงวยัน้ีมกัจะนอนมากกวา่สุนขัช่วงวยัอ่ืน  เม่ืออาย ุ 6-10 วนั ลูกสุนขัสามารถใชข้าหนา้รับ
น ้าหนกัและทรงตวัได ้ และท่ีอาย ุ12-14 วนัลูกสุนขัสามารถยนืไดด้ว้ยขาทั้ง  4 ขา้ง แต่เป็นการยนืท่ี
ยงัไม่สมบูรณ์เน่ืองจากการทรงตวัยงัไม่ดี และหวัมกัจะส่ายไปมาในระหวา่งท่ีลูกสุนขัเคล่ือนท่ี  
      3.2.2 ช่วงอาย ุ3-12 สัปดาห์  

    เป็นช่วงท่ีมีความส าคญัในการพฒันาหรือฝึกพฤติกรรมต่างๆ ลูกสุนขัมีความสามารถใน
การเรียนรู้ส่ิงต่างๆ ไดเ้ร็วโดยเฉพาะในช่วงอาย ุ9 สัปดาห์ เป็นช่วงท่ีส าคญักบัชีวติลูกสุนขัมากท่ีสุด  
เพราะเป็นช่วงแห่งการเรียนรู้ท่ีก าหนดพฤติกรรมต่างๆของลูกสุนขัเม่ือโตเตม็วยั โดยลูกสุนขัเรียนรู้
และส่ือสารกบัส่ิงแวดลอ้มรอบตวั ซ่ึงในช่ว งน้ีลูกสุนขัจะเรียนรู้เก่ียวกบัพี่นอ้ง แม่ มนุษย ์ส่ิงท่ีกิน
ไดกิ้นไม่ได ้พฤติกรรมทางเพศ พฤติกรรมการเล่น การอยูร่วมกนัเป็นฝงู การมีผูน้ าฝงู พฤติกรรม
การล่า การยา่งเทา้เขา้หาเหยือ่ พฤติกรรมการส ารวจเช่น การดม (Sniffing) การตะกรุย (Pawing) 

การขดุ (Digging) การเค้ียว (Chewing) การฉีก (Tearing) การคาบ (Picking Up) วตัถุหลายๆ  อยา่ง  
พฤติกรรมท่ีเกิดข้ึนจากตวัอยา่งท่ีเป็นแบบ ซ่ึงส่ิงเหล่าน้ีเป็นตวัก าหนดพฤติกรรมท่ีถูกและไม่ถูก 
หรือพฤติกรรมท่ีเป็นปัญหา เช่น การกดัรองเทา้ การวิง่เห่ารถจกัรยานยนตห์รือรถจกัรยาน  เป็นตน้  
    ลูกสุนขัในช่วงน้ีนอกจากจะพฒันาดา้นพฤติกรรมแลว้ ยงัรวมถึงการพฒันาอารมณ์ดว้ย  
มีรายงานวา่ลูกสุนขัท่ีหยา่นมแม่เร็วเกินไป อาจท าใหมี้พฤติกรรมกา้วร้าว หรือขาดการเรียนรู้ทาง
สังคมกบัตวัอ่ืนๆ ท าใหเ้กิดพฤติกรรมไม่ปกติ เช่น การเห่ามากเกินไป การกดัท าลายขา้วของ ปัญ หา
การขบัถ่ายอนัเน่ืองมาจากอารมณ์ และในลูกสุนขัท่ีหยา่นมเร็วและติดเจา้ของมาก ท าใหลู้กสุนขัเกิด
การหวาดระแวง ข้ีขลาด เขา้กบัสุนขัตวัอ่ืนไม่ค่อยได ้กา้วร้าวเพราะหวงเจา้ของ เขา้กบัมนุษยไ์ด้
ดีกวา่กบัสุนขัดว้ยกนั มกัแสดงพฤติกรรมทางเพศกบัเจา้ของได ้(การข้ึนข่ี) แต่อยา่งไรก็ตามไม่ใช่วา่
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ลูกสุนขัท่ีหยา่นมเร็วเกินไปหรือติดเจา้ของมากเกินไปตอ้งมีพฤติกรรมท่ีผดิปกติอยา่งน้ี มกัพบเป็น
เพียงบางส่วนเท่านั้น 

      3.2.3 ช่วงวยัรุ่น 

    ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีลูกสุนขัก าลงัเจริญเติบโต มีลกัษณะรูปร่างกลา้มเน้ือและพฤติกรรม
เหมือนสุนขัท่ีโตเตม็วยั เร่ิมแสดงพฤติกรรมทางเพศได ้โดยพบท่ีอาย ุ 4-6 เดือนได ้ลูกสุนขัจะแสดง
ความสนใจต่อสุนขัท่ีเป็นสัด (Estrous Bitch) และความสนใจทางเพศจะเพิ่มมากข้ึนจนถึงอาย ุ 2 ปี  
ซ่ึงเป็นช่วงท่ีสุนขัเจริญเติบโตเตม็ท่ี แมจ้ะถือวา่ลูกสุนขัเจริญเติบโตเตม็ท่ีเม่ือเขา้สู่ช่วงเจริญพนัธ์ุ 
(Puberty) แต่สุนขัส่วนใหญ่ยงัไม่เจริญเติบโตเตม็ท่ี จนกวา่อาย ุ 18 เดือนข้ึนไป การกินและการรับ
รสของสุนขั สุนขัไม่สามารถรับรสไดแ้ต่อาศยัดมกล่ิน  สุนขัต้องใชล้ิ้นแตะอาหาร 1 วนิาที เพื่อใหรู้้
รสอาหาร  ฟันน ้านมของสุนขัจะเกิดเม่ืออาย ุ 20 วนั และข้ึนครบใน 6 สัปดาห์ หลงัจากนั้น 3 เดือน         

ก็จะเร่ิมหลุดและฟันแทก้็จะงอกแทน สุนขัมีฟันน ้านม 28 ซ่ี ฟันแท ้42 ซ่ี   

      3.2.4 ช่วงวยัเจริญเติบโตเตม็ท่ี 

    เป็นช่วงท่ีสุนขัมีการพฒันาโครงร่างของร่างกายสมบูรณ์ท่ีสุด มีพละก าลงัสมบูรณ์ท่ีสุด 
อาจพบวา่สุนขับางตวัด้ือมาก ชอบวิง่ขดุคุย้ส่ิงต่างๆ หรือชอบท ากิจกรรมต่างๆ มากกวา่การนอน 
และเป็นช่วงท่ีแสดงออกถึงภาวะการแสดงเพศอยา่งเด่นชดั โดยตวัผูจ้ะสนใจสุนขัเพศเมียท่ีเป็นสั ด 
มีการต่อสู้แข่งขนักบัสุนขัเพศผูต้วัอ่ืนเพื่อใหไ้ดผ้สมพนัธ์ุกบัสุนขัเพศเมีย มีการสร้างหรือก าหนด
อาณาเขตของตวัเอง ในสุนขัเพศผูท่ี้มีฮอร์โมนเพศผูม้าก (Testosterone Hormone) มกัจะดุ ร้าย
โดยเฉพาะในช่วงการผสมพนัธ์ุ หรือการประกาศอาณาเขต มกัพบพฤติกรรมและการแสดงออก  

ดงัน้ี 
    3.2.4.1 การมองเห็น    
   การมองเห็นสีของสัตวถู์กควบคุมโดยเซลลรู์ปกรวย (Cone Cell) จากการศึกษา
พบวา่สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมส่วนใหญ่สามารถมองเห็นสีได ้แต่เน่ืองจากปริมาณและชนิดของเซลล์  

รูปกรวยนั้นมีนอ้ยกวา่มนุษยม์าก จึงสามารถมองเห็นสีไดแ้ต่ไม่สามารถแยกไดว้า่เป็นสีใด ต่างจาก
มนุษยซ่ึ์งมีเซลลรู์ปกรวย 3 ชนิด คือแดง เขียว และน ้าเงิน ท าใหม้นุษยเ์ห็นสีไดห้ลากหลายกวา่สัตว์   
สุนขัสามารถมองเห็นสีคือ  สีน ้าเงินและสีเหลือง  เน่ืองจากในตาของสุนขัมีเซลลรู์ปกรวยท่ีท างาน
ไดดี้ 2 ชนิดคือ ชนิดแรกเซลลท่ี์ไวต่อแสงในช่วง 429 ถึง 435 นาโนเมตร  หรือช่วงสีม่วงและ                

สีน ้าเงิน และชนิดท่ีสองเซลลท่ี์ไวต่อแสงในช่วง 555 นาโนเมตรหรือช่วงสีเขียวเหลือง แต่สุนขัไม่มี
เซลลรู์ปกรวยชนิดสีเขี ยว นัน่คือสุนขัไม่สามารถแยกสีแดงและเขียวออกจากกนัได ้แปลวา่สุนขั
เป็นสัตวต์าบอดสีแดงเขียวคลา้ยกบัมนุษย ์ (Deuteranopia) สรุปก็คือสุนขัไม่สามารถแยกสีเขียว          

สีเขียวเหลือง สีเหลือง สีส้มหรือสีแดงท่ี มองเห็นได ้แต่จะเห็นสีเป็นสองกลุ่มใหญ่ๆ  เท่านั้นโดยจะ
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เห็นสีม่วงและม่วงน ้าเงินเป็นสีน ้าเงิน และเห็นสีเขียวเหลือง เหลืองและแดงเป็นสีเหลือง   สุนขั
สามารถมองเห็นไดเ้ป็นมุมกวา้งกวา่มนุษย ์เน่ืองจากตาของสุนขัจะอยูค่่อนไปทางดา้นขา้งของหวั  
ท าใหเ้ห็นภาพในมุมกวา้งกวา่  ดงันั้นสุนขัจึงตอบสนองต่อการเคล่ือนไหวไดร้วดเร็วและ มองเห็น
ในท่ีมืดไดดี้กวา่มนุษยเ์พราะเซลลบ์ริเวณจอตาซ่ึงเป็นท่ีรวมแสง  สุนขัเป็นสัตวท่ี์ใชชี้วติกลางคืน 
แมแ้สงไฟเล็กนอ้ยก็สามารถมองเห็นได ้  
    3.2.4.2 การดมกล่ิน  

    เป็นการส่ือสารอยา่งหน่ึงท่ีสุนขัใชก้นัมาก  สุนขัจะก าหนดเขตแดนของตนโดย
การปัสสาวะบ่อยๆ  และการเกาหรือขีดข่วนพื้นเพื่อทิ้งกล่ินเหง่ือจากต่อมเหง่ือท่ีอุง้เทา้  นอกจากน้ี 
สุนขัยงัชอบกล้ิงตวัไปตามพื้นเพื่อทิ้งกล่ินตวัเองไวโ้ดยเป็นการประกาศอาณาเขต การใชจ้มูกดม
ตามพื้นหมายถึง การหาท่ีขบัถ่าย ส่วนการเอาจมูกแตะกนัหมายถึง การท่ีสุนขัท าความรู้จกักนั เป็น
การหยัง่เชิงซ่ึงกนัและกนั สุนขัสองตวัไม่เคยพบกนัมาก่อน แลว้เม่ือมาเจอกนัส่ิงแรกท่ีจะแสดงออก
ถา้ไม่เห่าก็คือการวิง่เขา้หากนัโดยเอาจมูกมาแตะกนั  การเอาจมูกแตะกนัน้ีเป็นพฤติกรรมทดสอบ
ฝ่ายตรงขา้มเบ้ืองตน้วา่มาอยา่งเป็นมิตรหรือศตัรู  จากนั้นจะผลดักนัดม เพื่อเพิ่มความคุน้เคยและ
เป็นการจดจ ากล่ินซ่ึงกนัและกนั  ถึงขั้นดมกล่ินน้ีถือวา่สุนขัทั้งสองตวัเรียนรู้ไดว้า่เป็นมิตรหรือศตัรู  

ถา้เป็นศตัรูกนัก็อาจเดินหนี สุนขัทุกชนิดมีความสามารถในการดมกล่ินแต่บางสายพนัธ์ุมีประสาท
การดมกล่ินพฒันาไปมากกวา่สุนขัทัว่ไป  เช่น พนัธ์ุบลดัฮาวน์ด  นอกจากใชจ้มูกดมกล่ินแลว้ยงัมี
เซลลพ์ิเศษในปากเพื่อรับกล่ินดว้ย  สุนขัสามารถจ ากล่ินไดเ้ป็นเวลานานและดมกล่ินเลือดท่ีหยดลง
ในน ้า 7.5 ลิตร และสามารถตามรอยเหง่ือจากรอยเทา้ท่ีทิ้งไวเ้ม่ือ 20 ชัว่โมง ได ้ในจมูกสุนขัมีต่อม
รับกล่ินมากกวา่มนุษยห์ลายลา้นเท่า เช่น มนุษยมี์ 5 ลา้นต่อม เยอรมนัเชพเพิร์ดมีถึง 2100 ลา้นต่อม 

    3.2.4.3 การไดย้นิ  

   โดยทัว่ไปสุนขัจะมีประสาทรับเสียงท่ีไวมากสามารถไดย้นิเสียงคล่ืนความถ่ีสูง
กวา่ท่ีมนุษยไ์ดย้นิจึงช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการล่าเหยือ่และการส่ือสารกบัสุนขัอ่ืน  ดงันั้นจึงมี  

การฝึกสุนขัใหช่้วยน าทางคนตาบอด  โดยนกัวทิยาศาสตร์ทดลองเอาลูกแกว้เล็กๆ  ยกจากพื้นสูง            

3 เซนติเมตร สุนขัยนืห่างออกไป 24 เมตร สุนขัสามารถไดย้นิ  สุนขัรู้ท่ีมาของเสียงไดแ้ม่นย  ากวา่
มนุษย ์สุนขัสามารถจบัจงัหวะเสียงเดินของเจา้ของได้  รวมถึงไดย้นิเสียงความถ่ี ต ่ากวา่ 20               

เมกะเฮิรตซ์ และมากกวา่ 20,000 เมกาเฮิรตซ์ ซ่ึงเป็นความถ่ีท่ีมนุษยไ์ม่สามารถไดย้นิ  
    3.2.4.4 การเห่า 

   เป็นพฤติกรรมปกติของสุนขั  สุนขัจะเห่ามากหรือนอ้ยข้ึนอยูก่บักรรมพนัธ์ุ  สุนขั
จะเร่ิมเห่าท่ีอายปุระมาณ 2-3 เดือน การเห่าของสุนขัอาจเป็นการแสดงความต่ืนตวั หรือเป็นการ
ข่มขู่ผูท่ี้เขา้มาในเขตครอบครองของสุนขั หรือเป็นอาการแสดงความยนิดี เป็นการส่ือสารของสุนขั



 

60  บทท่ี 3 พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสุนขั                                                พฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสตัว ์

 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

 

กบัส่ิงอ่ืน หรือเพื่อเชิญชวนใหม้าร่วมเล่นดว้ย หรือเกิดเน่ืองจากสุนขัมีความสุขได ้ซ่ึงทุกคร้ังท่ีเห่า
แสดงวา่เกิดความแปลกหรือความผดิปกติข้ึน เช่น เสียงดงัเขา้ประสาทหูมนั กล่ินแปลกจากสัตวอ่ื์น 
ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีช่วยเตือนภยัใหเ้จา้ของบา้นดว้ย 

    3.2.4.5 การเล่น  

   โดยธรรมชาติสุนขัเป็นสัตวส์ังคมและอยูร่วมกนัไดดี้  เน่ืองจากมีการจดัล าดบั
ฐานะความส าคญัในกลุ่ม  สุนขัท่ีเล้ียงไวเ้ป็นเพื่อนมกัจะแสดงกิริยาตอ้นรับโดยการแกวง่หางและ  

อา้ปากเล็กนอ้ยเม่ือสมาชิกในครอบครัวกลบัเขา้บา้น 

    3.2.4.6 การติดต่อส่ือสาร  

    สุนขัป่าจะส่ือสารกนัดว้ยการหอนซ่ึงวธีิน้ีไดถ่้ายทอดและพฒันาข้ึนมากในกลุ่ม
สุนขัเล้ียงทางซีกโลกเหนือหรือสุนขั ล่าเน้ือท่ีจะเห่าหอนในขณะตามเหยือ่ ซ่ึงเป็นประโยชน์อยา่ง
มากต่อนายพราน การแสดงออกส่วนใหญ่ใชห้าง  สุนขัไม่ชอบใหใ้ครจบัโดนหางหรือหู  สุนขัจะใช้
หางเม่ือเวลาวา่ยน ้าเหมือนเป็นหางเสือเรือ  ใชห้างเพื่อทรงตวัขณะเปล่ียนทิศทาง กะทนัหนั  สุนขั
พนัธ์ุบอ๊กเซอร์หรือเทอร์เรียร์จะถูกตดัหางหลงัเกิด 4-5 วนั เพื่อใหเ้หมา ะสมในการออกล่าสัตว ์         

หางจะแสดงอารมณ์ต่างๆ เช่น กระดิกหาง หมายถึงการแสดงความรักและดีใจ หางตั้งข้ึนหมายถึง  

การสงสัยอะไรบางอยา่ง หางจุกตูด หมายถึง การแสดงความกลวัหรือยอมแพ ้เป็นตน้  

    3.2.4.7 การประกาศอาณาเขต 

   ในสุนขัเพศผู ้  การฉ่ีทิ้งร่องรอยไวเ้ป็นส่ิงส าคญัมาก  เป็นการแสดงถึงอาณาเขต      

ท่ีคุมอยู ่(เจา้ถ่ิน) โดยจะยกขาข้ึนฉ่ีท่ีละเล็กนอ้ย จะไม่ฉ่ีรวดเดียวเสร็จเพียงเพื่อทิ้งร่องรอยไวเ้ท่านั้น  

หากมีสุนขัอีกตวัมาดมแลว้ก็ฉ่ีทบัก็แสดงวา่สุนขัท่ีฉ่ีทบันั้นประกาศสงครามกบัเจา้ของรอยฉ่ี
เดิม แต่ในสุนขัเพศเมียแลว้จะฉ่ีรวดเดียวหมดไม่ค่อยมีการฉ่ีทิ้งร่องรอยแบบในเพศผู ้  เวน้แต่ช่วง          

ท่ีเป็นสัดอยากผสมพนัธ์ุ  สุนขัเพศเมียจะฉ่ีทิ้งร่องรอยเพื่อรอตวัผูม้าให้ เลือกคู่ การท่ีสุนขัยกขาขา้ง
หน่ึงเวลาฉ่ีนั้น เป็นเร่ืองท่ีคนไม่ควรเขา้ไปแกไ้ขเพราะนัน่คือธรรมชาติของสุนขั 

    3.2.4.8 การยกขา  

   สุนขัท่ียกขาหนา้ข้ึนเป็นการแสดงเม่ือตอ้งการส่ิงใดส่ิงหน่ึง  เช่ือวา่พฤติกรรมน้ี
สืบเน่ืองมาจากขณะท่ีเป็นลูกสุนขัแรกเกิด  เน่ืองจากเวลาดูดนมจากเตา้นมของแม่ ลูกจะใชเ้ทา้พลิก
หรือดนัหวันมแม่เป็นจงัหวะ  เป็นการกระตุน้ใหมี้น ้านมไหล คือ ยงัตอ้งการจะกินนมแม่อีก  เม่ือโต
ข้ึนจึงมีพฤติกรรมเดิมหลงเหลือมาแสดงกบัคน 

    3.2.4.9 การขดุและการกลบ  

   พฤติกรรมการฝังกระดูกเป็นสัญชาติญาณของบรรพบุรุ ษของสุนขัเช่นกนั  ซ่ึงเป็น
สัญชาติญาณของความอยูร่อดของสัตวป่์า  โดยการถนอมอาหารเพื่อท่ีจะเก็บอาหารไวกิ้นยามขาด
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แคลน  ถึงแมว้า่สุนขัท่ีเล้ียงในบา้นไม่ไดข้าดแคลนอาหาร  แต่ก็ไม่สามารถท่ีจะทิ้งนิสัยเดิมได ้         

ไม่เพียงแต่ฝังเศษอาหาร  สุนขับางตวัสามารถจดจ าสถานท่ีฝังไดอ้ยา่งแม่นย  าแต่บางตวัก็ลืมสมบติั  

ท่ีฝังไว้ สุนขัท่ีมีนิสัยชอบขดุหรือขีดข่วนบนพื้นแขง็พื้นหอ้งแสดงถึงความกระตือรือร้นท่ีจะสร้าง  

ท่ีนอนอนัสบายใหต้วัเอง  ซ่ึงพฤติกรรมน้ีสามารถพบเห็นไดจ้ากการท่ีสุนขัชอบไปนอนในตะกร้า 
หรือสุนขัท่ี มีท่ีนอนเฉพาะ และส่ิงแรกท่ีท าก็คือการขีดข่วนเพื่อเป็นการจดัท่ีนอน  พฤติกรรมน้ีเม่ือ
ยอ้นไปในอดีต เป็นสัญชาติญาณเพื่อความอยูร่อด 

    3.2.4.10 การเลีย  

     สุนขัจะแสดงความรักต่อเจา้ของไดโ้ดยการเลียหรือท่ีเราเรียกวา่  “เลียประจบ ” 

สุนขัอาจจะเลียแขง้เลียขาไปจนถึงเลียหนา้เจา้ของ  ถือวา่เป็นการเลียเพื่อแสดงความรัก ความเป็น
มิตรกนั เป็นสัญชาติญาณจากบรรพบุรุษของสุนขัทุกตวันัน่เอง 

    3.2.4.11 การกดัและไล่ล่า  

      สุนขัเป็นสัตวท่ี์ไวต่อส่ิงเร้ามากกวา่คนถึง  10 เท่า  การตอบสนองต่อการ
เคล่ือนไหวจึงเกิดข้ึนอยา่งรวดเร็ว  หากสุนขัถูกเล้ียงดูอยา่งไม่ค่อยเอาใจใส่ดีนกั เช่น ถูกตีบ่อยๆ  

หรือเจา้ของขงัไวใ้นกรงบ่อยและนานๆ บางคนชอบเตะสุนขั  ถา้หากสุนขัตวัใดเจอสภาวะเหล่าน้ี
บ่อยเขา้  ก็จะแสดงอาการต่อตา้นเจา้ของและต่อตา้นบุคคลอ่ืน สุนขัตั วอ่ืนหรือสัตวอ่ื์นๆ  ไดเ้สมอ   

ท าใหค้วบคุมสุนขัไดย้ากข้ึน  การเดินเขา้หาสุนขัท่ีกา้วร้าวจะตอ้งเดินเอาขา้งของล าตวัเขา้หา  ถา้เอา
ดา้นหนา้หรือเดินเขา้ไปตรงๆ สุนขัจะเขา้ใจวา่ไปทา้ทาย  จากนั้นก็เอาแขนยืน่ออกไปขา้งหนา้เพื่อ
หนัความสนใจของสุนขัออกจากตวัและขาของเราดว้ย  ส าหรับสุนขัท่ีชอบวิง่ไล่คน หรือวิง่ไล่
รถจกัรยาน  หรือคนชอบวิง่หนีสุนขันั้น เป็นการจุดชนวนใหสุ้นขัวิง่ไล่ข้ึนไปอีก  การท่ีสุนขัวิง่ไล่
นั้นเพียงแค่อยากจะหยดุเราชัว่ครู่เท่านั้น  เพราะตามสัญชาติญาณเม่ือฝ่าเทา้ถูกกระตุน้ใหว้ิง่  ยอ่ม
หมายถึงวา่จะตอ้งมีการล่าเกิดข้ึน แต่จะประสบผลส าเร็จหรือไม่นั้นเป็นอีกเร่ืองหน่ึง 

      3.2.5 ช่วงวยัชรา 

      สุนขัเขา้สู่วยัชราเม่ืออายปุระมาณ 8 ปีข้ึนไป  ข้ึนอยูก่บัสายพนัธ์ุ ช่วงน้ีเป็นช่วงท่ีสุนขั           

มีระบบการเผาพลาญพลงังานลดลง สะสมไขมนัมากข้ึ น มีความคล่องตวัลดลง ในสุนขับางตวัอาจ
พบวา่การท ากิจกรรมต่างๆ ลดลง เอาแต่นอน สุนขัในช่วงวยัน้ีเจา้ของอาจสังเกตความผดิปกติท่ีอาจ
เกิดข้ึนกบัสุนขัไดย้าก เน่ืองจากวา่สุนขัมีการลดกิจกรรมลง การกินลดลง และในสุนขัท่ีอายมุาก 
อาจพบโรคสมองเส่ือมในสุนขัได ้ ซ่ึงโรคน้ีท า ใหเ้กิดการสูญเสียความทรงจ าและอาการสับสนใน
สุนขัสูงอาย ุอาการท่ีพบคือ จะมีอาการสับสน ลดการปฏิสัมพนัธ์กบัผูอ่ื้น  เห่าโดยไม่มีสาเหตุ นอน
ไม่หลบั หรือนอนมากข้ึนในช่วงกลางวนั ต่ืนตอนดึก หลงทางในบา้นตวัเอง และขบัถ่ายเลอะเทอะ 
ซ่ึงการขบัถ่ายเลอะเทอะในสุนขัสูงวยั อาจมาจากการหลงลืม หรืออาจมีปัญหาดา้นสุขภาพอ่ืนๆ ได ้
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ตารางท่ี 3.1 สรุปพฤติกรรมและการส่ือสารของสุนขั 
พฤติกรรมสุนัข การส่ือสาร 

กระดิกหาง แสดงความรัก และดีใจ 

หางตั้งข้ึน สงสัยอะไรบางอยา่ง 

หางจุกตูด แสดงความกลวั หรือยอมแพ ้

เอาจมูกแตะกนั สุนขัท าความรู้จกักนั เป็นการหยัง่เชิงซ่ึงกนัและกนั 

นอนหงาย แสดงการยอมแพ ้เพื่อจะไดไ้ม่ถูกท าร้าย 

การฉ่ี  ประกาศอาณาเขตท่ีอยู่ 
การเดินวนไปมา  เป็นการจบัจองบริเวณ แสดงความเป็นเจา้ถ่ิน  

การเลีย และเคลา้เคลีย แสดงความรัก และเป็นมิตร 

การใชจ้มูกดมตามพื้น หาท่ีขบัถ่าย 

การเห่า  แสดงอาการระวงัภยั 

การท าลายส่ิงของ หรือร้องครวญคราง เรียกร้องความสนใจ อาจเกิดจากการถูกทอดทิ้ง 

 

3.3 วตัถุประสงค์ในการบังคับสุนัข 

       เพื่อควบคุมในการปฏิบติัการใดๆ  กบัสุนขัซ่ึงเป็นส่ิงท่ีสุนขัไม่ปรารถนา เช่นการควบคุม
เพื่อการวนิิจฉยัโรค การรักษา การฉีดยา การเจาะเลือด เป็นตน้โดยธรรมชาติของสุนขัจะมีการ
ป้องกนัและขดัขืน หลกัการท่ีส าคญัควรเลือกวธีิการท่ีเหมาะสมไม่รุนแรง  และสามารถปฏิบติังาน
ไดร้วดเร็วและปลอดภยัท่ีสุด    เพื่อป้องกนัสุนขัท าอนัตรายต่อคนรอบขา้ง    และเพื่อเป็นประโยชน์
ในการรักษา เช่นการใส่ ปลอกคอกนัเลี ย (Elizabethan Collar) เพื่อป้องกนัการเลีย หรือการกดั
บาดแผล 

       3.3.1 การบงัคบัสุนขั 

   ในการบงัคบัสุนขันั้น สุนขับา้นจะมีความคุน้เคยกบัคนจะบงัคบัไดง่้ายกวา่สุนขัจรจดั        

ผูบ้งัคบัจึงควรมีความรู้เบ้ืองตน้ในเร่ืองพฤติกรรมพื้นฐานของสุนขัเพื่อความปลอดภยัต่อผูจ้บัและ
ตวัสัตว ์หากอยูใ่นบา้นหรือพื้นท่ีของตนเอง สุนขัมกัจะแสดงอาการกา้วร้าวโดยเฉพาะคนหรือ            

ส่ิงแปลกหนา้ สุนขั สายพนัธ์ุดุ เช่นบางแกว้ ร็อตไวเลอร์ เยอรมนัเซฟเฟิ ต โดเบอร์แมน หรือเชาเชา 
จะแสดงสีหนา้หรืออาการดุใหผู้จ้บัไดท้ราบไดท้นัที  หากรู้สึกไม่เป็นมิตรโดยแสดงอาการตั้งหูข้ึน 
ขนบริเวณหลงัและคอตั้งชนัยกริมฝีปากแยกเข้ียว ส่วนสุนขัพนัธ์ุเล็กมีนิสัยเป็นมิตรมากกวา่ แต่ถา้
ไม่พอใจ อยูใ่นสภาวะหวาดระแวงหรือไม่สบายตวั  เน่ืองจ ากการเจบ็ป่วยก็อาจท าร้ายผูจ้บัได้            

การบงัคบัสุนขัเพื่อปฏิบติัการทางสัตวแพทยค์วรระลึกถึงอยูเ่สมอวา่สุนขัท่ีเขา้มารักษาตวัอาจมี
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ความเครียดเน่ืองจากการเขา้มาอยูใ่นสถานท่ีท่ีไม่คุน้เคย เช่น คลินิก หรือโรงพยาบาลสัตว์  ความ
เจบ็ป่วยหรือเจบ็ปวดจากโรคต่างๆ  การไดรั้บประสบการณ์ไม่ดีจากการรักษาท่ีผา่นมา  ดั้งนั้นจึงไม่
ควรท าใหสุ้นขัตกใจทนัทีเพราะจะเป็นการเพิ่มความเครียดใหสุ้นขั   
 การควบคุมสุนขัท่ีมีอาการบาดเจบ็จากกระดูกหกัหรือไดรั้บอุบติัเหตุโดยใชว้ธีิท่ีรุนแรง 
อาจเป็นการเพิ่มความรุนแรงของอาการบาดเจบ็และน าพาไปสู่ ผลท่ีไม่พึงประสงค ์อยา่งไรก็ตาม         

ผูจ้บัควรระมดัระวงัตนเอง เน่ืองจากสัตวท่ี์มีอาการเจบ็ปวด มกัจะมีความเครียดและระมดัระวงัตวั
มาก ควรหลีกเล่ียงการจบัตอ้งบริเวณท่ีทราบหรือสงสัยวา่สัตวมี์อาการเจบ็ปวด ถา้หลีกเล่ียงไม่ได้
ควรผกูปากสัตวก่์อนการตรวจ สุนขัตาบ อดหรือไดรั้บบาดเจบ็ท่ีตา รวมทั้งสุนขัอายมุากมกัจะมี
ความระมดัระวงัระแวงมากเป็นพิเศษโดยเฉพาะสภาพแวดลอ้มท่ีต่างไปหรือแปลกไป ควรปฏิบติั
อยา่งนุ่มนวลการใหเ้สียงก่อนการกระท าใดๆ จะช่วยการลดความระแวงของสุนขับางตวัได ้

 ในการปฏิบติัต่อตวัสุนขั หากเป็นไปได ้ผูป้ฏิบติั งานควรหลีกเล่ียงการเร่งรีบท่ีจะจบับงัคบั
โดยทนัที โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสัตวท่ี์แสดงอาการหวาดระแวง  ควรปล่อยสัตวใ์หเ้ดินเล่นส ารวจ
สถานท่ี เพื่อเป็นการลดความหวาดระแวง ความเครียดของสัตวล์งก่อน ผูป้ฏิบติังานอาจใชว้ธีิวธีิการ
ลูบตวัสัตวอ์ยา่งชา้เม่ือสัตวต์อ้งการเป็น มิตรดว้ย หรือในบางกรณีผูป้ฏิบติังานอาจตอ้งการความ
ช่วยเหลือของจากเจา้ของสัตวใ์นการจบัปากหรือผกูปากสุนขัเพื่อใหง่้ายต่อการปฏิบติัต่อไป  
 ในบทน้ีจะกล่าวถึงการจบับงัคบัสุนขัท่ี มีความจ าเป็นและใชบ้่อย ไดแ้ก่  การมดัปากสุนขั  
การจบัสุนขัโดยอาศยัอุปกรณ์ การอุม้สุนั ขขนาดเล็ก การอุม้สุนขัขนาดใหญ่ การอุม้สุนขัท่ีไดรั้บ
บาดเจบ็ การจบัสุนขันอนตะแคง และการบงัคบัสุนขัเพื่อประโยชน์ทางสัตวแพทย ์ไดแ้ก่ การจบั
เพื่อฉีดยาเขา้เส้นเลือด การจบัเพื่อฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ การจบัเพื่อฉีดยาเขา้ชั้นใตผ้วิหนงั การป้อนยา
เมด็ การป้อนยาน ้า และการบงัคบัเพื่อการตรวจช่องปาก 

 

3.4  การผูกปากสุนัข 

    การผกูปากมกัเป็นขั้นตอนแรกในการบงัคบัสุนขัทัว่ไป เพื่อป้องกนัอนัตรายต่อสัตวแ์ละ
คนรอบขา้งท่ีอยู ่และคนท่ีจบัสัตว ์ในกรณีท่ีสุนขัเช่ืองและเจา้ของสามารถควบคุมไดอ้าจใชก้ารจบั
ปากแทนการผกูปาก การผกูปากจะท าไดง่้ายถา้เจา้ของสัตวเ์ป็นผูก้ระท า หากสัตว์     ไม่ยอมเจา้ของ
สามารถช่วยโดยการจบัปากใหผู้อ่ื้นผกู วสัดุท่ีใชใ้นการผกูปากท่ีดีควรเป็นวสัดุ  ท่ีสะอาดไม่คมเป็น
อนัตรายต่อสัตว ์ขนาดและความยาวพอเหมาะกบัปากและขนาดของสุนขั น ้าหนกัเบา หาง่ าย ราคา
ไม่แพง นิยมใชเ้ชือกผา้ซ่ึ งใชค้ร้ังเดียวแลว้ควรทิ้ง แต่ในทางปฏิบติัมกัน ามาใชซ้ ้ า จึงควรค านึงถึง
ความสะอาด ปัจจุบนัมีอุปกร ณ์ท่ีผลิตเพื่อใชบ้งัคบัสุนขั ซ่ึ งแขง็แรงและสะดวกในการใชแ้ต่ราคา
ค่อนขา้งสูง 
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                3.4.1 วธีิผกูปากโดยใชเ้ชือกหรือผา้   สามารถท าไดด้งัน้ี 

                         3.4.1.1. น าเชือกมาท าเป็นห่วงแลว้จึงคลอ้งปากโดยใหห่้วงอยูบ่ริเวณกลาง ไม่ลึก
และไม่อยูป่ลายปากมากเกินไป ดงัรูป 3.1  

 

     

รูปท่ี 3.1 การท าเชือกเป็นห่วง 

 

                            3.4.1.2. จากนั้นมดัเชือกใหแ้น่นซ่ึงลกัษณะของจมูกสุนขันั้น จะมีกระดูก
ขากรรไกรบน (Mandible) อยูท่  าใหเ้วลามดั เชือกจะไม่กดทบัรูจมูก และหา้มใชก้ารมดัปากสุนขัใน
สัตวท่ี์อยูใ่นภาวการณ์หายใจล าบาก หรือมีภาวะการบาดเจบ็ หรือเกิดเน้ืองอกบริเวณจมูก  ดงัรูปท่ี 
3.2  

 

  

รูปท่ี 3.2 แสดงการมดัเชือกรอบปากสุนขัโดยปมเชือกอยูด่า้นบน 
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3.4.1.3.  น าปลายเชือกท่ีเหลือมดับริเวณดา้นล่างของปากอีกคร้ัง  เพื่อความแน่น
หนา 

  

รูปท่ี 3.3 แสดงการมดัเชือกรอบปากสุนขัโดยปมเชือกอยูด่า้นล่าง 

 

                           3.4.1.4. จากนั้นออ้มปลายเชือกแต่ละขา้งไปดา้นหลงับริเวณทา้ยทอย หลงัใบหูท า
การมดัเชือก ควรค านึงไวเ้สมอวา่การผกูควรกระท าดว้ยความนุ่มนวลและใชแ้รงพอเหมาะไม่แน่น
ไม่หลวมจนเกินไป ปมเชือกท่ีใชค้วรเป็นเง่ือนท่ีสามารถแกไ้ขไดง่้าย ไม่ควรใชเ้ง่ือนตาย หลงัจาก
ปฏิบติัต่อตวัสัตวแ์ลว้ควรรีบแกเ้ชือก ดงัรูปท่ี 3.4 (ก) และ (ข) 

 

         

รูปดา้นขา้ง (ก)                                                         รูปดา้นหลงั (ข) 

รูปท่ี 3.4 แสดงปมผกูปากท่ีออ้มไปผกูหลงัทา้ยทอย  
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  สุนขัพนัธ์ุหนา้สั้น เช่นพนัธ์ุปักก่ิง บอ็กเซอร์ ป๊ัก  เป็นตน้ การผกูปากขา้งตน้อาจท าใหส้ัตว์
หายใจไม่สะดวก การผกูปากสามารถท าไดโ้ดยหลงัจากขอ้  1-3 แลว้ควรน าเชือกอีกเส้นหรือปลาย
เชือกขา้งหน่ึงมาคลอ้งเชือกบริเวณดา้นบนจมูก  เพื่อลดแรงกดของเชือกบริเวณบนจมูก   

3.5 การจับสุนัขโดยอาศัยอุปกรณ์ 

บางคร้ังการบงัคบัสุนขับางประเภท เช่น สุนขัจรจดัหรือสุนขัท่ีมีความกา้วร้าวมาก มีความ
เส่ียงมากต่อผูจ้บั การบงัคบัจึงตอ้งอาศยัอุปกรณ์พิเศษก่อนท่ีผูจ้บัจะสามารถผกูปากเพื่อปฏิบติัใดๆ  

ต่อสัตวไ์ดบ้่วงคลอ้งคอ โดยการจบัสุนขัดว้ยวธีิน้ีเป็นวธีิสุดทา้ย เน่ืองจากมกัท าใ หสุ้นขัไดรั้บ
บาดเจบ็เจบ็ปวด บ่วงคลอ้งคอ มีลกัษณะเป็นท่อเหล็กยาว ท่ีมีเชือกเหล็กหุม้พลาสติกอยูด่า้นใน 
ปลายเชือกดา้นหน่ึงมีลกัษณะเป็นบ่วง ส่วนอีกดา้นมีท่ีจบัเล่ือนไปเล่ือนมา เพื่อปรับขนาดของบ่วง 
หลงัจากจบัไดแ้ลว้อาจใชย้าซึมหรือผกูปากสุนขัข้ึนอยูก่บัความตอ้งก ารของผูจ้บัต่อไป ขอ้ดีของวธีิ
น้ีคือผูจ้บัสามารถปฏิบติังานโดยอยูใ่นระยะห่างของสัตว ์ท าใหป้ลอดภยักวา่วธีิอ่ืนๆ  แต่อยา่งไรก็
ตามควรระมดัระวงัไม่ใหบ้่วงหลวมหรือแน่นจนเกินไป เพราะจะท าใหสุ้นขัหนีจากการจบั ท า
อนัตรายคนรอบขา้งไดห้รือเป็นอนัตรายแก่ตวัสุนขัเองได ้

 นอกจากน้ีการใชโ้ซ่บงัคบั เป็นอุปกรณ์ท่ีใชไ้ดส้ะดวก เจา้ของสุนขัส่วนใหญ่มกัใชเ้พื่อ
บงัคบัสัตว ์อยา่งไรก็ตามควรใชอ้ยา่งถูกวธีิเพื่อป้องกนัการเกิดแรงตึงรัดคอโดยไม่จ  าเป็น 

3.6 การอุ้มสุนัข 
       การเคล่ือนยา้ยหรือควบคุมสัตวท์างดา้นการปฏิบติัเพื่อทางสัตวแพทย ์ ตอ้งค านึงถึงความ
ปลอดภยัของตวัผูท่ี้ท  าการเคล่ือนยา้ยและตวัสัตว ์สุนขัท่ีมีขนาดเล็กสามารถอุม้โดยใชค้นเดียว โดย
ผูอุ้ม้ใชมื้อหน่ึงโอบรอบขาหนา้ อีกมือหน่ึงโอบรวบดา้นทา้ยสุนขัแนบหนา้อกผูอุ้ม้จะช่วยเพิ่มความ
มัน่คงข้ึน ดงัรูปท่ี 3.5 
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รูปท่ี 3.5 การอุม้สุนขัขนาดเล็ก  

       สุนขัท่ีมีขนาดใหญ่อาจจะตอ้งใชผู้ช่้วย โดยคนหน่ึงโอบบริเวณหนา้อกและคอดา้นหนา้ อีก
คนโอบทอ้งดา้นทา้ย ดงัรูปท่ี 3.6 

 

รูปท่ี 3.6 การอุม้สุนขัขนาดใหญ่  

       กรณีสุนขัไดรั้บบาดเจบ็หรือไดรั้บอุบติัเหตุ การอุม้โดยวธีิท่ีกล่าวมาแลว้อาจท าร้ายแก่ตวั
สัตว ์ควรใชผ้า้ผนืใหญ่โอบห่อสุนขัแลว้ผูอุ้ม้ 2 คน จบัมุมผา้ใหแ้น่น ดงัรูปท่ี 3.7 การใชร้ถเขน็นั้นก็
สามารถช่วยใหเ้คล่ือนยา้ยสัตวไ์ดเ้ร็วข้ึน แต่ตอ้งระมดัระวงัไม่ใหสุ้นขักระโดดลงท าใหเ้ป็น
อนัตรายอยา่งยิง่ข้ึน สุนขัท่ีไดรั้บบาดเจบ็บริเวณกระดูกสันหลงั อาจเคล่ือนยา้ยโดยการอุม้โอบรอบ
หนา้อกบริเวณดา้นหลงัของขาหนา้ 
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รูปท่ี 3.7 การอุม้สุนขัโดยใชผ้า้ผนืใหญ่ 

       สุนขัท่ีมีขนาดไม่ใหญ่มากนกัแต่มีพฤติกรรมท่ีไม่ยอมใหเ้คล่ือนยา้ยโดยวธีิดงักล่าวท่ีผา่น
มา อาจเคล่ือนยา้ยโดยผูอุ้ม้ใชมื้อขา้งหน่ึงจบัหนงับริเวณหลงัคอของสุนขั ซ่ึงบริเวณท่ีหนงัค่อนขา้ง
หลวม ส่วนมือขา้งหน่ึงจบัหนงับริเวณเหนือสะโพก ผูอุ้ม้ควรจั บใหแ้น่นและยกสุนขัข้ึน โดยวธีิน้ี
สุนขัจะไม่สามารถเคล่ือนยา้ยท าร้ายคนรอบตวัได ้นอกจากใชย้า้ยแลว้ ยงัสามารถใชเ้พื่อการปฏิบติั
ในทางสัตวแพทย ์เช่น การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือหรือเขา้ใตผ้วิหนงั ในกรณีท่ีสุนขัไม่ยอมให้
ปฏิบติัการบงัคบัพื้นฐานซ่ึงจะกล่าวต่อไป 

3.7 การจับสุนัขนอนตะแคง 

       ในบางกรณีท่ีตอ้งท าการตรวจหรือปฏิบติัในทางสัตวแพทยโ์ดยใหสุ้นขันอนตะแคง ผูจ้บั
สามารถท า ไดโ้ดย ท าใหสุ้นขันัง่ลงก่อน จากนั้น ใชมื้อหน่ึงจบัท่ีปลอกคอหรือออ้มมือไปกดคอ
บริเวณใตค้าง อีกมือหน่ึงจบัขาหลงัขา้งใกลต้วัดึงชา้ๆ สุนขัจะค่อยๆ ลม้ลงนอนตะแคง ดงัรูปท่ี 3.8 
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รูปท่ี 3.8 การจบัสุนขันอนตะแคง 

       เม่ือท าการจบัสัตวน์อนตะแคงไดแ้ลว้ ผูจ้บัควรบงัคบัใหส้ัตวอ์ยูใ่นท่านอนตะแคงโดยใช้
มือทั้งสองขา้งท่ีอยูด่า้นล่าง ผูจ้บัอาจวางขอ้ศอก บนบริเวณคอสัตวเ์พื่อบงัคบัใหสุ้นขันอนน่ิง  ดงัรูป
ท่ี 3.9  

 

 

รูปท่ี 3.9 การบงัคบัสุนขัใหน้อนน่ิง 
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3.8 การจับสุนัขเพือ่ประโยชน์ทางสัตวแพทย์ 

การปฏิบติังานส าหรับสัตวแพทยน์ั้น การจบับงัคบัเพื่อการวดัอุณหภูมิ การตรวจร่างกาย 
การฉีดยา ดงันั้นผูป้ฏิบติังานจึงควรรู้ การเจาะเลือด หรือแมก้ระทัง่การป้อนยา มีความส าคญัในการ
ปฏิบติังานทั้งส้ิน ผูป้ฏิบติังานจึงควรรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นเหล่าน้ี เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่ง
ราบร่ืน ไม่เกิดอนัตรายทั้งจากสัตวแ์ละผูป้ฏิบติังาน 

 

3.9 การจับเพือ่ฉีดยาเข้าเส้นเลอืด 

       การฉีดยาหรือการเจาะเก็บเลือด นิยมใชเ้ส้นเลือดท่ีขาหนา้ คือ เส้นเลือดด าเซฟฟาลิก  

(Cephalic Vein) มากกวา่การเก็บ เลือด จาก  เส้นเลือดด าสฟีนสั  (Saphenous Vein) ท่ีขาหลงั  

เน่ืองจากการเก็บเลือดจาก เส้นเลือดด าเซฟฟาลิก ท่ีขาหนา้ บางคร้ังสัตวแพทยอ์าจเก็บจาก เส้นเลือด
ด าใหญ่จูกลูาร์ (Jugular Vein) เพื่อเก็บเลือดจ านวนมาก 
      3.9.1 การจบัสุนขัเพื่อเจาะเลือดจากเส้นเลือดด าเซฟฟาลิก 

               กรณีท่ีมีผูบ้งัคบัคนเดียวสามารถปฏิบติังานไดก้บัสุนขัท่ีไม่ด้ือ ไม่ดุร้าย ผูบ้งัคบัใชมื้อหน่ึง
โอบคอสุนขั อีกมอหน่ึงจบัขาหนา้ขา้งท่ีจะท าการเจาะเลือด โดยใชน้ิ้วโป้งกดเบาๆ ลงบนเส้นเลือด
บริเวณเหนือขอ้พบั ซ่ึงเป็นการกดการเลือดใหไ้หลผา่นช่วยใหผู้เ้จาะเห็นต าแหน่งเส้นเลือดไดง่้าย
ข้ึน ในขณะแขนนั้นแนบกบัล าตวัของสัตวท์  าใหส้ามารถบงัคบัสุนขัใหอ้ยูน่ิ่งได ้ดงัรูปท่ี 3.10 

 

รูปท่ี 3.10 การบงัคบัเพื่อเก็บเลือดจาก เส้นเลือดด าเซฟฟาลิก 
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               ถา้มีผูจ้บับงัคบัมากกวา่หน่ึงคน สามารถจบัดา้นทา้ยของสุนขัและขาหลงัเพื่อป้องกนัสุนขั
ด้ิน โดยอีกคนหน่ึงปฏิบติัเช่นเดียวกบักรณีมีผูบ้งัคบัคนเดียว การเจาะเก็บเลือดจาก เส้นเลือดด า
ใหญ่จูกลูาร์   สามารถปฏิบติัไดง่้ายเม่ือสัตวอ์ยู่ ในท่านัง่ ในกรณีท่ีสัตวไ์ม่นัง่น่ิงควรมีผูช่้วยจบัขา
หนา้ส องงขา้ง  ในสุนขัตวัเล็ก ผูฉี้ดสามารถใชน้ิ้วช้ีแลว้น้ิวกลางยกคางสุนขัข้ึนเล็กนอ้ย แลว้กาง
น้ิวโป้งมากดเส้นเลือดท่ีคอเพื่อใหเ้ห็นต าแหน่งเส้นเลือดไดช้ดัเจน  สุนขัท่ีมีขนาดใหญ่ควรมีผูช่้วย
จบัหนา้เงยข้ึนและเอียงไปดา้นตรงขา้มกบัดา้นท่ีจะฉีดเล็กนอ้ย ผูฉี้ดใชน้ิ้วกดเส้นเลือดเบาๆ  เพื่อหา
ต าแหน่งเส้นเลือด  

      3.9.2 การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ 

   ต าแหน่งท่ีนิยม ฉีด ไดแ้ก่  กลา้มเน้ือขาหลงั คือกลา้มเน้ือ ควอไดเซ็ฟ (Quadriceps) และ 
กลา้มเน้ือแฮมสตริง (Hamstring) ซ่ึงประกอบดว้ยกลา้มเน้ือเซมิเมมบราโนซสั (Semimembranosus) 

และกลา้มเน้ือ เซมิเทน็ดิโนซสั (Semitendinosus) กลา้มเน้ือลมับาร์ พาราสไปนอล (Lumbar Para 

spinal) บริเวณหลงัท่ีขนานกบักระดูกสันหลงั 

 เน้ือ กลา้มเน้ือควอไดเซ็ฟ และ กลา้มเน้ือ แฮมสตริง สามารถท าไดโ้ดยจบับงัคบัสัตวใ์หอ้ยู่
น่ิง โดยถา้สัตวมี์ขนาดเล็กสามารถอุม้ไดท้ั้งตวั โดยใชมื้อขา้งหน่ึงสอดเขา้บริเวณใตล้ าคอ แลว้กด
แนบกบัตวัผูบ้งัคบัเพื่อบงัคบัส่วนหวั ส่วนมืออีกขา้งสอดเขา้บริเวณใตท้อ้งสุนขัเพื่อเป็นการรับ
น ้าหนกัสุนขัและป้องกนัไม่ใหสุ้นขัด้ินตกลงมา จากนั้นผูท่ี้ท  าการฉีดยาท าการบีบบริเวณกลา้มเน้ือ
ใหนู้นข้ึนเพื่อจะไดเ้ห็นต าแหน่งกลา้มเน้ือไดอ้ยา่งชดัเจน  ท าการฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือโดยหนัปลาย
เขม็ออกไปทางดา้นนอกของตวัสัตว ์เพื่อป้องกนัการแทงเขม็โดนเส้นเลือดหรือเส้นประสาท  ดงัรูป
ท่ี 3.11 

 

รูปท่ี 3.11 การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือแฮมสตริง 
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   สุนขัท่ีมีขนาดเล็กหรือผอม   กลา้มเน้ือท่ีขาหลงัมีขนาดเล็ก      การฉีดท่ีต าแหน่งดงักล่าว  
อาจท าใหย้าเขา้ใตผ้วิหนงัแทนท่ีจะเป็นเขา้กลา้มเน้ือหรือบางคร้ังอาจท าใหเ้กิดอนัตรายแก่
เส้นประสาทได ้ดงันั้นควรฉีดท่ีกลา้มเน้ือ ลมับาร์ พาราสไปนอล กรณีท่ีสุนขัไม่ดุอาจฉีดในขณะท่ี
สัตวน์อนตะแคงหรือยนื โดยใหเ้จา้ของจบัส่วนหนา้ของสัตว ์วธีิน้ีเหมาะกบัสุนั ขขนาดกลา งและ
ขนาดใหญ่ สุนขัท่ีดุอาจตอ้งมีผูช่้วยจบัดา้นหนา้ใหแ้น่นหรือผกูปากสุนขัข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ  ดงัท่ีได้
กล่าวมาแลว้ โดยผูฉี้ดตอ้งคล าต าแห น่งของกลา้มเน้ือลมับาร์ พาราสไปนอล ฉีดบริเวณก่ึงกลาง
กลา้มเน้ือ ระหวา่ง แอนทีเรีย ซูปพีเรีย อิลิแอค สไปน์  (Anterior Superior Iliac Spine) ของกระดูก 
ไอเลียม (Ilium) และสปินสั โพรเซซ (Spinous Process) ของกระดูกสันหลงัส่วนสะโพก (Lumbar 

Vertebrae) ควรหลีกเล่ียงการฉีดบริเวณกระดูกสันหลงัท่ี ส่วนอกท่อนท่ี 13 ถึงกระดูกสันหลงัส่วน
สะโพกท่อนท่ี 2 (T13 - L2) เพราะเป็นบริเวณต าแหน่งของไต  ดงัรูปท่ี 3.12 

 

 

รูปท่ี 3.12 การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือลมับาร์ พาราสไปนอล 
 

      3.9.3 การฉีดยาเขา้ใตผ้วิหนงั 
          การบงัคบัสัตวเ์พื่อฉีดยาเขา้ใตผ้วิหนงั กระท าเช่นเดียวกบัการฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ ต าแหน่ง
ท่ีนิยมฉีดคือ ต าแหน่งหลงัขาหนา้ ใตผ้วิหนงัหลวมบริเวณขาหนา้หรือบริเวณหลงัคอเป็นต าแหน่ง  

ท่ีมีการดูดซึมของสารท่ีถูกฉีดไดม้ากในขณะท่ีสุนขัเคล่ือนไหว  ดงัรูปท่ี 3.13            
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รูปท่ี 3.13 การฉีดยาเขา้ใตผ้วิหนงั 

      3.9.4 การป้อนยาเมด็ 

                ควรปฏิบติัอยา่งนุ่มนวลและรวดเร็วสามารถท าไดค้นเดียว โดยผูป้้อนใชมื้อหน่ึงจบั
บริเวณริ มฝีปากดา้นหลงัเข้ียว (Interdental Space) เพื่อดึงปากบนข้ึน อีกมือหน่ึงจบัเมด็ยาดว้ย
น้ิวโป้งและน้ิวช้ีวางยาบริเวณโคนล้ิน รีบปิดปากสุนขัจนแน่ใจวา่สุนขักลืนยาไปแลว้ ดงัรูปท่ี 3.14 

 

 

รูปท่ี 3.14 การจบับีบริมฝีปากบนดา้นหลงัเข้ียว 

      3.9.5 การป้อนยาน ้า 

               สามารถป้อนยาน ้าไดใ้นขณะท่ีสุนขัถูกมดัปากอยู ่โดยดึงริมฝีปากล่างดา้นขา้งซ่ึงเป็นส่วน
ท่ีค่อนขา้งหลวม  แลว้ค่อยๆป้อนยาจากไซริงค์  เขา้ไปในปาก  ไม่ควรใชไ้ซริงคแ์กว้เพราะอาจเกิด
การแตกได ้ ท าการฉีดเขา้บริเวณช่องวา่งระหวา่งฟัน (Interdental Space) ไม่ควรป้อนเร็วเกินไป
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เพราะอาจท าใหส้ าลกัได ้สุนขับางตวัอาจสะบดัหนา้หรือพยายามคายยาออกควรยกใหจ้มูกสูงข้ึน
เล็กนอ้ย  ดงัรูปท่ี 3.15 

 

 

รูปท่ี 3.15 การป้อนยาน ้าเขา้ทางช่องวา่งระหวา่งฟัน 

 

      3.9.6 การบงัคบัเพื่อการตรวจช่องปาก 

  ผูต้รวจควรยนืดา้นหนา้ของสุนขั ส าหรับผูท่ี้ถนดัมือขวาใชมื้อซา้ย  สวมถุงมือควร จบั
ดา้นบนของจมูกยกปากบนข้ึนดว้ยน้ิวโป้งและน้ิวช้ี โดยน้ิวอยูด่า้นหลงัฟันเข้ียว ใชมื้อขวากดลงบน

ฟันเข้ียวดา้นล่างจะท าใหป้ากล่างเปิดออกหากตอ้งการตรวจใหลึ้กกวา่นั้น ใชมื้อขวาจบัท่ีปลายล้ิน
ดึงออกมาแลว้กดลง ใชน้ิ้วโป้งซา้ยวางบนต าแหน่งเพดานแขง็ (Hard Palate) วธีิน้ีกระตุน้ใหสุ้นขั 
อา้ปาก  ดงัรูปท่ี 3.16 
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รูปท่ี 3.16 การตรวจช่องปาก 

 

  ในบางกรณี สุนขัอาจต่อตา้นไม่ยอมเปิดปากใหต้รวจ อาจจ าเป็นตอ้งใชเ้ชือกผา้ผกูทั้งปาก
บนและล่าง ควรดึงเชือกทั้งสองชา้ๆ  ดว้ยบุคคลเดียวเพื่อป้องกนัการเกิดอนัตรายแก่ขากรรไกร 
(Temporomandibular Joints) ดงัรูปท่ี 3.17 

 

 

รูปท่ี 3.17 การใชเ้ชือกช่วยในการตรวจช่องปาก   
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3.10 สรุป 

สุนขัเป็นสัตวท่ี์มีความใกลชิ้ดกบัคนมากข้ึน โดยมีการเล้ียงสุนขัเพื่อเป็นเพื่อน เฝ้าบา้น ใช้
งาน เกมกีฬา รวมถึงเพาะพนัธ์ุขาย และเม่ือสุนขัเจบ็ป่วยก็มีการรักษา เป็นตน้ ดงันั้นการเขา้ใจถึง
พฤติกรรมในแต่ละช่วงอายขุองสุนขัและการบงัคบัสุนขัท่ีถูกตอ้งนั้นจึงเป็นส่ิงจ าเป็นต่อผูเ้ล้ียงและ
ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัสุนขัเป็นอยา่งยิง่ในการบงัคบัสุนขันั้น สุนขับา้นจะมีความคุน้เคยกบัคน จะบงัคบั
ไดง่้ายกวา่สุนขัจรจดั ผูบ้งัคบัจึงควรมีความรู้เ บ้ืองตน้ในเร่ืองพฤติกรรมพื้นฐานของสุนขัเพื่อความ
ปลอดภยัต่อผูจ้บัและตวัสัตว์   ในการปฏิบติัต่อตวัสุนขั หากเป็นไปได ้ผูป้ฏิบติังานควรหลีกเล่ียง
การเร่งรีบท่ีจะจบับงัคบัโดยทนัที โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในสัตวท่ี์แสดงอาการหวาดระแวง ควรปล่อย
สัตวใ์หเ้ดินเล่นส ารวจสถานท่ี  เพื่อเป็นการลดความหวาดระแวง ความเครียดของสัตวล์งก่อน 
ผูป้ฏิบติังานอาจใชว้ธีิวธีิการลูบตวัสัตวอ์ยา่งชา้เม่ือสัตวต์อ้งการเป็นมิตรดว้ย หรือในบางกรณี
ผูป้ฏิบติังานอาจตอ้งการความช่วยเหลือของจากเจา้ของสัตวใ์นการจบัปากหรือผกูปากสุนขัเพื่อให้
ง่ายต่อการปฏิบติัต่อไป  

ในบทน้ีจะกล่าวถึงการจบับงัคบัสุนขั ท่ีมีความจ าเป็นและใชบ้่อย ไดแ้ก่ การมดัปากสุนขั 
การจบัสุนขัโดยอาศยัอุปกรณ์ การอุม้สุนขัขนาดเล็ก การอุม้สุนขัขนาดใหญ่ การอุม้สุนขัท่ีไดรั้บ
บาดเจบ็ การจบัสุนขันอนตะแคง และการบงัคบัสุนขัเพื่อประโยชน์ทางสัตวแพทย ์ไดแ้ก่ การจั บ
เพื่อฉีดยาเขา้เส้นเลือด การจบัเพื่อฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ การจบัเพื่อฉีดยาเขา้ชั้นใตผ้วิหนงั การป้อนยา
เมด็ การป้อนยาน ้า และการบงัคบัเพื่อการตรวจช่องปาก  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 4 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัแมว 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 พฤติกรรมและการส่ือสารของแมว 

    1.2 วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัแมว 

    1.3 ขอ้ควรระวงัในการบงัคบัแมว 

    1.4 เทคนิคการบงัคบัแมว 

2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกพฤติกรรมของแมวได ้

    2.2 อธิบายพฤติกรรมของแมวในแต่ละช่วงอายไุด้ 
    2.3 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัแมวท่ีดุกบัแมวท่ีไม่ดุ 

    2.4 วเิคราะห์อาการของแมวท่ีช็อกจนอาจถึงแก่ความตายในขณะบงัคบัได้ 
    2.5 สังเคราะห์วธีิการบงัคบัแมวท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได้ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัแมว 

    3.2 ปฏิบติัการบงัคบัแมวในชั้นเรียนตามใบงานท่ี 4 ปฏิบติัการบงัคบัแมว ในภาคผนวก ข 

4. ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนเร่ือง พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัแมว  

    4.2 ภาพเคล่ือนไหวการบงัคบัแมว 
    4.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.5 โปรเจคเตอร์ 

    4.6 ใบงานท่ี 4 

5.วธีิการประเมินผล 

    5.1 การปฏิบติัจริงในชัว่โมงเรียน 

    5.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย  

    5.3 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.4 การซกัถาม 
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บทที ่4 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัแมว 

 

 แมว หรือ แมวบา้น  มีช่ือทางวทิยาศาสตร์คือ Felis catus เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยน ้านม อยูใ่น
ตระกลู Felidae ซ่ึงเป็นตระกลูเดียวกบัสิงโตและเสือดาว ตน้ตระกลูแมวมาจากเสือไซบีเรียน (Felis  

Tigris Altaica) แมวท่ีเล้ียงตามบา้น จะมีช่วงล าตวัตั้งแต่จมูกถึงปลายหางยาวประมาณ 4 เมตร           
มีขนาดเล็ก ขนาดล าตวัยาว  รูปร่างช่วงขาสั้น และจดัอยูใ่นกลุ่มของประเภทสัตวกิ์นเน้ือเป็นอาหาร 
มีเข้ียวและเล็บแหลมคม สามารถหดซ่อนเล็บไดเ้ช่นเดียวกบัเสือ สืบสายเลือดมาจากแมวป่าท่ีมี
ขนาดใหญ่กวา่ ซ่ึงลกัษณะบางอยา่งของแมวยงัคงพบเห็นไดใ้นแมวบา้นปัจจุบนั ไม่วา่จะเป็นแมว
พนัธ์ุแทห้รือแมวพนั ทาง  แมวเร่ิมเขา้มาเก่ียวขอ้งกบัวถีิชีวติของมนุษยต์ั้งแต่เม่ือประมาณ 9,500 ปี
ก่อน  ซ่ึงจากหลกัฐานทางประวติัศาสตร์ท่ีเก่าแก่ท่ีสุดของแมวคือการท า มมัม่ีแมว ท่ีคน้พบในสมยั
อียปิตโ์บราณ หรือในพิพิธภณัฑอ์งักฤษในกรุงลอนดอน มีการแสดงสมบติัท่ีน าออกมาจาก ปิรามิด
โบราณแห่งอียปิต ์ซ่ึงรวมถึงมมัม่ีแมวหลายตวั ซ่ึงเม่ือน าเอาผา้พนัมมัม่ีออกก็พบวา่แมวในสมยั
โบราณทุกตวัมีลกัษณะใกลเ้คียงกนั คือเป็นแมวท่ีมีรูปร่างเล็ก ขนสั้นมีแตม้สีน ้า ตาล มีความ
คลา้ยคลึงกบัพนัธ์ุในปัจจุบนัท่ีเรียกวา่แมวอะบิสสิเนียน  

 แมวเป็นสัตวท่ี์คุน้เคยกบัคน และหลายคนชอบแมวเน่ืองจากแมวมีนิสัยข้ีออ้น ประจบเก่ง  
แสนรู้ แต่ไม่ใช่กบัแมวทุกตวั ในแมวบางตวัมีนิสัยดุร้าย หรือดุร้ายในช่วงท่ีแมวแม่ลูกอ่อนหวงลูก 
หรือแมวตวัผูช่้วงผสมพนัธ์ุ เป็นตน้ แมวสามารถท าอนัตรายคน สัตวอ่ื์น หรือแมวอ่ืนได ้โดยการกดั 
การข่วน ดั งนั้นการปฏิบติักบัแมวตอ้งรู้พฤติกรรมของแมว เพื่อใชป้ฏิบติักบัแมวไดอ้ยา่งถูกตอ้ง  

 
4.1 พฤติกรรมของแมว 

 พฤติกรรมของแมวมีการพฒันาในแต่ละช่วงอายท่ีุส าคญั โดยการพฒันาพฤติกรรมของแมว
จะใกลเ้คียงกบัการพฒันาพฤติกรรมของสุนขั รวมถึงการติดต่อส่ือสารของแมวโดยการใชเ้สียงหรือ
ใชห้างในการส่ือสาร ท าใหเ้ราสามารถเขา้ใจพฤติกรรมของแมวได ้  
  

http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8A%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%95%E0%B8%A7%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B9%89%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B8%A5%E0%B8%B9%E0%B8%81%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B8%99%E0%B9%89%E0%B8%B3%E0%B8%99%E0%B8%A1
http://th.wikipedia.org/wiki/Felidae
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B8%87%E0%B9%82%E0%B8%95
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B2%E0%B8%A7
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B8%AD%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%8B%E0%B8%9A%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A1%E0%B8%B1%E0%B8%A1%E0%B8%A1%E0%B8%B5%E0%B9%88
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%B4%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%A1%E0%B8%B4%E0%B8%94
http://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AD%E0%B8%B0%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%99
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      4.1.1 การพฒันาทางพฤติกรรมของแมว (Feline Behavioral Development) 

  แมวถือเป็นสัตวท่ี์มีพฒันาการของร่างกายท่ีชา้ เน่ืองจากเม่ือแรกคลอดไม่สมบูรณ์ เหมือน
สุนขั คือ ตายงัปิดอยู ่และระบบการไดย้นิเสียงจะท างานไม่สมบูรณ์ ระบบการรับรู้ไม่สมบูรณ์         

ท าใหไ้ม่สามารถช่วยเหลือตวัเองได ้ แต่ลูกแมวแรกเกิดจะมีพฒันาการดา้นประสาทรับกล่ินและ  

การรับรู้ทางการสัมผสัไดดี้ท่ีสุด ซ่ึงลูกแมวสามารถใชก้ารรับรู้ทางกล่ินในกา รจ าแม่และจ าเตา้นม
ของแม่ได ้พฤติกรรมของลูกแมวแรกเกิดคือ การขวนขวายหาเตา้นมของแม่ หาความอบอุ่นและ
ตอ้งการการดูแลเอาใจใส่จากแม่แมว การเคล่ือนไหวของลูกแมวในระยะน้ี สามารถท าไดโ้ดยการ
คลานไปอยา่งชา้ๆ ในระยะทางสั้นๆได ้น ้าหนกัของลูกแมวแรกคลอดอยูท่ี่ประมาณ 100 - 110 กรัม  
ลูกแมวแรกเกิดจะกินนมประมาณ 4 ชัว่โมงต่อวนั เม่ือผา่นไป 2 สัปดาห์  จะค่อยๆ  ลดเวลาลง  
ในช่วงท่ีลูกแมวดูดนมหรือขณะท่ีแม่แมวท าความสะอาดลูกแมวจะส่งเสียงร้องคราง และแม่แมวก็
จะร้องตอบ แต่เม่ือใดก็ตามท่ีลูกแมวมีความเครียดเกิดข้ึน เน่ืองจากหิว หนาว จะส่งเสียง ร้องแหลม
ออกมา ซ่ึงท าใหแ้ม่แมวตอบสนองดว้ยการกลบัไปหาในทนัที ในช่วงอาย ุ 2 - 7 สัปดาห์ พฒันาการ
ของลูกแมวจะเร่ิมสมบูรณ์มากข้ึน โดยมีตาจะเร่ิมเปิดท่ีอาย ุ 7 - 14 วนั และเร่ิมมองเห็นชดัเจนท่ีอาย ุ
5 สัปดาห์ ลูกแมวท่ีอาย ุ2 สัปดาห์ ฟันน ้านมจะเร่ิมข้ึน และสามารถขบัถ่ายเองได ้ 
  การไดย้นิเสียงหรือการพฒันาประสาทสัมผสัทางหู ในช่วงแรกเกิดหูลูกแมวจะถูกปิดดว้ย
แนวผวิหนงั (Ridges of Skin) ช่องหูของลูกแมวจะค่อยๆ  เปิดออกและจะขยายกวา้งมากข้ึนในช่วง
อาย ุ2 สัปดาห์ ท าใหลู้กแมวสามารถไดย้นิเสียงและหาแหล่งก าเนิดเสียงได ้มีการพฒันาของ ระบบ
การไดย้นิเสียงเหมือนแมวโตท่ีอาย ุ 5 สัปดาห์ข้ึนไป ฟันของลูกแมวจะมีการเปล่ียนจากฟันน ้านม
เป็นฟันแทท่ี้อายปุระมาณ 3 เดือนคร่ึง เป็นตน้ไป 

  ลูกแมวท่ีอาย ุ3 สัปดาห์เป็นตน้ไปจะมีพฒันาการดา้นการเรียนรู้ และประสาทสัมผสัดีข้ึน 
การเคล่ือนไหวต่างๆ รวดเร็วและทนัทีข้ึน และเร่ิมวิง่ไดท่ี้อาย ุ4 สัปดาห์ข้ึนไป มีการเล่นส ารวจและ
เร่ิมมีการเล่นกนัเป็นกลุ่ม 

  ลูกแมวอาย ุ 5 - 8 สัปดาห์ มีการตอ บสนองต่อกล่ินไดช้ดัเจนข้ึน แม่แมวเร่ิมใหห้ยา่นม      

แต่การหยา่นมจะเร่ิมไดส้มบูรณ์ท่ีอาย ุ 8 -10 สัปดาห์เป็นตน้ไป เร่ิมเรียนรู้พฤติกรรมการล่าเหยือ่  
การจดัการกบัเหยือ่ 

  พบวา่พฒันาการในช่วงอาย ุ2 - 8 สัปดาห์ เป็นช่วงท่ีมีความส าคญักบัลูกแมวมาก เน่ืองจาก
เป็นช่วงในการเรียนรู้การปรับตวัเขา้กบัสังคม การล่าเหยือ่ การจดัการกบัเหยือ่ การเล่น มีพฤติกรรม
ทางสังคมกบัแม่แมว พี่นอ้ง และคนเล้ียง ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการพฒันาทางอารมณ์และพฤติกรรม
ท่ีปกติ โดยพบวา่ลูกแมวแรกเกิดถึง 4 สัปดาห์ ถา้คนเล้ียงเล่นดว้ยอยา่งนอ้ย 30 นาทีต่อวนั พบวา่ลูก
แมวนั้นจะเป็นมิตรกบัคนและจะเขา้กบัคนไดง่้าย ซ่ึงมีผลอยา่งมากในการปรับตวัทางสังคมกบั 
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ระห วา่งแมวกบัมนุษย ์แต่ในทางกลบักนัพบวา่ ถา้ลูกแมวนั้นไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัมนุษยเ์ลย 
โดยเฉพาะช่วงก่อนอาย ุ 4 สัปดาห์ ลูกแมวตวันั้นมีโอกาสท่ีจะพฒันาเป็นแมวท่ีขลาดกลวัหรือ           

ไม่เป็นมิตรกบัคนได ้ 
  พฤติกรรมท่ีไม่ปกติของแมวไดแ้ก่ ความกา้วร้าวระหวา่งแมว 2 ตวั หรือแมวตวัเมียท่ีเป็น
สัดแต่ไม่ยอมใหต้วัผูข้ึ้นผสม ซ่ึงปัญหาเหล่าน้ีเกิดจากการท่ีพรากลูกพรากแม่เร็วกวา่ 6 สัปดาห์ และ
พฤติกรรมท่ีแมวชอบเล่นตวัเดียว โดยเฉพาะการเล่นตอนกลางคืน ซ่ึงพฤติกรรมน้ีมกัเกิดข้ึนกบัแมว
ท่ีถูกเล้ียงตามล าพงัตวัเดียว หรือแมวท่ีนอนมากเกินไปจน ไม่มีเวลาเล่น ซ่ึงสามารถแกไ้ดโ้ดยการ
จบัออกไปนอกหอ้งและหาวตัถุใหเ้ล่น และควรใหเ้ล่นในช่วงเยน็จะเป็นการรักษาท่ีดีท่ีสุด  
      4.1.2 การส่ือสารของแมว  

  แมวเป็นสัตวอี์กชนิดหน่ึงท่ีสามารถใชเ้สียงท่ีหลากหลายในการส่ือสารได ้โดยเสียงของ
แมวท่ีใชใ้นการส่ือสาร แบ่ง ออกเป็น 2 ประเภทคือ เพียว คอล (Pure Call) และคอมเพล็กซ์ คอล
(Complex Call) 

  4.1.2.1 เพียว คอล คือ เสียงท่ีเปล่งออกมามีโทนเสียงเดียว สามารถแบ่งออกเป็น 7 เสียง 
ไดแ้ก่ 

                           1. เมอร์ เมอร์ (Mur Mur) หรือเสียงงึมง าเหมือนเสียงบ่น เป็นการส่ือสารท่ีตอ้งการ
บ่งบอกถึง การทกัทาย การร้องขอ คะย ั้นคะยอ หรือยอมรับ 

                           2. โกรวล ์(Growl) หรือ เสียงค าราม เป็นเสียงท่ีมีลกัษณะต ่า หา้ว มกัขู่ค  ารามเม่ือ
แมวเผชิญหนา้กบัศตัรู 

                           3. สคิวซ์ (Squeak) หรือเสียงร้องแหลมคลา้ยเสียงร้องอ๊ีดๆ ของหนู มกัเปล่ง
ออกมาเม่ือแมวก าลงัเล่น ก่อนไดรั้บอาหาร หรือหลงัจากแมวเพศเมียไดรั้บการผสมพนัธ์ุ 

                           4. ไซร์ค (Shriek) คือเสียงร้องหวดีในแมวเพศเมีย มีระดับเสียงสูง คลา้ยการร้อง
เสียงหลง  มกัเปล่งออกมาเม่ือแมวแสดงอาการดุร้าย กา้วร้าว หรือไดรั้บการเจบ็ปวด  
                           5. ฮีส (Hiss) หรือ เสียงขู่ฟ่อ โดยแมวจะอา้ปากพร้อมกบัแยกเข้ียว สามารถบ่งบอก
ถึงวา่แมวก าลงัป้องกนัตวัเ อง เป็นฝ่ายรับหรือเป็นฝ่ายรุก เป็นลกัษณะอาการท่ีบ่งบอกถึงภาวการณ์
กา้วร้าว 

                           6. สปริท (Spit) คือ เป็นเสียงสั้นๆ ท่ีเปล่งออกมาก่อนหรือหลงัการขู่ฟ่อ 

                           7. แคทเทอร์ (Chatter) เป็นเสียงท่ีเกิดจากฟันกระทบกนัในขณะท่ี ก าลงัล่าเหยือ่ 
โดยเฉพาะอยา่งยิง่ช่วงท่ียงักา้วไปไม่ถึงเหยือ่ 

  4.1.2.2 คอมเพล็กซ์ คอลคือ เสียงท่ีเปล่งออกมามีเสียงเพียว คอล อยา่งนอ้ย 2 เสียงข้ึนไป  
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  นอกจากน้ี แมวสามารถส่ือ สารโดยใช้ อวยัวะทางกายเพื่อส่ือถึงอารมณ์และความรู้สึกได้  

โดยเฉพาะหางแมวสามารถบอกพฤติกรรมของแมวได ้ดงัตารางท่ี 4.1 

ตารางที ่4.1 การใหส้ัญญาณดว้ยหาง 

 
ถา้หางมว้นหอ้ยลง แต่ส่วนปลายหางมว้นช้ีข้ึน : แสดงวา่แมวตวัน้ีก าลงัรู้สึกสบายและผอ่นคลาย 

 

ถา้หางของมนัยกข้ึนเลก็นอ้ยและมว้นเลก็นอ้ยอยา่งนุ่มนวล : แสดงวา่แมวตวัน้ีก าลงัรู้สึกเร่ิมท่ีจะ
สนใจส่ิงใดส่ิงหน่ึง  

 

ถา้หางของแมวตั้งข้ึน แต่ปลายหางเอียง ไม่วา่จะเป็นการเอียงไปขา้งหนา้ หรือขา้งหลงั : แสดงวา่
แมวตวัน้ีก าลงัสนใจและมีความรู้สึกเป็นมิตรต่อส่ิงท่ีสนใจ  

 

ถา้หางตั้งตรงและปลายหางตั้งตรงในแนวด่ิง : แสดงวา่แมวก าลงัมีอารมณ์ดี รู้สึกเป็นมิตรเม่ือไดพ้บ
กนั  

 

ถา้หางของแมวตั้งตรง โดยท่ีหาง หรือปลายหางกระดิก หรือสั้นอยา่งนุ่มนวล : แสดงวา่แมวก าลงั
แสดงความชอบ ความรัก (Showing Affection) 

 

ถา้หางของแมวอยูน่ิ่งๆ แต่จะมีการกระตุกเป็นคร้ังคราว : แสดงวา่แมว รู้สึกวา่ถูกรบกวน หรือมี
ความกงัวล ทุกข ์ 

 

ถา้หางของแมวน่ิง แต่ปลายหางมีการกระตุกอยา่งหนกั : แสดงวา่แมวก าลงัรู้สึกโกรธมาก  

 

ถา้หางของแมวสะบดัอยา่งรุนแรงจากขา้งหน่ึงไปอีกขา้งหน่ึง : แสดงวา่แมวก าลงัโกรธ*  

 

ถา้หางแมวเหยยีดตรงช้ีข้ึน แต่ขนท่ีหางลุกชนั : แสดงวา่แมวก าลงัดุร้ายกา้วร้าว  

 

ถา้หางของแมวโคง้และขนตั้งชนั : แสดงวา่แมวอาจจะตรงเขา้ท าร้ายได ้ถา้มีการกระตุน้เร้าเพ่ิมอีก  

 

ถา้หางของแมวทอดตวัต ่าลงและลุกพองออก : แสดงวา่แมวก าลงักลวั  

 

ถา้หางของแมวยกข้ึนและขนลุกพองออก ท าใหดู้เหมือนมีหางขนาดใหญ่ : แสดงวา่แมวอาจจะมี
ความสุขไปกบัการวิง่ไล่ขบักนัไปรอบๆ  

 

ถา้หางของแมวลดตวัลงต ่ามาก บางคร้ังอาจจะพบวา่ซุกอยูร่ะหวา่งขาหลงั : อาจจะแสดงวา่แมว
ก าลงัยอมแพ ้ 

 

ถา้หางของแมวทอดตวัอยูด่า้นใดดา้นหน่ึง และแมวหมอบ หรือยอ่ตวัอยู ่หรือยกส่วนตะโพกสูงข้ึน 
:  แสดงวา่แมวตวัเมียตวันั้นพร้อมท่ีจะรับการผสมพนัธ์ุ  
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ขอ้สงัเกต : ตอ้งคิดอยูเ่สมอวา่มีอะไรเกิดข้ึนกบัแมว ณ สถานการณ์นั้น และส่ิงแวดลอ้มท่ีแมวอยู ่ อยา่ดู    

    อารมณ์ของแมวดว้ยอาศยัท่าทางของหางของแมวแต่เพียงอยา่งเดียว 

                  * แมวมกัจะแกวง่หางเม่ือมนัก าลงัมีอารมณ์ดี 

  อยา่งไรก็ตามในการสังเกตพฤติกรรมของแมวนั้นไม่สามารถดูเฉพาะท่ีหางอยา่งเดียวได ้ 
แต่ตอ้งดูอวยัวะอ่ืนควบคู่ไปดว้ย เช่น ใบหู ล าตวั สีหนา้ หรือการพองขน ดงัน้ี 

      4.1.3 การใหส้ัญญาณดว้ยใบหู  

               การแสดงการท าหูใหแ้บนเรียบ เป็นลกัษณะอาการท่ีแมวจะแสดงไปพร้อมกบัอาการ
สัญญาณทางหางเสมอ บ่งบอกถึงความร าคาญใจหรือไม่พอใจ การท าหูกระดิกไปมา โดยกระดิกหู
ไปดา้นหลงัอยา่งรวดเร็วหรือบางคร้ังก็กระดิกไปทางดา้นหนา้ แสดงวา่มนัก าลงัมี ความกงัวลใจ ซ่ึง
อาจพบไดเ้ม่ือเจา้ของดุด่า 

      4.1.4 การเลียริมฝีปาก  

               ลกัษณะอาการดงักล่าวน้ีแสดงใหเ้ห็นถึง ความกงัวลใจแบบไม่รุนแรงมากนกั แมวของ
ท่านจะเลียริมฝีปากของมนั 2 คร้ัง ขณะท่ีตาของมนัจอ้งมองมนุษย ์สัตวอ่ื์นๆ และส่ิงของต่างๆ ซ่ึง
ก าลงัท าใหม้นัร าคาญหรือกงัวลใจ 

      4.1.5 การกระโดด 

               เป็นสัญญาณอาการ แสดงการตอ้นรับ ซ่ึงแมวมกัจะแสดงเม่ือมีคนท่ีมนัชอบเขา้ใกล ้
ลกัษณะคือ มนัจะยกขาหนา้ 2 ขาข้ึนอยา่งรวดเร็ว ขณะท่ีขาหลงัยงัยดึอยูก่บัท่ี อาจเคยพบเห็นมนั
กระโดยเกาะขาคนอยูเ่สมอ ซ่ึงเป็นการแสดงถึงความยนิดีท่ีไดพ้บ เป็นการบ่งบอกถึงการตอ้นบัของ
มนันัน่เอง 

               การยกเทา้ข้ึนในลกัษณะอ่อนระโหยหรือเช่ืองชา้ ในบางคร้ังจะเห็นวา่แมวหยดุน่ิง และยก
ขาหนา้เพียงขา้งหน่ึงในลกัษณะเช่ืองชา้ อ่อนแรง  พร้อมกบัพยายามท่ีจะเปล่งเสียงออกมา แสดงวา่ 
มนัก าลงัสนใจบางอยา่งท่ีแปลกประหลาด หรือพบส่ิงท่ีไม่เคยเห็นมาก่อน 

               การแสดงอาการดว้ยทอ้ง ลกัษณะอาการดงักล่าวน้ีเป็นสัญญาณแห่งความเป็นมิตร และ
การไวว้างใจท่ีดีท่ีสุดอีกแบบหน่ึง เม่ือแมวและคนเล้ียงมีความใกลชิ้ดกนัมาก  แลว้เม่ือใดก็ตามท่ีมนั
มว้นตวัลงไปเกลือกกล้ิงกบัพื้น โดยยกขาหนา้และหนัดา้นทอ้งข้ึนมา นัน่คือสัญลกัษณ์ในการ
แสดงออกเพื่อเช้ือเชิญใหท้่านเอาใจใส่มนั  คือตอ้งการใหท้่านยกมือข้ึนลูบทอ้งมนัเบาๆ เพื่อใหเ้กิด
ความอบอุ่นทั้งกายและใจ 

      4.1.6 การแสดงออกทางสีหนา้ 
  การแสดงออกทางสีหนา้ การแสดงอารมณ์ของแมวทางสีหนา้ ทั้ง อารมณ์กลวัและอารมณ์
ดุร้าย โดยเร่ิมจากการแสดงออกทางสีหนา้แบบปกติแลว้ค่อยๆ  เปล่ียนลกัษณะข้ึนทีละนอ้ย            
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ในสภาพเตรียมพร้อม เตรียมต่อสู้ และเตรียมป้องกนัตวั สังเกตไดจ้ากใบหู แววตา และริมฝีปาก 
รวมทั้งใบหนา้  โดยเฉพาะใบหูใ นลกัษณะแตกต่างไปตามอาการดุร้ายท่ี ค่อยๆ  เพิ่มข้ึน ท่ีเห็นได้
อยา่งชดัเจน คือขณะท่ีใบหูเรียบลง แสดงถึงความพร้อมท่ีจะต่อสู้  เพื่อชิงความเป็นเจา้ของตวัเมีย 
และพร้อมท่ีจะปกป้องลูกๆ ของมนั เป็นตน้ 

  การขยายลูกตา นบัวา่มีความส าคญัต่อการแสดงออกถึงอารมณ์กลวัและโกรธ หากมี
อารมณ์รุนแรงมากจะขยายลูกตาใหญ่ข้ึน 

  การทอดสายตาในลกัษณะคร่ึงปิดคร่ึงเปิดเปลือกตา เป็นเคร่ืองหมายแสดงถึงความเป็น
มิตร ซ่ึงมีการยอมรับและการใหค้วามรักหรือความอบอุ่น จะสังเกตไดง่้ายๆ ขณะท่ีพดูคุยกบัมนั
ดว้ยเสียงนุ่มนวลและมีทีท่าเอาใจใส่มนัดว้ยความรักและความไวว้างใจ 
  การวางท่าทางในลกัษณะปกติของแมวนั้นเป็นท่ีน่าสังเกตไดว้า่ ยิง่แมวมีความรู้สึกดุร้าย
มากเท่าใด มนัจะค่อยๆ  ยนักายของมนัใหสู้งข้ึน  ตรงกนัขา้มกบัความรู้สึกกลวั มนัจะค่อยๆ  ยอ่ตวั
หมอบต ่าลงใกลก้บัพื้น (สังเกตดูหวัและดา้นหลงัเป็นหลกั)  

 
4.2 การบังคับแมว 

แมวเป็นสัตวท่ี์มีความวอ่งไวและบงัคบัยากอีกชนิดหน่ึง เน่ืองจากแมวสามารถ ป้องกนั
ตวัเองไดโ้ดยอาศยัการกดั การข่วน พบวา่แผลจากแมวกดันั้น ปากแผลเล็กแต่ลึกถึงชั้นผวิหนงั 
ดงันั้นเม่ือปากแผลเล็กท าใหป้ากแผลปิดไดเ้ร็ว แต่ส่ิงสกปรกท่ีเกิดจากบาดแผลการกดัของแมวนั้น
ยงัคงอยู ่ท  าใหบ้าดแผลเกิดการอกัเสบติดเช้ือและเป็นฝีหนองไดง่้าย นอกจากเข้ียวของแมวแลว้นั้น 
อนัตรายจากแมวอีกอ ยา่งคือ กรงเล็บ ซ่ึงกรงเล็บแมวสามารถดึงเก็บได ้ในสภาวะปกติแมวจะแมว
จะเก็บกรงเล็บไวใ้ตอุ้ง้เทา้ แต่เม่ือแมวโกรธ ตกใจหรือต่ืนเตน้ แมวจะกางกรงเล็บจากอุง้เทา้ทั้งส่ี 
และตะกรุยทุกอยา่งท่ีขวางหนา้ ซ่ึงเป็นสัญชาตญาณในการเอาตวัรอดของแมว   
      แมวเป็นสัตวท่ี์เดาพฤ ติกรรมไดย้าก  สภาวะทางอารมณ์ของแมวสามารถเปล่ียนแปลงได้
ชัว่พริบตา โดยเฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนสภาพแวดลอ้มใหม่  หรือบงัคบัใหแ้มวท าพฤติกรรมท่ีตอ้ง
ฝืนธรรมชาติ เช่นการจบับงัคบัแมวเพื่อการทางสัตวแพทย ์ เป็นตน้ ดงันั้นในการบงัคบัแมวตอ้งท า
อยา่งรวดเร็ว ถูกตอ้ง อยูภ่ายใตส้ภาวะท่ีค านึงถึงความปลอดภยัต่อแมวและผูป้ฏิบติังาน  
      4.2.1 อนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนเน่ืองจากการบงัคบัแมว   

 อนัตรายต่อตวัแมว อาจท าใหแ้มวช็อก ชกั ซึมเบ่ืออาหารเน่ืองจากความเครียดจากการ
บงัคบั และการบาดเจบ็ท่ีอาจเกิดกบัตวัแมวไดถ้า้ผูป้ฏิบติังานปฏิบติังานไ ม่ถูกตอ้ง เช่น  จบับงัคบั
แมวเพื่อการเจาะเลือดจากเส้นเลือดด าใหญ่ (Jugular Vein) แต่ผูบ้งัคบัจบัแมวไม่ดี แมวเกิดด้ินท าให้
เขม็เจาะเลือดนั้นท่ิมทะลุหลอดลมได ้เป็นตน้ 
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4.3 การจับบังคับแมว 

      4.3.1 การป้องกนัการกดั 

         การผกูปากแมวมกัไม่ค่อยนิยมเน่ืองจากในแมวท่ีดุมากการผกูปากสามารถท าไดย้าก 
เน่ืองจากแมวไม่ยอมใหจ้บับริเวณส่วนหวั ดงันั้นใน การป้องกนัการกดัของแมวมกัใช้ อุปกรณ์กนั
เลีย (Elizabethan Collar) ในการช่วยจบับงัคบั ดงัรูปท่ี 4.1 

 

รูปท่ี 4.1 การใชท่ี้กนัเลียเพื่อป้องกนัการกดัในแมว 

      4.3.2 การอุม้แมว 

         ในกรณีท่ีจะอุม้แมวออกจากกรงหรือตะกร้า ถา้แมวไม่แสดงอาการขู่มกัจบัไดอ้ยา่ง
ปลอดภยัโดยอาจใชว้ธีิลูบหวัเล่ือยไปตามล าตวั ใชมื้อซา้ยจบัหนงับริเวณหลงัคอเพื่อยดึตวัไม่ให้
สัตวห์นี ยกแมวข้ึนใหด้า้นหลงัพิงท่ีตวั ผูอุ้ม้ ใชมื้อขวาจบัรวมขาหนา้โดใหน้ิ้ วช้ีอยูร่ะหวา่งขาทั้ง
สองขา้ง น้ิวท่ีเหลือยดึหนา้อกแมวแลว้จึงใชมื้อซา้ยเล่ือนมารับน ้าหนกัส่วนทา้ย โดยจบัร่วมขาหลงั
และห่างไว้   นอกจากน้ีอาจอุม้โดยใชมื้อหน่ึงจบัผวิหนงับริเวณหลงัคอเพื่อยดึตวัไม่ใหส้ัตวห์นี         

อีกมือหน่ึ งโอบบริเวณหนา้อก แลว้จึงเล่ือนมือท่ีอยูห่ลงัคอมาอุม้ส่วนทอ้งจบัใหม้ัน่คงข้ึนโดยพิง
สัตวก์บัหนา้อกผูอุ้ม้ ดงัรูปท่ี 4.2 
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รูปท่ี 4.2 การอุม้แมว 

 

         การเคล่ือนยา้ยแมวดุหรือในกรณีท่ีจ าเป็นจริงๆ อาจใชว้ธีิเช่นเดียวกบัสุนขัโดยการจบั
ผวิหนงัท่ีหลวมบริเวณหลงัคอและส่วนทา้ยบริเวณสะโพกแลว้ยกข้ึน วธีิดงักล่าวสามารถบงัคบั
เพื่อใหแ้มวนอนตะแคงบนโตะ๊ การเคล่ือนยา้ยโดยใชผ้า้ขนหนูผนืใหญ่ห่อตวัแมว ใหข้าทั้ง  4 ขา      

อยูภ่ายในเพื่อป้องกนัอนัตรายจากกรงเล็บ ซ่ึงวธีิ การน้ีสามารถปฏิบติัง่ายปลอดภยัต่อตวัผูจ้บับงัคบั
และตวัสัตวด์ว้ย วธีิน้ียงัใชไ้ดเ้ม่ือตอ้งการตรวจศีรษะของแมวดว้ย ดงัรูปท่ี 4.3  
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รูปท่ี 4.3 การบงัคบัแมวโดยใชผ้า้ขนหนู 

 

      4.3.3 การจบันอนตะแคง 

 ผูจ้บัใชมื้อหน่ึงจบัรวบขาหนา้ โดยใชข้อ้ศอกของแขนนั้นกดเบาๆ บนคอเพื่อบงัคบัส่วน
หวัใหอ้ยูน่ิ่ง มืออีกขา้งจบัรวบขาหลงัในลกัษณะดึงขาหลงัทั้งสองใหตึ้งเพื่อไม่ใหแ้มวลุกข้ึนได้  ดงั
รูปท่ี 4.4 

 

 

รูปท่ี 4.4 การบงัคบัแมวเพื่อนอนตะแคง 
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4.4 การบังคับแมวเพือ่ปฏิบัติทางสัตวแพทย์ 

       การปฏิบติังานส าหรับสัตวแพทยน์ั้น  การจบับงัคบัเพื่อการวดัอุณหภูมิ การตรวจร่างกาย 
การฉีดยา การเจาะเลือด หรือแมก้ระทัง่การป้อนยา มีความส าคญัในการปฏิบติังานทั้งส้ิน ดงันั้น
ผูป้ฏิบติังานจึงควรรู้ทกัษะท่ีจ าเป็นเหล่าน้ี เพื่อใหก้ารปฏิบติังานเป็นไปอยา่งราบร่ืน ไม่เกิดอนัตราย
ทั้งจากตวัสัตวแ์ละผูป้ฏิบติังานและในการจบับงัคบัแมวนั้นควรมีผูช่้วย เพื่อใหผู้ป้ฏิบติักระท าได้
อยา่งรวดเร็วและไม่เกิดอนัตรายทั้งต่อสัตวแ์ละบุคคลรอบขา้ง  การจบับงัคบัแมวเพื่อการตรวจ
ร่างกาย มีดงัน้ี 

      4.4.1 การจบับงัคบัแมวเพื่อวดัอุณหภูมิ  (Rectal Temperature)  

               ถา้แมวเช่ืองสามารถกระท าไดค้นเดียว โดยผูว้ดัยกหางแมวข้ึนขณะเดียวกนัใชแ้ขนขา้งนั้น
หนีบตวัแมวแนบขา้งล าตวัผูว้ดั อีกมือหน่ึงจบัเทอร์โมมิเตอร์วดัอุณหภูมิ  แต่ถา้แมวไม่เช่ืองหรือดุ
นิยมใชผู้จ้บับงัคบัตั้งแต่สองคนข้ึนไป โดยคนหน่ึง จบับริเวณผวิหนงับริเวณคอ และขาหนา้ อีกคน
จบับริเวณขาหลงั  และอีกคนท าการวดัอุณหภูมิ ดงัรูปท่ี 4.5 

 

 

รูปท่ี 4.5 การวดัอุณหภูมิ   
 

               ในกรณีท่ีผูป้ฏิบติังานมีแค่สองคน อาจใชผ้า้ขนหนูช่วยในการจบับงัคบัได ้ดงัรูปท่ี 4.6 
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รูปท่ี 4.6 การวดัอุณหภูมิโดยใชผ้า้ขนหนู 

      4.4.2 การจบับงัคบัแมวเพื่อตรวจบริเวณส่วนหวัและใบหนา้ 

   เพื่อตรวจดูความผดิปกติ หรือบาดแผลต่างๆ การตรวจดูบริเวณเยือ่บุตาขาวในแมว 
โดยเฉพาะแมวท่ีมีการติดเช้ือคลามยัเดีย (Feline Chlamydophilia Disease) ท่ีท  าใหเ้ยือ่บุตาขาว
อกัเสบ การตรวจดูสีเยือ่เมือกและดูค่า เวลาในการไหลยอ้นกลบัของเลือดแคปปิลลารี  (Capillary 

Refilling Time; CRT) เพื่อดูอตัราการสูบฉีดเลือด  การตรวจช่องปาก เพื่อดูความผดิปกติภายในช่อง
ปาก โดยเฉพาะแมวท่ีเป็นโรคไขห้วดัแมว (Feline Influenza ซ่ึงเกิดไดจ้าก Feline Rhinotracheitis 

Virus, Herpes Virus หรือ Calicivirus) ซ่ึงท าใหเ้กิดแผลหลุมในช่องปากและล้ิน หรือแมวท่ีเป็นโรค
ภูมิคุม้กนับกพร่องในแมว (Feline Limmunodeficiency Virus Infection) ท าใหช่้องปากอกัเสบ
เร้ือรัง  เป็นตน้  โดยผูจ้บับงัคบัสามารถใช้ ผา้ขนหนูห่อตวัแมว เพื่อป้องกนักรงเล็บจากขาทั้ง 4 

จากนั้นผูจ้บับงัคบัจบัขยุม้ตรงปมผา้ขนหนูใหแ้น่น ใชมื้ออีกขา้งกดบริเวณล าตวัของแมว จากนั้น
ผูท้  าการตรวจสามารถจบับริเวณส่วนหวัใหแ้น่นและเปิดปากแมวโดยใชน้ิ้วช้ีสอดเขา้ไประหวา่งฟัน
ล่างคู่หนา้ เม่ือแมวอา้ปากแลว้ใชมื้อขา้งท่ีบงัคบัส่วนหวัเล่ือนลงมาเพื่อล็อกบริเวณส่ วนกรามให้
แน่น เพื่อใหแ้มวอา้ปาก ก็สามารถตรวจช่องปากได ้ดงัรูปท่ี 4.7 
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รูปท่ี 4.7 การตรวจช่องปาก 

      4.4.3 การจบับงัคบัแมวเพื่อฉีดยา หรือเจาะเลือดจากเส้นเลือดด าเซฟฟาลิก  (Cephalic Vein) 

          ผูจ้บัใชมื้อซา้ยจบัคร่อมดา้นบนของคอแมว โดยน้ิวโป้งจบัขาหนา้ใกลผู้จ้บั กดลงเบาๆ  ให้
ศีรษะน่ิงบนโตะ๊เพื่อบงัคบัส่วนหนา้มือขวาจบัท่ีขาหนา้ท่ีตอ้งการจะฉีดยาใชน้ิ้วกดบนเส้นเลือดเพื่อ
เสดงต าแหน่ง ในขณะนั้นแขนขวาจะท าหนา้ท่ีบงัคบับริเวณล าตวัแมวใหอ้ยูน่ิ่ง ดงัรูปท่ี 4.8 

 

 

รูปท่ี 4.8 การบงัคบัเพื่อฉีดยาเขา้เส้นเลือด 
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      4.4.4 การจบับงัคบัแมวเพื่อฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ 

  ในแมวมกันิยมฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือ แฮมสตริง  มากกวา่กลา้มเน้ือ ควอไดเซป  เน่ืองจากมดั
กลา้มเน้ือมีขนาดใหญ่กวา่ และการจบับงัคบัก็ท าไดง่้ายกวา่ สามารถท าไดโ้ดยจบับงัคบัสัตวใ์หอ้ยู่
น่ิง หรือใชผ้า้ขนหนูในการช่วยจบับงัคบั โดยผูป้ฏิบติังานจบัรอบผา้ขนหนูบริเวณหลงัคอแมว  
จากนั้นผูท่ี้ท  าการฉีดยาท าการบีบบริเวณกลา้มเน้ือใหนู้นข้ึนเพื่อจะได้ เห็นต าแหน่งกลา้มเน้ือได้
อยา่งชดัเจน  ท าการฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือโดยหนัปลายเขม็ออกไปทางดา้นนอกของตวัสัตว ์เพื่อ
ป้องกนัการแทงเขม็โดนเส้นเลือดหรือเส้นประสาท  และในการฉีดยาจ านวนมากอาจตอ้งท าการ
แบ่งฉีดท่ีขาทั้งสองขา้งเพื่อป้องกนัการเจบ็ปวดบริเวณท่ีฉีด ดงัรูปท่ี 4.9 

 

 

รูปท่ี 4.9 การฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือแฮมสตริง 

 

      4.4.5 การจบับงัคบัแมวเพื่อป้อนยาน ้า 
         อาจกระท าไดผู้เ้ดียวโดยการอุม้แมววางบนตกัท่ีปูดว้ยผา้ขนหนู หนัหนา้แมวออกจาก            

ผูป้้อน จบัและบีบปากบนใหย้กข้ึนและใหศี้รษะแมวยกข้ึนเล็กนอ้ย อีกมือหน่ึงค่อยๆ  ป้อนยาจาก  

ไซริงคใ์นปริมาณนอ้ยๆ โดยตอ้งสังเกตจงัหวะการกลืนของแมวใหส้ัมพนัธ์กบัการป้อนยาดว้ย 
เพราะถา้ป้อนยาเร็วเกินไปท าใหแ้มวส าลกัยาได ้การป้อนยาแมวดุอาจตอ้งใชผู้ช่้วยจบัดว้ยวธีิท่ี
กล่าวมาแลว้ ดงัรูปท่ี 4.10 
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รูปท่ี 4.10 การป้อนยาน ้าโดยใชผ้า้ขนหนูในการจบับงัคบั 

      4.4.6 การจบับงัคบัแมวเพื่อป้อนยาเมด็ 

   ในการป้อนยาเมด็ในแมวท าไดย้ากกวา่ในสุนขัเน่ืองจากปากแมวมีขนาดเล็ก ท าใหก้าร
สอดมือเขา้ปากแมวท าไดย้าก ดงันั้นควรใชอุ้ปกรณ์ป้อนยา ดงัรูปท่ี 4.11 

  

 

รูปท่ี 4.11 อุปกรณ์ป้อนยาน ้าและยาเมด็ 

 

  และในการจบับงัคบัหากมีผูช่้วย ใหผู้ช่้วยจบัขาหนา้ทั้งสองขา้งของแมวใหม้ัน่คง ผูป้้อน
บงัคบัใหแ้มวอา้ปาก โดยใชน้ิ้วโป้งและน้ิวช้ีจบัท่ีมุมปากทั้งสอง กดฝ่ามือของผูป้้อนลงบนศีรษะ
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เพื่อใหห้นา้เงยข้ึนป้อนยาดว้ยมืออีกขา้งโดยใชน้ิ้วโป้งและน้ิวช้ีจั บเมด็ยา น้ิวกลางท าหนา้ท่ีกดปาก
ล่างใหอ้า้ลง พยายามวางเมด็ยาใหอ้ยูบ่ริเวณโคนล้ินเพื่อเกิดการกลืนโดยอตัโนมติั (Swallowing 

Reflex) หากสัตวไ์ม่กลืนควรปิดปากแมว พยายามใหศี้รษะเงยข้ึนพร้อมกบัลูบคอข้ึนลงไปมา 
จนกวา่จะกลืนยา ดงัรูปท่ี 4.12 

  

รูปท่ี 4.12 การป้อนยาเมด็ 

 

  ในกรณีป้อนยาเมด็คนเดียว ผูป้้อนใชมื้อหน่ึงจบัผวิหนงัหลวม บริเวณหลงัหูดึงใหศี้รษะ
ของแมวเงยข้ึน ใชน้ิ้วของมืออีกขา้งกดปากล่างเช่นเดียวกบัการป้อนยา 2 คน จนปากแมวอา้แลว้จึง
ป้อนยา 

      4.4.7 การจบับงัคบัแมวเพื่อเจาะเลือดจากเส้นเลือดด าใหญ่ (Jugular Vein) 

  การจดัท่าของแมวใหเ้หมาะสมควรจบัแมวนอนหงายและเหยยีดคอแมวใหต้รง หรือวธีิจบั
แมวท่ีขอบโตะ๊โดยใหแ้มววางสองขาหนา้ลงขา้งโตะ๊และจบัหนา้แมวเงยข้ึน ดงัรูปท่ี 4.13 
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รูปท่ี 4.13 การเจาะเลือดแมวโดยใหแ้มววางสองขาหนา้ลงขา้งโตะ๊และจบัหนา้เงยข้ึน  

(http://www.floppycats.com/a-cats-blood-draw.html) 

 

  อยา่งไรก็ตามในการจบับงัคบัแมวเพื่อการเจาะเลือดจากเส้นเลือดด าใหญ่นั้น ผูป้ฏิบติัตอ้ง
ฝึกฝนทกัษะดงักล่าวใหช้ านาญ และในแมวท่ีมีภาวะความผดิปกติในเร่ื องการหายใจหรือหายใจ
ล าบาก ผูป้ฏิบติัตอ้งระมดัระวงัในการจบับงัคบั เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัแมวได ้

 

4.5 สรุป 

       แมวเป็นสัตวท่ี์คุน้เคยกบัคน แต่แมวสามารถท าอนัตรายคน สัตวอ่ื์น หรือแมวอ่ืนได ้โดย
การกดั  การข่วน ดงันั้นการปฏิบติักบัแมวตอ้งรู้พฤติกรรมของแมว   เพื่อใชป้ฏิบติักบัแมวไดอ้ยา่ง
ถูกตอ้ง  พบวา่พฒันาการใน ช่วงอาย ุ2 - 8 สัปดาห์ เป็นช่วงท่ีมีความส าคญักบัลูกแมวมาก เน่ืองจาก
เป็นช่วงในการเรียนรู้การปรับตวัเขา้กบัสังคม การล่าเหยือ่ การจดัการกบัเหยือ่ การเล่น มีพฤติ กรรม
ทางสังคมกบัแม่แมว พี่นอ้ง และคนเล้ียง ซ่ึงมีความจ าเป็นต่อการพฒันาทางอารมณ์และพฤติกรรม      

ท่ีปกติ โดยพบวา่ลูก  แมวแรกเกิดถึง 4 สัปดาห์ ถา้คนเล้ียงเล่นดว้ยอยา่งนอ้ย 30 นาทีต่อวนั พบวา่
ลูกแมวนั้นจะเป็นมิตรกบัคน และจะเขา้กบัคนไดง่้าย ซ่ึงมีผ ลอยา่งมากในการ ปรับตวัทางสังคม
ระหวา่งแมว กบัมนุษย ์แต่ในทางกลบักบั พบวา่ ถา้ลูกแมวนั้นไม่มีปฏิสัมพนัธ์กบัมนุษยเ์ลย 
โดยเฉพาะช่วงก่อนอาย ุ 4 สัปดาห์ ลูกแมวตวันั้นมีโอกาสท่ีจะพฒันาเป็นแมวท่ีขลาดกลวั  หรือไม่

http://www.floppycats.com/a-cats-blood-draw.html
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เป็นมิตรกบัคนได ้ในการบงัคบัแมวนั้นตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงั เน่ืองจากแมวเป็นสัตวท่ี์มีความ
วอ่งไวและบงัคบัยากอีกชนิดหน่ึง แมวสามารถป้องกนัตวัเองไดโ้ดยอาศยัการกดั การข่วน รวมถึง
แมวเป็นสัตวท่ี์เดาพฤติกรรมไดย้าก สภาวะทางอารมณ์ของแมวสามารถเปล่ียนแปลงไดช้ัว่พริบตา
โดยเฉพาะเม่ือมีการเปล่ียนสภาพแวดลอ้มใหม่ หรือบงัคบัใหแ้มวท าพฤติกรรมท่ีตอ้งฝืนธรรมชาติ 
เช่นการจบับงัคบัแมวเพื่อการทางสัตวแพทย ์เป็นตน้ ดงันั้นในการบงัคั บแมวตอ้งท าอยา่งรวดเร็ว 
ถูกตอ้งอยูภ่ายใตส้ภาวะท่ีค านึงถึงความปลอดภยัต่อแมวและผูป้ฏิบติังาน  
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บทที่ 5 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัสุกร 

 

สุกร เป็นสัตวท่ี์คนไทยนิยมเล้ียงซ่ึงประเทศไทยเร่ิมเล้ียงโดยชาวจีนท่ีอยูใ่นไทย โดยเล้ียง
เพื่อเป็นอาหารและอาชีพเสริม เน่ืองจากสุกรกินง่ายโตไว ออกลูกดก จากในอดีตท่ีการเล้ียงสุกรเป็น
แค่ภายในครัวเรือน  แต่ในปัจจุบนัรูปแบบการเล้ียงเปล่ียนเป็นระบบอุตสาหกรรมมากข้ึน ไดมี้ การ
พฒันาสายพนัธ์ุในการเล้ียงเพื่อใหคุ้ม้ทุน คือกินนอ้ยแต่โดยเร็ว อตัราแลกเน้ือสูง ใหลู้กดก พบวา่
สุกรกินอาหาร 2.6 - 3.5 กิโลกรัม อาจท าใหน้ ้าหนกัเพิ่ม  1 กิโลกรัม แม่สุกรดีควรใหลู้ก 14 - 23 ตวั
ต่อปี มีอตัราการเจริญเติบโตเร็ว  อายนุอ้ยเม่ือโตเตม็วยั สุกรขนุมีอายปุระมาณ 5 เดือน (น ้าหนกั           

80 - 90 กิโลกรัม) สุกรสาวอาย ุ1 ปี สามารถตั้งทอ้งได้  พบวา่ใน 1 ปี เล้ียงแม่สุกร 10 ตวัข้ึนไป          
จะไดลู้กประมาณ 160 ตวัข้ึน  

สุกรเป็นสัตวก์ระเพาะเด่ียว กินอาหารขน้เป็นหลกั มีระยะเวล าการเป็นสัด  (Estrus Cycle)

ประมาณ 17 - 24 วนั  ตั้งทอ้งนาน 114 วนั  ส่วนใหญ่แลว้ในการศึกษาพฤติกรรมของสุกรและการ
จบับงัคบัสุกรเพื่อตอ้งการปฏิบติังาน เช่น การตดัฟันเข้ียว (Teeth Clipping) การตอนลูกสุกรเพศผู ้  
(Castration) หารตดัหาง  (Tail Docking) การท าเคร่ืองหม ายประจ าตวัสัตว ์ (Identification) การชัง่
น ้าหนกั (Weighing) การฉีดยาและวคัซีน  (Injection and Vaccination) การเก็บตวัอยา่ง  (Sample 

Collection) การตรวจสุขภาพร่างกาย และการรักษา (Physical Examination and Treatment) เป็นตน้ 

แต่ในการบงัคบัสุกรนั้นตอ้งระวงักลุ่มอาการท่ีเกิดจากความกดดนัหรือความเครียด (Porcine Stress 

Syndrome: PSS) โดยกลุ่มอาการดงักล่าวอาจท าใหสุ้กรตายทนัทีทนัใดเม่ือไดรั้บภาวะท่ีท าใหเ้กิด
ความกดดนัความเครียด แต่ถา้สุกรเหล่านั้นไม่ตายก็จะมีผลท าใหคุ้ณภาพซากนั้นเสียไป  ในลกัษณะ
ท่ีเน้ือแดงมีสีซีดและมาของเหลวออกมาจากซากสุกร (Pale-Soft-Exudate Carcasses: PSE) ท าให้
ขายไม่ไดร้าคาและเกิดความสูญเสียข้ึนได ้

 

5.1 พฤติกรรมของสุกร 

การเล้ียงสุกรรวมกนัเป็นกลุ่มหรือฝงู (Herding) มีโอกาสท่ีจะเกิดการต่อสู้ระหวา่งกนั เม่ือ
สุกรอายมุากกว่ า 2 สัปดาห์ และภายในกลุ่มเดียวกนัจะมีการจดัการล าดบัความเป็นตวัน าในกลุ่ม  

เม่ือมีสุกรใหม่ถูกน าเขา้ไปรวมกนัในกลุ่มก็จะเกิดการต่อสู้กนั และมีพฤติกรรมการเคล่ือนท่ีตามกนั
ไปเป็นกลุ่มหรือฝงู  (Following Behavior) สุกรสามารถแยกความแตกต่างของสีได ้การมองเห็นได้
เป็นมุมกวา้ง 310 องศา ซ่ึงจุดบอดของสุกรคือบริเวณส่วนทา้ยของล าตวั สุกรมีความสามารถในการ
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เรียนรู้จ าส่ิงใหม่ๆ ไดดี้ ในฟาร์มสุกรทัว่ไป สุกรพอ่พนัธ์ุมกัถูกเล้ียงแยกไวใ้นแต่ละคอก การเขา้ไป
ปฏิบติังานใดๆ  ก็ตามตอ้งมีความ ระมดัระวงัอยูต่ลอดเวลาและมากเป็นพิเศษในช่วงระหวา่งการ
ผสมพนัธ์ุ อาจไดรั้บอนัตรายโดยไม่สามารถคาดการณ์ได ้

 

5.2 การพฒันาทางพฤติกรรมของสุกร (Behavioral Development of Swine) 

ลูกสุกรมีพฒันาการอยูใ่นระดบัปานกลาง เม่ือแรกคลอดสามารถเดินไดบ้า้งแต่ไม่ดี                         

มีความสามารถในการมองเห็นและไดย้นิเสียง ลูกสุกรแรกคลอดส่วนใหญ่จะอยูใ่กลพ้ี่นอ้งเน่ืองจาก
ระบบการควบคุมอุณหภูมิยงัไม่ดี ลูกสุกรตอ้งการความอบอุ่นและอยูใ่กลเ้ตา้นมของแม่เพื่อจะไดห้า
กินไดง่้าย ลูกสุกรแรกเกิดจะนอนหลบัประมาณ 16 นาที ในทุกชั่วโมง และเวลาส่วนใหญ่จะหมด
ไปกบัการนอน การหยา่นมของลูกสุกรควรท าท่ีลุกสุกรอายปุระมาณ 5 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นช่วงท่ีแม่
สุกรเร่ิมท่ีจะแสดงพฤติกรรมกา้ วร้าวต่อลูกสุกร แต่ในปัจจุบนัอุตสาหกรรมการเล้ียงสุกรมีการหยา่
นมลูกท่ีอาย ุ3 - 5 สัปดาห์ หรือนอ้ยกวา่น้ี ลูกสุกรจะมีความกา้วร้าวมากท่ีสุดคือช่วงอายปุระมาณ 3 

สัปดาห์ พฤติกรรมของลูกสุกรในระหวา่งวนัพบวา่ นอน 70 - 80 เปอร์เซ็นต ์ส ารวจ 13 เปอร์เซ็นต ์
และกินอาหาร 7 - 10 เปอร์เซ็นต ์

ลูกสุกรจะเร่ิมกินอาหารเลียราง (Creep Feed) อาหารส าหรับลูกสุกรไดต้ั้งแต่อาย ุ 12 วนั 
และเร่ิมกินมา กข้ึนเม่ือลูกสุกรอายมุากข้ึน และจากการศึกษาพบวา่ลูกสุกรชอบกินอาหารหวาน
คลา้ยกบัรสชาติน ้านมแม่ ดงันั้นในช่วงหยา่นมช่วงแรก อาจจ าเป็นตอ้งใหอ้าหารท่ีมีความหวานแก่
ลูกสุกร ลูกสุกรจะเร่ิมเล่น และส ารวจเม่ืออายไุด ้ 2 สัปดาห์ และเล่นลดลงเม่ืออาย ุ 5 สัปดาห์ ดงันั้น
การใชก้ารเล่นสามารถใชส้ังเกตพฤติกรรมท่ีผดิปกติในลูกสุกรแรกเกิดได ้ซ่ึงลูกสุกรอาจป่วยอยา่ง
รุนแรง  พบวา่ในลูกสุกรเพศผูจ้ะเล่นมากกวา่เพศเมีย และส่วนมากจะเล่นในเพศเดียวกนั ซ่ึงการเล่น
ของลูกสุกรนั้นมีการเล่นคือ เล่นต่อสู้ ไล่กดักนั วิง่ไล่กนั หรือแมก้ระทัง่การกระโ ดดโลดเตน้ และ
ยงัพบการต่ืนตกใจกลวัในช่วงอายน้ีุไดเ้ช่นกนั พฤติกรรมการส ารวจท่ีพบไดใ้นลูกสุกรนั้น ลูกสุกร
จะแสดงพฤติกรรม ไดแ้ก่ การคาบ เค้ียว งดั และอมวตัถุท่ีอยูร่อบๆ ตวั  
 

5.3 การจับบังคับและควบคุมสุกร 

เพื่อการจดัการภายในฟาร์ม เช่น การยา้ยแม่สุกร การยา้ยสุกรหยา่นมไปโรงเรือนสุกรขนุ 
การชัง่น ้าหนกั การตดัเข้ียว เพื่อการตรวจรักษาทางศลัยกรรม เช่น การเจาะเก็บเลือด การผา่ตดัไส้
เล่ือน และเพื่อการขาย การขนส่งเพื่อน าไปโรงฆ่าสัตว ์ซ่ึงในการบงัคบัสุกรนั้น อนัตรายท่ี อาจ
เกิดข้ึนไดแ้ก่ การระวงัการกดัโดยเฉพาะการจบับงัคบัเพื่อการตดัเข้ียว หรือการจบับงัคบัสุกรพอ่
พนัธ์ุในขณะท่ีใส่บ่วงเชือก การเหยยีบและการชน เป็นตน้    
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      ในการจบับงัคบัสุกรนั้นควรจบับงัคบัในช่วงท่ีมีอากาศเยน็ เช่น  ช่วงเชา้ หรือช่วงเยน็ การจบั
บงัคบันั้นควรจะใชเ้วลาใหน้อ้ยท่ีสุด นุ่มนวลและปลอดภยัท่ีสุด เพื่อลดความเครียดในสุกร ควรอด
อาหารก่อนการจบับงัคบัอยา่งนอ้ย 10 - 12 ชัว่โมง เพื่อลดความเส่ียงต่อการเหน่ือย หอบ และตาย
ของสุกรหลงัการจบับงัคบั ส่ิงส าคญัท่ีสุดคือ การจบับงัคบัใหถู้กตอ้งตามวตัถุประสงค์  ในการจบั
บงั คบัสุกรนั้นสามารถใชว้ธีิทางจิตวทิยาไดโ้ดยการเขา้หาโดยผูเ้ล้ียงท่ีคุน้เคย การใชเ้สียง                  

การสัมผสัและอาหารล่อเพราะสุกรเป็นสัตวท่ี์สามารถใชอ้าหารเป็นส่ิงล่อใหสุ้กรลดความ
หวาดระแวงได ้  
 

5.4 การจับบังคับและควบคุมสุกรเพือ่ปฏิบัติงานทัว่ไป 

แบ่งออกเป็น 2 ขนาด คือ ลูกสุกรหรือสุกรขนาดเล็ก และสุกรโต 

       ลูกสุกรหรือสุกรขนาดเล็ก  : ในการบงัคบัลูกสุกรขนาดเล็กนั้น สามารถท าไดง่้ายเน่ืองจาก
ลูกสุกรมีขนาดเล็ก น ้าหนกัตวัเบาท าใหส้ามารถอุม้หรือจบัไดง่้าย เม่ือจบัลูกสุกรข้ึนมาพน้จากคอก
ตอ้งจบั หรืออุม้ไวใ้นลกัษณะท่ีมัน่คง เพื่อใหลู้กสุกรมีความรู้สึกปลอดภยั และอบอุ่น ไม่ควรดึง 
หรือจบับริเวณใบหูของลูกสุกรยกข้ึนมา เพราะลูกสุกรจะไดรั้บความเจบ็ปวดอยา่งมาก ควรจะจบั
รวบขาหลงัยกข้ึนมา แลว้เปล่ียนมาอยูใ่นท่าอุม้อยา่งรวดเร็ว แต่มีขอ้ควรระวงัคือ ลูกสุกรอาจเ ครียด
และช็อกไดง่้าย ดงันั้นผูป้ฏิบติังานจึงตอ้งท าใหถู้กตอ้ง รวดเร็วและสังเกตพฤติกรรมของลูกสุกร
ร่วมดว้ย ในการบงัคบัสุกรในช่วงอายน้ีุ มกัจบับงัคบัเพื่อการตอนลูกสุกรเพศผู ้การฉีดยาและป้อน
ยา การตดัหางตดัเข้ียว การสักเบอร์หู เป็นตน้  
       การจบัลูกสุกรเช็ดน ้า เมือก : เม่ือลูกสุกรคลอดออกมาใหม่  จบัลูกสุกรเพื่อเช็ดน ้าเมือกใน
ปาก จมูก และรอบๆ  ตวั การจบัใชมื้อซา้ยชอ้นท่ีขา้งล าตวั  แลว้ใชมื้อขวาถือลูกยางดูดน ้าเมือกจาก
จมูก จากนั้นถือผา้เช็ดเมือกในปาก จมูก และรอบๆ ตวัออกจนแหง้  

       การจบัผายปอด  : กรณีท่ีลูกสุกรคลอดออก มาอ่อนแอ  นอนน่ิง ควรรีบท าการผายปอด  เพื่อ
ช่วยใหลู้กสุกรไดรั้บออกซิเจนเร็วข้ึน  ท าได้ 2 วธีิ วธีิแรก ใชห้วัแม่มือขวาและน้ิวทั้ง  4 จบัรอบเอว
ใหห้วัลูกสุกรหอ้ยลง สะบดัแกวง่ไปมา เพื่อใหป้อดลูกสุกรท างานเร็วข้ึน จบัแกวง่ 1 - 2 คร้ัง คร้ังละ 

1 - 2 นาที วธีิท่ีสอง  ใชน้ิ้วกลางมือขวาสอดเขา้ระหวา่งขาหลงัและใชน้ิ้วท่ีเหลือจบัรอบขาหลงัไว้  

ยกลูกสุกรข้ึนใหห้วัหอ้ยลง สะบดัแขนลงดา้นล่าง  (ระวงัอยา่ใหห้วัลูกสุกรโหม่งพื้น ) จากนั้นใชมื้อ
ซา้ยจบับริเวณหนา้อก ค่อยๆ บีบ ผายปอดเป็นจงัหวะๆ สลบักบัการสะบดั  จนลูกสุกรหายใจไดก้าร
ตดัสายสะดือ คนหน่ึงใชมื้อทั้งสองขา้งจบัตรงบริเวณซอกขาหนา้ อีกคนผกูและตดัสายสะดือ 
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5.4.1 การจบับงัคบัลูกสุกรเพื่อการตดัเข้ียว  :  สุกรแรกเกิดจะมีฟันท่ีแหลมคมอยู ่ 4 คู่ แต่ละ
คู่ประกอบดว้ยฟันตดัคู่ท่ี 3 (3

rd
 incisor) และฟันเข้ียว (Canine) ซ่ึงอยูท่ี่ขากรรไกรบน 2 คู่ และ

ขากรรไกรล่าง 2 คู่ การตดัเข้ียวลูกสุกรเพื่อป้องกนัการกดัหวันมแม่สุกรและท าใหเ้ตา้นมแม่บาดเจบ็
ได ้โดยปกติมกัท าการตดัเข้ียวลูกสุกร    ท่ีอาย ุ1 วนั เน่ืองจากร่างกายยงัพฒันาไดไ้ม่เตม็ท่ีการสร้าง
ฟันยงัไม่สมบูรณ์ ท าใหง่้ายต่อการปฏิบติั  วธีิการปฏิบติันั้นสามารถท าไดโ้ดยใชมื้อขา้งท่ีไม่ถนดัจบั
บริเวณตวัลูกสุกรโดยท่ีแขนของผูจ้บันั้นประคองบริเวณตวัลูกสุกร ใชอุ้ม้มือประคองส่วนหวัเพื่อ
ป้องกนัไม่ใหลู้กสุกรสะบดัหวั ใชน้ิ้วช้ีสอดเขา้ไปบริเวณขากรรไกรดา้นล่างหลงัฟันซ่ีในสุดเพื่อท า
การอา้ปากลูกสุกร จากนั้นใชก้รรไกรตดัเข้ียวและฟันหนา้ลูกสุกรทั้งขา้งซา้ย ขา้งขวา ดา้นบนและ
ดา้นล่าง รวม 8 ซ่ี ดงัรูปท่ี 5.1 

 

 
 

รูปท่ี 5.1 การตดัฟันเข้ียวลูกสุกร 

 

       5.4.2 การจบับงัคบัลูกสุกรเพื่อตดัหาง  : โดยปกติท าการตดัหางลูกสุกรเพื่อป้องกนัการกดั
หางกนัและท าใหเ้กิดบาดแผลและติดเช้ือตามมาได ้โดยการตดัหางลูกสุกรนั้นนิยมท าเม่ืออายุ
ประมาณ 1 วนั เน่ืองจากระบบเลือดท่ีมาเล้ียงบริเวณหางนั้นยงัพฒันาไดไ้ม่เตม็ท่ี ท าใหก้ารตดัท าได้
ง่ายโดยไม่ตอ้งวางยาสลบหรือใหย้าระงบักา รปวด วธีิการปฏิบติัคือผูช่้วยจบับริเวณขาหลงัของลูก
สุกรทั้งสองขา้ง จบัลูกสุกรเอากน้ข้ึนและหวัลงพื้น จากนั้นผูป้ฏิบติัการการฆ่าเช้ือบริเวณหางโดย
ใชเ้บตาดีนเช็ดบริเวณท่ีจะท าการตดั ซ่ึงโดยปกติจะท าการตดัหางท่ีต าแหน่งเหนือโคนหางประมาณ 
1 น้ิว ดงัรูปท่ี 5.2 
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รูปท่ี 5.2 การจบัลูกสุกร 

  จากนั้นใชก้รรไกรตดับริเวณหางท่ีไดท้  าการวดัต าแหน่งแลว้ ดงัรูปท่ี 5.3 

 

รูปท่ี 5.3 การตดัหาง 

  เม่ือท าการตดัหางเสร็จแลว้ท าการท าเบตาดีนเพื่อฆ่าเช้ือ  ดงัรูปท่ี 5.4 
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รูปท่ี 5.4 หางลูกสุกรท่ีถูกตดัแลว้ 

       5.4.3 การจบัชัง่น ้าหนกั : การจบัชัง่น ้าหนกัควรจบัรวบขาหลงัเหนือเข่าทั้งสอง (อยา่จบัขา
เดียวเป็นอนัขาด)หรืออาจจะจบัตรงบั้นเอว ถา้ใชมื้อขวารวบขาหรือบั้นเอวก็ใชมื้อซา้ยสอดประคอง
ท่ีอกถดัขาหนา้เขา้ไป ปล่อยใหห้วัแม่มือและน้ิวมือทั้ง 4 อยูร่ะหวา่งล าตวัเพื่อประคองลูกสุกรวางไว้
บนตาชัง่หรือจะใชมื้อทั้งสองประคองจบัระหวา่งไหล่ทั้งสองแลว้วางบนตาชัง่ 

       5.4.4 การจบัลูกสุกรจากคอก  : ลูกสุกรในช่วงน้ีก าลงัเจริญเติบโตตกใจง่าย การต่ืนตกใจ
ของลูกสุกรท าใหเ้กิดความเครียด จึงตอ้งจบัอยา่งน่ิมนวลท่ีสุด เร่ิมตั้งแต่เขา้ในคอก ตอ้งเดินอยา่ง
เงียบๆ ค่อยๆ เขยบิเขา้หาลูกสุกร  ลูกสุกรจะวิง่หรือเดินไปรวมกนัอยูมุ่มคอก พยายามเดินเขา้ใกล้
ลูกสุกรใหม้ากท่ีสุด แลว้ยืน่มือ ท่ีถนดัเขา้ไปรวบขาเหนือเข่าทั้งสองขา้ง พร้อมกบัใชมื้ออีกขา้งสอด
ประคองใตท้อ้งระหวา่งอก ดึงเขา้มาแนบชิดอกผูจ้บัน าออกจากคอกเพื่อน าไปปฏิบติัต่อไป เช่น 

ตอน ฉีดยา เป็นตน้  

       5.4.5 จบับงัคบัเพื่อการฉีดธาตุเหล็ก ฉีด ยาหรือฉีดวคัซีน : การจบับงัคบัสุกรเล็กเพื่อการ
ฉีดธาตุเหล็ก ฉีดยาหรือฉีดวคัซีนนั้น สามารถจบัหรือบงัคบัสุกรไดง่้าย โดยใชก้ารจบับงัคบัคนเดียว
หรือสองคนก็ได ้ ซ่ึงวธีิการปฏิบติันั้นสามารถท่ีจะจบัสองขาหนา้อุม้สุกรข้ึน ดงัรูปท่ี 5.5 และ        

รูปท่ี 5.6 
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รูปท่ี 5.5 จบับงัคบัสุกรเล็กเพื่อการฉีดยาธาตุเหล็กโดยการจบัรวบสองขาหนา้ 

 

 
 

รูปท่ี 5.6 จบับงัคบัสุกรเล็กเพื่อการฉีดวคัซีนโดยการจบัรวบสองขาหนา้ 
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               หรือจบัรวบขาสุกรทั้งส่ีขาแลว้ยกข้ึน  โดยการวางล าตวัของลูกสุกรบริเวณตน้ขาของผูจ้บั 
จากนั้นจึงท าการฉีดยาหรือวคัซีน ดงัรูปท่ี 5.7 

 
 

รูปท่ี 5.7 จบับงัคบัสุกรเล็กเพื่อการฉีดยาโดยการจบัรวบทั้ง 4 ขา 
 

         5.4.6 จบับงัคบัเพื่อการท าหมนัสุกร  :  การจบับงัคบัสุกรเพื่อการท าหมนั ดว้ยความท่ีสุกร
มีขนาดตวัเล็กและน ้าหนกัไม่มาก จึงท่ีจะสามารถจบัหรือบงัคบัสุกรไดง่้ายโดยใชค้นจบัหน่ึงคน
หรือสองคนจบับงัคบัก็ไดจึ้งไม่มีปัญหาในการจบับงัคบัมากนกั แต่โดยทัว่ไปปัญหาในการจบั
บงัคบัสุกรเล็กคือสุกรเล็กมกัจะส่งเสียงร้องเม่ือโดนจบับงัคบั ในการจบับงัคบัสุกรเพื่อการท าหมนั
นั้นสามารถท่ีจะจบัหน่ึงคนหรือสองคนก็ไดแ้ลว้แต่ความช านาญและความถนดัของผูจ้บัและผูท่ี้ท  า
การผา่ตดัท าหมนัสุกร การท าหมนัสุกรโดยทัว่ไปแลว้มกัจะท าในสุกรท่ีมีอายนุอ้ย เน่ืองจาก
สามารถจบับงัคบัไดง่้าย แผลในการผา่ตดัห ายเร็ว ใชค้่าใชจ่้ายในการผา่ตดัไม่มาก และอตัราการ
รอดสูงจึงมีความนิยมท าการตอนสุกรในสุกรท่ีมีอายนุอ้ยหรือสุกรเล็ก  วธีิการจบับงัคบัโดยผูช่้วยจบั
สองขาหลงัยกข้ึนใหต้วัสุกรลอยข้ึนจากพื้นดิน ดงัรูปท่ี 5.8 
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รูปท่ี 5.8 การจบับงัคบัสุกรเพื่อท าหมนัโดยการจบัสองขาหลงัยกข้ึนใหต้วัสุกรลอยข้ึนจากพื้นดิน 
 

               ใชน้ิ้วหวัแม่มือและน้ิวช้ีบีบบริเวณอณัฑะ จากนั้นใชมี้ดกรีดผวิหนงัตรงบริเวณอณัฑะให้
โผล่ออกมา ดงัรูปท่ี 5.9 

 

 
 

รูปท่ี 5.9 การกรีดลูกอณัฑะสุกรเพื่อการท าหมนั 
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               ท าการมดัและตดับริเวณสเปอร์มาติก คอร์ด (Spermatic Cord) ดงัรูปท่ี 5.10 ในการตอน
อณัฑะอีกขา้ง  ก็ท าเหมือนกนั จากนั้นเม่ือท าการตอนเสร็จแลว้ ทาเบตาดีนเพื่อฆ่าเช้ือและใส่ผงกนั
หนอนแมลงวนั (Negasan

®
) 

 

 

 

รูปท่ี 5.10 การตดับริเวณสเปอร์มาติก คอร์ด  

 

       5.4.7 การจบับงัคบัสุกรขนาดใหญ่เพื่อการจบัชัง่น ้าหนกั :  การจบัชัง่น ้าหนกัควรจบัรวบ
ขาหลงัเหนือเข่าทั้งสอง (อยา่จบัขาเดียวเป็นอนัขาด) หรืออาจจะจบัตรงบั้นเอว ถา้ใชมื้อขวารวบขา
หรือบั้นเอวก็ใชมื้อซา้ยสอดประคองท่ีอกถดัขาหนา้เขา้ไป ปล่อยใหห้วัแม่มือและน้ิวมือทั้ง 4 อยู่
ระหวา่งล าตวั เพื่อประคองลูกสุกรวางไวบ้นตาชัง่ หรือจะใชมื้อทั้งสองประคองจบัระหวา่งไหล่ทั้ง
สองแลว้วางบนตาชัง่  ดงัรูปท่ี 5.11 
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รูปท่ี 5.11 การจบับงัคบัเพื่อชัง่น ้าหนกั 

5.4.8 การผา่ไส้เลือนสุกรบริเวณอณัฑะ (Scratal Henia)  :  ท าการอุม้สุกรออกมาจากคอก 
ฉีดยาน าสลบ โดยใชย้าน าสลบอะเซ็ปโปรมาซีน (Acepromazine) ขนาด 0.1-0.5 มิลลิกรัม/กิโลกรัม 
ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ  และยาสลบโดยใช้ ยาเคตามีน (ketamine) ขนาด 20 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ร่วมกบัยา
น าสลบไซลาซีน (xylazine) ขนาด 2.0 มิลลิกรัม/กิโลกรัม ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ ดงัรูปท่ี 5.12 

 

 

รูปท่ี 5.12 วางยาน าสลบและยาสลบสุกร 
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รูปท่ี 5.13 อุปกรณ์ในการผา่ตดั 

 

              ท าการผา่ตดัไส้เล่ือนโดยเลาะบริเวณ สเปอร์มาติก คอร์ด จากนั้นดนัล าไส้กลบัท าการเยบ็
ปิดบริเวณรูเปิดของชั้นเพอร์ริโตเนียม (Peritoneum) จากนั้นท าการมดัสเปอร์มาติก คอร์ด และตดั
ออก ดงัรูปท่ี 5.14 ท าการเยบ็แผลใส่ยาฆ่าเช้ือ ดงัรูปท่ี 5.15  จากนั้นรอใหสุ้กรฟ้ืนจากยาสลบ ดงัรูป
ท่ี 5.16   

 
 

รูปท่ี 5.14 ผา่ไส้เล่ือน 
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รูปท่ี 5.15 เยบ็แผลและฉีดยาแกป้วด 

 

 

 
 

รูปท่ี 5.16 รอใหสุ้กรฟ้ืน 
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       5.4.9 การจบับงัคบัสุกร โตเพื่อการเจาะเลือดหรือเก็บตวัอยา่ง  : ส่ิงท่ีตอ้งปฏิบติังานโดยทัว่  

ไป คือ การฉีดยาหรือฉีดวคัซีน การเจาะเก็บตวัอยา่งเลือด ซ่ึงวธีิการจบับงัคบัและควบคุมท่ีใชก้นัอยู่
ทัว่ไปคือการใชบ้่วงลวดเชือก (Wire or Rope Snares ; Loops) ซ่ึงมีลกัษณะเป็นบ่วงอยูบ่ริเวณดา้น
หน่ึง สามารถปรับขนาดใหญ่หรือเล็กไดส้ าหรับคลอ้งหลงัฟันเข้ียวคู่บนรัดรอบขากรรไกรบนของ
สุกร ส่วนปลายอีกดา้นหน่ึงมีลกัษณะเป็นท่ีจบัยดึ เพื่อสะดวกและมัน่คงของ ผูป้ฏิบติังาน เม่ือดึง
เชือก หรือลวดท่ีก าลงัคลอ้งติดอยูท่างดา้นบนของปากใหตึ้ง บ่วงของลวดหรือเชือกก็จะรัดรอบปาก
ของสุกรไวแ้น่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้สามารถวางต าแหน่งของบ่วงไวฟั้นเข้ียว หรือฟันตดัคู่ดา้นใน
สุดโดยปกติแลว้เม่ือผูป้ฏิบติังานพยายามดึงหรือเดินถอยไปทางดา้นหลงัของสุกรดว้ยเช่นกนั ท าให้
เกิดการบงัคบัควบคุมในส่วนดา้นหนา้ของสุ กร โดยเฉพาะส่วนคอและหวัมีความมัน่คงสามารถ
ปฏิบติังานไดดี้  ดงัรูปท่ี 5.17  และรูปท่ี 5.18 

 

 

รูปท่ี 5.17 การใชบ้่วงลวดเชือก 

(ท่ีมา : http://oslovet.norecopa.no/teaching/pig/pigbleed/) 
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รูปท่ี 5.18 การใชบ้่วงลวด หรือเชือกรัดปาก บงัคบัควบคุมสุกรขนาดใหญ่ 

    การเจาะเลือดจากหลอดเลือดบริเวณใตค้อ  (Anterior Vena Cava) ทั้งทางดา้นซา้ยและ
ขวาซ่ึงตอ้งการการจบับงัคบัและควบคุมท่ีมัน่คง มองเห็นบริเวณและต าแหน่งท่ีจะปฏิบติังานได้
อยา่งแม่นย  าและปลอดภยั ในการเจาะเลือดจากหลอดเลือดดงักล่าวนิยมเก็บเลือดจากหลอดเลือด
ทางดา้นขวาบ ริเวณร่องเส้นเลือดด าใหญ่ดา้นขวา (Right Jugular Fossa) หรือร่องซบัคลาวคูิลาร์  

(Subclavicular  Fossa)  ดงัรูปท่ี 5.19   เพราะทางดา้นซา้ยมีเส้นประสาท ฟรินิค (Phrenic Nerve) และ
ท่อน ้าลาย (Thoracic Duct) วางตวัอยูใ่กลก้บัหลอดเลือดด า ใหญ่จูกลูาร์   การเจาะเลือดจากบริเวณน้ี 
สามารถเจาะเก็บเลือดไดค้ร้ังละมากๆ และรวดเร็ว ส่วนในกรณีท่ีตอ้งการเก็บตวัอยา่งเลือดไม่มาก
สามารถเลือกเจาะเก็บจากหลอดเลือดท่ีอยูใ่บหู (Ear Vein) ซ่ึงประกอบดว้ย เส้นเลือดด าแอนทีเรีย 
ออร์ริคูลาร์  (Anterior Auricular Vein) เส้นเลือดด ามิดเดิน ออร์ริคูลาร์  (Middle Aurcular Vein) และ 

เส้นเลือดด าโพสทีเรีย ออร์ริคูลาร์  (Posterior Auricular Vein) ส่วนใหญ่นิยมเลือกเก็บจาก เส้นเลือด
ด าโพสทีเรีย ออร์ริคูลาร์  ดงัรูปท่ี 5.20    

 

 

 

 

 



 

114  บทท่ี 5 พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสุกร                                                พฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสตัว ์

 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

 

 

 
 

รูปท่ี 5.19 การบงัคบัควบคุมสุกรขนาดใหญ่เพื่อเจาะเก็บเลือดจากเส้นเลือดด าใหญ่จูกลูาร์   

(ท่ีมา : http://oslovet.norecopa.no/teaching/pig/pigbleed/) 

 

 
 

รูปท่ี 5.20 การบงัคบัควบคุมสุกรขนาดใหญ่เพื่อเจาะเก็บเลือดจาก เส้นเลือดด าโพสทีเรีย ออร์ริคูลาร์ 

(ท่ีมา : http://oslovet.norecopa.no/teaching/pig/pigbleed/) 

  

http://oslovet.norecopa.no/teaching/pig/pigbleed/
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5.4.10 การเคล่ือนยา้ยสุกร :  ควรปฏิบติัใหถู้กตอ้ง ไม่ใชค้วามรุนแรงเพราะอาจส่งผลท าให้
สุกรเกิดความเครียดได ้ เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มท่ีอยูร่อบตวัสุกรเปล่ียนแปลงไป ส่ิงกระตุน้จาก
ภายนอกมีผลท าใหอ้ตัราการเตน้ของหวัใจสูงข้ึนกวา่เดิมมากตั้งแต่เร่ิมมีการเคล่ือนยา้ย  ในระหวา่ง
การเคล่ือนยา้ยสุกรสามารถปรับตวัได้ อตัราการเตน้ของหวัใจจะลดลงจนเป็นปกติหรือเกือบปกติ 

เม่ือถึงจุดหมายปลายทางตอ้งมีการเคล่ือนยา้ยสุกรอีกคร้ัง อตัราการเตน้ของหวัใจสูงข้ึนอีกคร้ังจน
เสร็จส้ินสุดการเคล่ือนยา้ยสุกรจึงกลบัเขา้สู่ภาวะปกติ ความเครียดจากการเคล่ือนยา้ยมีผลท าใหก้าร
ท างานของกลา้มเน้ือผดิปกติ ซ่ึงถา้มีการฆ่าสุกรหลงัการขนยา้ยใหม่ๆ จะพบวา่ pH ของเน้ือลดลง
อยา่งรวดเร็ว ท าใหเ้กิดลกัษณะเน้ือซีด น่ิม และฉ ่าน ้า (PSE) ซ่ึงสภาพเช่นน้ีเกิดข้ึนมากนอ้ยเพียงใด
ข้ึนอยูก่บัปัจจยั เช่น ความหนาแน่นของสุกรในการขนยา้ย ซ่ึงมีผลต่ออุณหภูมิของร่างกาย อตัรา
การเตน้ของหวัใจและอตัราการหายใจ โดยเฉพาะอยา่งยิง่การขนส่งในช่วงท่ีสภาพอากาศร้อน ถา้
บรรทุกแน่นเกินไปอุณหภูมิในร่างกายสุกรสูงข้ึนมาก และถา้สูงนานเกินกวา่ 1 ชัว่โมง ก่อนถูกฆ่า 

ท าใหมี้โอกาสเกิดสภาพเน้ือซีด น่ิม และแฉะน ้าไดม้ากกวา่สุกรปกติ นอกจากน้ีการเคล่ือนยา้ยสุกร
ในสภาพท่ีแออดัมากเกินไปและการระบายอากาศไม่ดีจะท าใหสุ้กรเกิดอาการเครียดเน่ืองจากความ
ร้อน ซ่ึงเป็นสาเหตุใหสุ้กรสูญเสียน ้าหนกัมากข้ึน และบางคร้ังอาจถึงขั้นชกัและตายได ้ 

5.4.11 การเคล่ือนยา้ยสุกรเล็ก  :  การยา้ยลูกสุกรจากคอกคลอดไปยงัคอกอนุบาล และจาก
คอกอนุบาลไปยงัคอกสุกรรุ่น  มีวธีิการปฏิบติัดงัน้ีคือ  

               5.4.11.1. การยา้ยลูกสุกรจากคอกคลอดไปยงัคอกอนุบาล : ภายในโรงเรือนเดียว 

กนัหรือโรงเรือนใกลก้นั อาจใชว้ธีิการจบัอุม้เดินไปหรืออุม้มาใส่รถเขน็ขนาดเล็กก็ไดแ้ต่อยา่ให้
แน่นเกินไป เม่ือถึงคอกใหญ่อุม้ลงแลว้สังเกตอาการของลูกสุกรสักระยะดูวา่ลูกสุกรอาการเหน่ือย
หอบผดิปกติหรือไม่ ช่วงแรกลูกสุกรอาจมีการกดัและต่อสู้กนับา้งเพื่อจดัล าดบัสังคมใหม่ ผูท้  า
หนา้ท่ีเคล่ือนยา้ยควรดูแลไม่ใหเ้กิดการกดักนัอยา่งรนแรง โดยอาจใชห้ญา้ขนโยนใส่ในคอกเล็ก 

นอ้ยเพื่อเบนความสนใจหรือบางแห่งอาจใชย้างรถยนตเ์ก่าผกูแขวนไวใ้นบริเวณคอกใหสุ้กรกดัเล่น
ก็ได ้ 

5.4.11.2. การเคล่ือนยา้ยลูกสุกรจากคอกอนุบาลไปยงัคอกสุกรรุ่น  :  ถา้เป็นคอก
หรือโรงเรือนใกลก้นั ซ่ึงมีทางเดินติดต่อถึงกนัได ้อาจใชว้ธีิการไล่ตอ้นเป็นครอกหรือเป็นชุด  ชุดละ
ประมาณ  10 ตวั แต่ถา้โรงเรือนสุกรรุ่นอยูไ่กลออกไปอาจตอ้งใชร้ถเขน็ขนาดเล็กหรือรถยนต์
แลว้แต่ความเหมา ะสมและระยะทาง  วธีิปฏิบติัควรท าดว้ยความระมดัระวงัเช่นเดียวกบัในสุกรเล็ก  

เพื่อไม่ใหลู้กสุกรบอบช ้าหรือบาดเจบ็หรือเครียดมากนกั  เพราะท าใหช้ะงกัการเจริญเติบโต  ดงัรูปท่ี 
5.21 
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รูปท่ี 5.21 การขนยา้ยสุกรทางรถยนต์ 
 

5.4.12 การเคล่ือนยา้ยสุกรขนาดใหญ่   : การเคล่ือนยา้ยสุกรขนาดใหญ่  ไดแ้ก่  การ
เคล่ือนยา้ยสุกรรุ่นไปคอกสุกรขนุท่ีเตรียมขาย การยา้ยสุกรไปโรงเรือนสุกรพนัธ์ุ  การยา้ยแม่สุกรอุม้
ทอ้งไปคอกคลอด  หรือยา้ยแม่สุกรหลงัหยา่นมกลบัเขา้มาในคอกผสมพนัธ์ุ  ซ่ึงการเคล่ือนยา้ยสุกร
ในระยะน้ีมีความส าคญัเช่นกนั เพราะถา้สุกรขนุไดรั้บความบอบช ้าจากการเคล่ือนยา้ยมากจะท าให้
ไดเ้น้ือสุกรท่ีมีคุณภาพไม่ดี ขายไม่ไดร้าคา หรือบางคร้ังรุนแรงท าใหสุ้กรเครียดเหน่ือยหอบมากจน
ตายได ้สวนสุกรพนัธ์ุโดยเฉพาะสุกรอุม้ทอ้ง  ถา้ไดรั้บความกระทบกระเทือนมาก  เหน่ือยหอบหรือ
ไดรั้บบาดเจบ็ อาจท าใหแ้ม่สุกรแทง้ลูกหรือไม่สามารถใชท้  าพนัธ์ุต่อไปไดอี้ก  ตอ้งขายไปเป็นสุกน
ขนุ ดงันั้นการเคล่ือนยา้ยสุกรท่ีมีขนาดใหญ่ควรมีหลกัการในการปฏิบติัดงัน้ี  

                 5.4.12.1. การเคล่ือนยา้ยโดยการไล่ตอ้นสุกรไปตามทางเดินภายในฟาร์ม  

               เป็นการเคล่ือนยา้ยท่ีมีระยะทางไม่ไกลจนเกินไป  คือ ระยะทางไม่ควรไกลเกินกวา่  300 

เมตร วธีิน้ีเป็นวธีิท่ีท าไดส้ะดวกและประหยดั วธีิการท าไดด้งัน้ี  
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                1) ช่วงเวลาท่ีใชใ้นการเคล่ือนยา้ย  ควรเป็นช่วงเวลาท่ีอากาศไม่ร้อนเกินไป  เช่น 

ช่วงเชา้หรือเยน็ แต่ถา้จ าเป็นตอ้งยา้ยเวลากลางวนั  ควรใชน้ ้าฉีดรดตวัสุกรเพื่อช่วยลดอาการเหน่ือย
หอบหรือลดโอกาสท่ีจะท าใหสุ้กรช็อกตายได ้ 

                   2)  ควรหลีกเล่ียงการเคล่ือนยา้ยสุกรหลงัจากการใหอ้าหารอ่ิมใหม่ๆ  และถา้
เป็นไปไดค้วรงดใหอ้าหารก่อนการเคล่ือนยา้ย 6 - 12 ชัว่โมง จะช่วยไม่ใหเ้กิดความเสียหายจากการ
เหน่ือยหอบและช็อกตายได ้ 

                   3) ควรก าหนดเส้นทางเดินใหสุ้กรโดยไม่เปิดโอกาสใหสุ้กรเลือกทางเดินเอง  

โดยทัว่ไปถา้เป็นทางเช่ือมระหวา่งคอกหรือโรงเรือนจะเป็นทางท่ีไม่กวา้งมากนกั  ถา้สองขา้งทาง
เป็นก าแพงทึบท าใหต้อ้นไดง่้ายข้ึน  ดา้นหลงัของสุกรควรใชไ้มอ้ดัแผน่ส่ีเหล่ียมผนืผา้ขนาด
พอสมควร ปิดกั้นเพื่อป้องกนัไม่ใหสุ้กรหนัหลงักลบัหรือกนัไม่ใหสุ้กรออกนอกเส้นทาง  

                   4) กรณีตอ้งเคล่ือนยา้ยสุกรไปตามถนนหรือท่ีโล่งไม่มีผนงักนัดา้ นขา้งสุกรบางตวั
อาจไม่ยอมไปตามทาง  ควรมีคนช่วยกนัควบคุมไม่ใหสุ้กรออกนอกเส้นทางหรือวิง่หนีไปไกลมาก  

เพราะจะท าใหสุ้กรเหน่ือยหอบมาก  

                   5)  การเคล่ือนยา้ยสุกรจ านวนหลายตวั  ไม่ควรตอ้นไปเป็นฝงูใหญ่เกินไปเพราะ
ควบคุมยาก กรณีของแม่สุกรสาวมกัตอ้นยาก ถา้ตอ้นไปพร้อมกบัแม่สุกรท่ีมีอายมุากจะช่วยใหต้อ้น
ง่ายข้ึน  

                   6) คนท าหนา้ท่ีตอ้นสุกร  ควรมีนิสัยใจเยน็  ไม่โมโหง่าย  และควรไดรั้บการฝึกหดั
ตอ้นสุกรมาก่อน  

7) ขณะท่ีตอ้นตอ้งหมัน่สังเกตอาการของสุกร  ถา้มีสุกรตวัใดเหน่ือยหอบมาก
ผดิปกติตอ้งแยกออกจากฝงู  ปล่อยใหม้นัพกัใหห้ายเหน่ือยก่อนแลว้จึงไล่ตอ้นใหม่  หรือถา้สุกรด้ือ
มากและไม่ยอมไปอาจตอ้งเปล่ียนวธีิมาใชร้ถเขน็หรือรถบรรทุกแทน  มิฉะนั้นสุกรจะเหน่ือยมาก  

อาจช็อกตายได ้  ดงัรูปท่ี 5.22 
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รูปท่ี 5.22 การเคล่ือนยา้ยตามทางเดินระหวา่งคอกหรือโรงเรือน  

 

                 5.4.12.2. การเคล่ือนยา้ยสุกรโดยใชร้ถยนต์ 
                 เหมาะส าหรับการเคล่ือนยา้ยสุกรเป็นระยะทางไกล     หรือระหวา่งโรงเรือนไม่มีทางเดิน  
สามารถปฏิบติัไดด้งัน้ี 

                      1) ช่วงเวลาเคล่ือนยา้ยควรเป็นช่วงท่ีอากาศไม่ร้อน  ไม่เคล่ือนยา้ยหลงัจากสุกรกิน
อาหารอ่ิมใหม่ๆ เช่นเดียวกบัการเคล่ือนยา้ยโดยวธีิไล่ตอ้น  

                      2) รถยนตท่ี์ใชใ้นการเคล่ือนยา้ยสุกรเป็นประจ า  ควรออกแบบใหเ้หมาะสม
ส าหรับการเคล่ือนยา้ยโดยเฉพาะ เช่น พื้นไม่ควรล่ืนและท าความสะอาดง่าย  อาจมีแผน่ยางหรือฟาง
รองพื้น เพื่อป้องกนัการล่ืนและช่วยบรรเทาความร้อนจากการสัมผสัพื้นของกระบะรถยนต์  ซ่ึงเป็น
โลหะและควรมีสะพานติดท่ีทา้ยกระบะเพื่อใหสุ้กรเดินจากทางเดินของคอกสุกรเขา้มาในรถยนต์
ไดง่้ายข้ึน  

                      3) เม่ือสุกรข้ึนรถยนตเ์รียบร้อยแล้ ว ถา้สภาพอากาศค่อนขา้งร้อน  สุกรมีอาการ
เหน่ือยหอบควรใชน้ ้าฉีดตวัสุกรใหท้ัว่จะช่วยใหสุ้กรรู้สึกสบายข้ึนและไม่เหน่ือยหอบมาก  ดงัรูปท่ี 

5.23 
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รูปท่ี 5.23 การขนยา้ยสุกรทางรถยนต์ 
 

       5.4.13 การเคล่ือนยา้ยสุกรพอ่พนัธ์ุ แม่พนัธ์ุในบริเวณคอกผสมพนัธ์ุ  

             ก่อนท าการไล่ตอ้นพอ่แม่พนัธ์ุสุกรมาท าการผสม  ตอ้งจดัระบบทางเดินภายในคอกใหดี้
เสียก่อนเพื่อไม่ใหเ้สียเวลา  หากสุกรมีอาการเหน่ือยหอบก่อนการผสม  ท าใหผ้ลการผสมพนัธ์ุ
ออกมาไม่ดีเท่าท่ีควร  วธีิการโดยการปิดประตูหรือใชแ้ผงเหล็ก /ไมก้ั้นทางแยกต่างๆ  ภายใน
โรงเรื อนใหเ้หลือไวเ้ฉพาะจุดท่ีตอ้งการใหสุ้กรไปตามทางเดียวจนถึงคอกผสมพนัธ์ุ  สุกรไม่
สามารถออกไปนอกทิศทางท่ีตอ้งการ  ท าใหป้ระหยดัเวลาและผูไ้ล่ตอ้นไม่เสียอารมณ์  สุกรเองก็จะ
ไม่เหน่ือยเสียก่อนท่ีจะผสมพนัธ์ุ  

                 วธีิการเคล่ือนยา้ยสุกรต่างๆ  ท่ีกล่าวมาขา้งต้นเป็นเพียงแนวทางกวา้งๆ  เท่านั้น ในทาง
ปฏิบติัแต่ละฟาร์มอาจเลือกใชห้รือมรเทคนิคของตนเองท่ีดีกวา่น้ี  ผลคือใหผู้ป้ฏิบติัประหยดัเวลา
และแรงงาน สุกรปลอดภยัเป็นใชไ้ด ้ 
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5.5 สรุป 

       พฤติกรรมของสุกรของสุกรนั้นพบวา่สุกรสามารถแยกความแตกต่างของสีได ้การมองเห็น
ไดเ้ป็นมุมกวา้ง 310 องศา ซ่ึงจุดบอดของสุกรคือบริเวณส่วนทา้ยของล าตวั สุกรมีความสามารถใน
การเรียนรู้จ าส่ิงใหม่ๆ ไดดี้ การเล้ียงสุกรรวมกนัเป็นกลุ่มหรือฝงู มีโอกาสท่ีจะเกิดการต่อสู้ระหวา่ง
กนั เม่ือสุกรอายมุากกวา่ 2 สัปดาห์ และภายในกลุ่มเดียวกนัจะมีการจดัการล าดบัความเป็นตวัน าใน
กลุ่ม เม่ือมีสุกรใหม่ถูกน าเขา้ไปรวมกนัในกลุ่มก็จะเกิดการต่อสู้กนั และมีพฤติกรรมการเคล่ือนท่ี
ตามกนัไปเป็นกลุ่มหรือฝงู ในฟาร์มสุกรทัว่ไปสุกรพอ่พนัธ์ุมกัถูกเล้ียงแยกไวใ้นแต่ละคอก การเขา้
ไปปฏิบติังานใดๆ ก็ตาม ตอ้งมีความระมดัระวงัอยูต่ลอดเวลาและมากเป็นพิเศษในช่วงระหวา่งการ
ผสมพนัธ์ุ อาจไดรั้บอนัตรายโดยไม่สามารถคาดการณ์ 

ในการบงัคบัสุกรนั้นสามารถบงัคบัไดโ้ดยง่ายเน่ืองจากสุกรส่วนมากถูกเล้ียงในคอกหรือ
กรงเด่ียว ท าใหง่้ายต่อการบงัคบัแต่ในการบงัคบัสุกรนั้นตอ้ งระวงักลุ่มอาการท่ีเกิดจากความกดดนั
หรือความเครียด โดยกลุ่มอาการดงักล่าวอาจท าใหสุ้กรตายทนัทีทนัใดเม่ือไดรั้บภาวะท่ีท าใหเ้กิด
ความกดดนัความเครียด แต่ถา้สุกรเหล่านั้นไม่ตาย  ก็จะมีผลท าใหคุ้ณภาพซากนั้นเสียไป ใน
ลกัษณะท่ีเน้ือแดงมีสีซีดและมาของเหลวออกมาจากซากสุกร  ท าใหข้ายไม่ไดร้าคาและเกิดความ
สูญเสียข้ึนได ้
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 6 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัโคและกระบือ 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 พฤติกรรมและการส่ือสารของโคและกระบือ 

    1.2 วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัโค กระบือ 

    1.3 ขอ้ควรระวงัในการบงัคบัโคและกระบือ 

    1.4 เทคนิคการบงัคบัโคและกระบือ 
2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกพฤติกรรมของโคและกระบือได ้

    2.2 อธิบายพฤติกรรมของโคและกระบือในแต่ละช่วงอายไุด้ 
    2.3 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัโคและกระบือขนาดเล็กกบัโคและ
กระบือโตได ้

    2.4 วเิคราะห์อาการของโคและกระบือท่ีเกิดภาวะทอ้งอืดในขณะบงัคบัได ้

    2.5 สังเคราะห์วธีิการบงัคบัโคและกระบือท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้

3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัโคและกระบือ 

    3.2 ปฏิบติัการบงัคบัโคและกระบือตามใบงานท่ี 6 ปฏิบติัการบงัคบัโค ในภาคผนวก ข 

4. ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัโคและกระบือ  

    4.2 ภาพเคล่ือนไหวการบงัคบัโคและกระบือ 
    4.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.5 โปรเจคเตอร์ 

    4.6 ใบงานท่ี 6 
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5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การปฏิบติัจริงในชัว่โมงเรียน 

    5.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย  

    5.3 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.4 การซกัถาม 
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บทที ่6 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัโคและกระบือ 

 

โค กระบือ เป็นสัตวท่ี์อยูคู่่กบัคนไทยมานานมีความสัมพนัธ์ใกลชิ้ด ซ่ึงคนไทยนิยมเล้ียงโค  
กระบือเพื่อใชง้านและบริโภค การศึกษาพฤติกรรมของโค กระบือ  นั้นมีความส าคญัเพื่อท่ีจะได้
ทราบถึงพฤติกรรมท่ีปกติและผดิปกติ รวมถึงเพื่อกา รบงัคบัโค กระบือเพื่อการต่างๆ เช่น การตอน 
สูญเขา ตีเบอร์ ฉีดยา เจาะเลือด หรือแมก้ระทัง่การตดัแต่งกีบ 

 

6.1 ลกัษณะทัว่ไป 

       โค กระบือ เป็นสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดใหญ่ เน่ืองจากสามารถยอ่ยสลายพืชเพื่อใหไ้ด้
สารอาหารและสามารถส ารอกอาหารออกมาเค้ียวเอ้ืองเป็นคร้ังคราวเพื่อบดเส้นใยใหล้ะเอียดไดจึ้ง
เรียกสัตวพ์วกน้ีวา่สัตวเ์ค้ียวเอ้ือง โค กระบือ มีทางเดินอาหารท่ียาวมาก  อาจยาวมากถึง 40 เมตร ท า
ใหร้ะยะเวลาในการยอ่ยและการดูดซึมสารอาหารนานยิง่ข้ึน และสภาพของกระเพาะอาหาร
ค่อนขา้งเป็นก รด กระเพาะอาหารของ โคกระบือ แบ่งออกเป็น 4 ส่วน โดยกระเพาะอาหาร 3 ส่วน
แรก เป็นส่วนท่ีขยายขนาดข้ึนของหลอดอาหาร ไม่มีการสร้างน ้ายอ่ยในการยอ่ยอาหาร กระเพาะ
อาหารส่วนท่ี 4 เป็นกระเพาะอาหารจริง กระเพาะอาหาร ทั้ง 4 ส่วน ประกอบดว้ย   

       กระเพาะผา้ข้ีร้ิวหรือรูเมน (Rumen) เป็นกระเพาะอาหารท่ีมีจุลินทรีย์  แบคทีเรียและโปร
โทรซวัจ านวนมาก จุลินทรียเ์หล่าน้ีสามารถสร้างน ้ายอ่ยเซลลูเลสช่วยยอ่ยสลายสารเซลลูโลสจาก
พืชท่ีกินเขา้ไปได ้แบคทีเรียและโพรโทซวัยงัสามารถสังเคราะห์กรดไขมนัจากสารคาร์โบไฮเดรตท่ี
ยอ่ยได ้และสังเคราะห์กรดอะมิโนจากยเูรีย และแอมโมเนียหรือไดจ้ากการยอ่ยสลายโปรตีนจากพืช 
อาหารเหล่าน้ีจะถูกส่งเขา้สู่กระเพาะอาหาร ส่วนเรติคิวลมัและโอมาซมัต่อไป 
       กระเพาะรวงผึ้งหรือเรติคิวลมั (Reticulum) ท าหนา้ท่ียอ่ยนม เม่ือโค กระบือยงัเล็กอยู ่และมี
แบคทีเรียเช่นเดียวกบักระเพาะอาหารส่วนแรก 
       กระเพาะสามสิบกลีบหรือโอมาซมั (Omasum) ท าหนา้ท่ีผสมและบดอาหาร นอกจากน้ียงั
ดูดซึมและซบัน ้าจากกระเพาะผา้ข้ีร้ิวดว้ย 
       กระเพาะจริงหรืออะโบมาซมั (Abomasum) เป็นส่วนกระเพาะอาหารจริง มีการยอ่ยอาหาร
และจุลินทรียไ์ปพร้อ มๆ กนั แลว้จึงส่งอาหารต่อไปยงัล าไส้เล็กเพื่อยอ่ยใหส้มบูรณ์ ดงันั้น โค 
กระบือ  จึงไดส้ารอาหารจากอาหารและจุลินทรียไ์ปพร้ อมๆ กนั จึงเพียงพอต่อความตอ้งกา รเม่ือ
อาหารยอ่ยในกระเพาะอาหารแลว้จะผา่นเขา้สู่ล าไส้เล็กตอนตน้ จะมีการยอ่ยโปรตีนไขมนัและแป้ง
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จากน ้ายอ่ยของตบัอ่อนและน ้าดีจากตบัจะช่วยใหไ้ขมนัแตกตวัและยอ่ยไดง่้ายข้ึน ต่อจากนั้นจึงดูด
ซึมเขา้สู่ระบบหมุนเวยีนโลหิตต่อไป 
       6.1.1 การรับรู้และเรียนรู้ของโค  กระบือ  :  การมองเห็น โค กระบือมีความสามารถในการ
ใชป้ระสาทสัมผสัการมองเห็นไดป้ระมาณ  300 องศา ซ่ึงต าแหน่งจุดบอดของโค กระบือ คือบริเวณ
ส่วนทา้ยของล าตวั โค กระบือจะมองโดยใชต้าดา้นใดดา้นหน่ึงในการมองแต่ละคร้ัง ท าใหไ้ม่
สามารถประมาณขนาดและความเร็วของส่ิงท่ีมองเห็นท่ีไม่มีความคุน้เคยมาก่อนได ้ส่งผลใหส้ัตวมี์
การเคล่ือนไหวหรือเปล่ียนต าแหน่งของร่างกายอ ยา่งทนัทีทนัใดเพื่อตอบสนองต่อวตัถุนั้นเพื่อ
หลีกเล่ียงอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้โค กระบือสามารถรับรู้ความคล่ืนแสงปานกลางและคล่ืนแสง
ยาวได ้ดงันั้นแสดงวา่โคสามารถมองเห็นแสงสีเหลือง สีส้ม และสีแดง ไดดี้กวา่คล่ืนแสงสั้น  ไดแ้ก่ 
สีม่วง สีน ้าเงิน และสีเขียว ถึงแมว้่ าโค กระบือจะมีความสามารถมองเห็นแบ่งแยกและรับรู้สีต่างๆ 
แต่ไม่มีรายงานท่ีบ่งบอกถึงสีท่ีสัตวจ์ะมีการตอบสนองไดม้ากท่ีสุด   
              6.1.2 การดมกล่ิน  :  โคมีความสามารถในการดมกล่ินไดดี้ โดยเฉพาะแม่โคสามารถดม
กล่ินเพื่อแยกลูกท่ีเพิ่งหยา่นมใหม่ๆ จากระยะทางไกลๆได ้ 
              6.1.3 ความจ าและการเรียนรู้  (Memory and Learning) :  โค กระบือสามารถจดจ าและ
เรียนรู้งานประจ าไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น โคนมสามารถจดจ าและเรียนรู้ช่วงเวลาท่ีตอ้งถูกรีดนมได ้ หรือ
กระบือสามารถจดจ าเวลาท่ีตอ้งใส่แอกเพื่อไถนาได ้ หรือสามารถจดจ าผูเ้ล้ียงจากกล่ินได ้เป็นตน้ 
แต่บางคร้ังการเปล่ียนเวลางานประจ านั้น หรือเปล่ียนผูป้ฏิบติันั้นสามารถส่งผลใหโ้ค กระบือให้
ผลผลิตลดลงได ้เช่น การเปล่ียนเวลาและผูรี้ดนม 

 

6.2 พฤติกรรมของโคและกระบือ 

       โดยทัว่ไปโค กระบือ มกัมีการเคล่ือนไหวหรือตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ  ไดดี้ในช่วง
กลางวนั แต่ในบางสภาพอากาศท่ีเวลากลางวนัร้อนเกินไปสัตวอ์าจใชเ้วลาในช่วงกลางคืน
ตอบสนองต่อส่ิงเร้าได ้เช่น  การกินอาหาร เป็นตน้ บางคร้ังพบวา่การบงัคบัโค กระบือท่ีกา้วร้าว 
หรือต่ืนกลวัมากๆ อาจใชเ้วลาในช่ว งกลางวนัในการปฏิบติังานได ้การตอบสนองของโค กระบือ
ต่อส่ิงเร้า ข้ึนกบัปัจจยัต่างๆ เช่น ภาวะทางอารมณ์ ชนิดและความถ่ีจากส่ิงเร้าหรือส่ิงกระตุน้ภาวะ
ทางอารมณ์ของโคกระบือ เช่น ชนิดของสัตว ์เช่น โคพวกท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากอินเดีย (Bos Indicus) 

หรือพวกท่ีมี  ตะโหนกชดัเ จนจะมีการตอบสนองมากกวา่พวกท่ีมีตน้ก าเนิดมาจากยโุรป (Bos 

Taurus) หรือพวกไม่มีตะโหนก พนัธ์ุของสัตว ์เช่น โคพนัธ์ุแองกสั (Angus) จะแสดงการหนีจากส่ิง
แปลกปลอมมากกวา่พนัธ์ุเฮียฟอร์ด (Hereford) สภาวะทางการสืบพนัธ์ุหรือใหผ้ลผลิต เช่น ในโค  
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กระบือแม่ลูกอ่อนจะเขา้มาท าร้ายต่อคนหรือสัตวท่ี์อยูใ่กลก้บัลูกและประสบการณ์ท่ีเคยไดรั้บมา
ก่อนหนา้ 

              6.2.1 พฤติกรรมทางสังคม (Social Behavior)  :   โค กระบือเป็นสัตวส์ังคม มกัอยูร่วมกนั
เป็นฝงูโดยมีจ่าฝงูเป็นผูน้ า ดงันั้นถา้มีการแยกโคออกจากฝงูมากกว่ า หน่ึงวนัแลว้น าโคกลบัเขา้ฝงู 
มกัจะไม่ไดรั้บการยอมรับจากฝงู ซ่ึงโคนั้นอาจถูกท าร้าย ดงันั้น ควรจะน ากลบัเขา้ฝงูเดิมในทนัที  

หรือน าเขา้ในช่วงระยะเวลาท่ี ตวัอ่ืนในฝงูไม่สนใจ เช่น ช่วงท่ีปล่อยลง แทะเล็มในแปลงหญา้แปลง
พืชอาหารสัตวใ์หม่ๆ ในช่วงรุ่งอรุณ หรือพลบค ่าก็ได ้  

         6.2.2 การพฒันาพฤติกรรมโค   :  ลูกโคแรกเกิดจะมีพฒันาการทางร่างกายท่ีดีกวา่ลูกสุนขั
และลูกแมว เน่ืองจากลูกโคเกิดใหม่สามารถยนืไดท้นัที และสามารถดมกล่ินเตา้นมแม่เพื่อไปดูดนม
ไดท้นัที ในช่วง 2-3 สัปดาห์แรก ลูกโคตอ้งมีการพฒันาพฤติกรรมท่ีส าคญัคือตอ้งเปล่ียนจากสัตวท่ี์
กินนมซ่ึงเสมือนสัตวก์ระเพาะเด่ียว  (Simple Stomached Milk Drinking Animal) ไปเป็นสัตวเ์ค้ียว
เอ้ืองท่ีกินหญา้ ในลูกโคท่ีอยูใ่นแปลงหญา้เม่ืออาย ุ 7 สัปดาห์ จะเค่ียวเอ้ืองเพิ่มข้ึนเป็น 7 ชัว่โมงต่อ
วนั การนอนจะลดลงเป็น 4 ชัว่โมงต่อวนั ซ่ึงลูกโคมกันอนรวมกลุ่มกนัมากกวา่อยูก่บัแม่โค เม่ือลูก
โคหยา่นมจะใชเ้วลาอยูก่บัลูกโคดว้ยกนัมากกวา่ความตอ้งการการกินอาหาร ซ่ึงเป็นพฤติกรรม
ความตอ้งการเพื่อนตอ้งการกลุ่มของลูกโค   
           การเล่นของลูกโคสามารถเกิดไดก้บัแม่โค  หรือกบัลูกโคตวัอ่ืนๆ  ได ้ซ่ึงการเล่นมีหลายแบบ 
เช่น การข้ึนข่ีกนั การพลดักนัชนกนั (Pushing) การวิง่เหยาะ (Trotting) หรือวิง่ควบพร้อมๆ  กบัยก
หางตั้งข้ึน ลูกโคจะหกหนา้เตะไปขา้งหลงัและขา้งๆ  โดยใชข้าหลงัทั้งสองขา้ง ซ่ึงการเตะ        ก็
ไม่ไดมี้เป้าหมายเจาะจง ในลูกโคเพศผูจ้ะชอบเล่นมากกวา่ลูกโคเพศเมีย ลูกโคท่ีอายมุากข้ึนการเพิ่ม
การเล่น การอยากรู้อยากเห็น การเพิ่มพฒันาการการไดย้นิจะมีประสิทธิภาพมากกวา่ลูกโคท่ีอายุ
นอ้ย ซ่ึงการเล่นของลูกโคน้ีสามารถใชป้ระเมินสุขภาพไดใ้นลูกโคท่ีมีความสมบูรณ์แขง็แรง มี
สุขภาพดี ไดรั้บอาหาร เพียงพอจะมีการเล่นมากกวา่ลูกโคท่ีเจบ็ป่วย หรือเกิดความเครียด แต่ลูกโค
จะชอบเล่นในสภาวะอากาศท่ีอบอุ่น มากกวา่สภาวะอากาศท่ีช้ืนแฉะ ปัจจยัท่ีเพิ่มการเล่นของลูกโค 
ไดแ้ก่ เปล่ียนท่ีปูรองนอนใหม่ ไดเ้พื่อนร่วมคอกใหม่ การอยูร่่วมกบัคน หรือแมแ้ต่การกระตุน้ดว้ย
การเกาหลงัจะส่งเสริมการเล่นของลูกโคได ้

           ลูกโคท่ีหยา่นมและถูกเล้ียงอยูใ่นคอกเด่ียวมกัจะใชเ้วลาในกิจกรรมต่างๆ  ดงัน้ี ยนื ประมาณ 
9 ชัว่โมง เค้ียวเอ้ืองประมาณ 6-7 ชัว่โมง กินอาหารประมาณ 5 ชัว่โมง กินน ้าประมาณ 50 นาที 
แต่งตวัประมาณ 1.2 ชัว่โมง เลียท าความสะอาดใหต้วัอ่ืน 2-3 นาที ในลูกโคท่ีเล้ียงในคอกเด่ียวเม่ือมี
การปล่อยรวมกลุ่มมกัจะเป็นฝ่ายถูกข่มเหนือหรือปลีกตวัออกจากกลุ่ม แต่อยา่งไรก็ตามใน
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การศึกษาพฤติกรรมของสัตวเ์ค่ียวเอ้ืองยงัมีการศึกษาไม่มากพอท าใหไ้ม่สามารถช้ีชดัลงไปไดว้า่
จริงๆ แลว้สัตวเ์ค้ียวเอ้ืองในแต่ละวนัท ากิจกรรมอะไรบา้ง  
            ในโค กระบือ  ท่ีโตเตม็วยัเม่ือปล่อยแปลง  จะแทะเล็มหญา้ติดต่อกนัประมาณ  1-3 ชัว่โมง 

แลว้หยดุน่ิงประมาณ  10-20 นาที จากนั้นเร่ิมเค้ียวเอ้ือง  ประมาณ 10-20 นาที แลว้ก็ลงมือแทะเล็ม
หญา้สลบักนัไป เม่ืออยูใ่นคอกจ ะเค้ียวเอ้ืองและหยดุน่ิงสลบักนัไป ขณะหยดุน่ิงอาจยนืหรือนอน  

บางคร้ังก็หลบัตา  แต่หู และหางยงัคงกระดิกไล่แมลงตลอดเวลา ในวนัหน่ึงๆ  โคจะด่ืมน ้า  3-4 คร้ัง  
ปัสสาวะปกติมีสีใสหรือสีเหลืองอ่อนๆ ปกติโคถ่ายอุจจาระวนัละประมาณ  8 คร้ัง คือ กลางวนั 5 

คร้ัง กลางคืน 3 คร้ัง รวมอุจจาระหนกัประมาณ  4-5% ของน ้าหนกัตวั  ลกัษณะอุจจาระข้ึนอยูก่บั
ชนิดอาหาร  ซ่ึงพฤติกรรมประจ าวนัของโค กระบือน้ี สามารถใชจ้  าแยกโค กระบือท่ีป่วยและท่ีมี
สุขภาพดีได ้โดยโค กระบือท่ีป่วยจะแสดงอาการดงัน้ี เม่ือปล่อยแปลงจะยนืน่ิงใตต้น้ไมต้ลอดเวลา  

โดยไม่แทะเล็มหญา้และไม่เค้ียวเอ้ือง ขณะอยูใ่นคอกไม่เค้ียวเอ้ืองเลย ไม่แกวง่หางไล่แมลง ยนืหรือ
นอนซึมตลอดเวลา ไม่ชอบเคล่ือนไหว ปัสสาวะมีสีขุ่น  หรือเหลืองเขม้  หรือเหลืองปนเขียว  มีเลือด
ปน อุจจาระเหลว  สีแดงหรือมีเลือดปน  ถ่ายเป็นมูกหรือเป็นเมด็  มีกล่ินเหมน็มาก  มีพยาธิปนหวั
ใจเตน้ชา้หรือเร็วกวา่ปกติ หายใจหอบ ถ่ี หรือหายใจเบาๆ นานๆ คร้ัง อุณหภูมิร่างกายสูงกวา่ปกติ 

 

6.3 ปัญหาทางพฤติกรรมทีส่ามารถพบได้ 

       การเล้ียงลูกโคเป็นฝงู คือลูกโคจะชอบดูดท่ีปาก ใบหู ถุงอณัฑะ (Scrotum) ของลูกโคตวั
อ่ืน ซ่ึงพฤติกรรมน้ีมกัพบไดบ้่ อยในช่วงหลงัจากกินนมประมาณ 15 นาที การหยา่นมและการ
เปล่ียนใหลู้กโคกินอาหารเมด็สามารถลดพฤติกรรมน้ีไดห้รือการดูดวตัถุท่ีไม่ใช่อาหาร
(Nonnutritive Sucking) สามารถพบไดใ้นลูกโคท่ีกินนมจากถงัและหิวมากก่อนท่ีจะไดรั้บนม ท าให้
ลูกโคมีพฤติกรรมการดูดแบบไม่เลือกได ้

        6.3.1 พฤติกรรมของโคท่ีแสดงออกเม่ือเกิดความ กา้วร้าว  : พฤติกรรมการกา้วร้าวของพอ่
โค พอ่โคจะหนัขา้งเขา้หาศตัรูหรือคู่แข่ง เพื่อแสดงใหเ้ห็นถึงความสูงและความยาวของตวัมนั พอ่
โคจะใชข้าหนา้ตะกุยพื้นและใชเ้ขาของมนัขดุดิน บางคร้ังพบวา่พอ่โคจะยอ่เข่าลงดว้ย ความกา้วร้าว
ท่ีเกิดข้ึนระหวา่งโคดว้ยกนั (Intra-Species) มีลกัษณะเฉพาะคือการข่มกนัดว้ยหวั (Head to Head) 

ในโคท่ีไม่มีเขามนัจะใชห้วัชนหวัและชนไหล่ของอีกฝ่ายหน่ึง  ในขณะท่ีโคก าลงัต่อสู้กนัจะไม่มี
การหยดุพกัจนกวา่จะมีอีกฝ่ายยอมแพ ้ความกา้วร้าวในพอ่โค หรือในโคเพศผูส้ามารถลดความ
กา้วร้าวลงไดโ้ดยการลดฮอร์โมนเพศผูล้ง ท าใหล้ดพฤติกรรมข้ึนข่ีแม่โค ท าร้ายเจา้ของ ท าร้ายตวัผู ้
ตวัอ่ืนได ้ 
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              พฤติกรรมกา้วร้าวของโคแม่ลูกอ่อน เน่ืองจากโคแม่ลูกอ่อนจะหวงลูก คอยปกป้องลูกจาก
ส่ิงอนัตรายต่างๆ พบวา่โคสายพนัธ์ุแองกสัจดัวา่เป็นโคสายพนัธ์ุหน่ึงท่ีมีความกา้วร้าวในช่วงท่ีมีลูก
อ่อนมากท่ีสุดสายพนัธ์ุหน่ึง 

 

6.4 การบังคับโค กระบือ 

      โดยปกติโค  กระบือสามารถฝึกไดโ้ดยการใชเ้ชือกจูง ใส่ขลุม  แต่การควบคุมดว้ยวธีิการ
ธรรมดาทัว่ไป อาจจะไม่สามารถน ามาใชก้บัโคเน้ือท่ีมีลกัษณะการเล้ียงแบบปล่อยฝงูและตอ้นไป
หากินในแปลงหญา้ไดเ้พราะโค กระบือเหล่าน้ีส่วนใหญ่ไม่มีความคุน้เคยต่อการบงัคบั  ดงันั้นใน
การบงัคบัโคท่ีปลอดภยันั้นวธีิการท่ีนิยมใชโ้ดยทัว่ไปคือ การใชค้ อกหรือซองบงัคบัเพื่อจ ากดั
ขอบเขต และบริเวณของสัตว์  ในโคนมไดรั้บการปฏิบติัควบคุมดูแลอยา่งใกลชิ้ดกบัผูป้ฏิบติังาน
และส่ิงแวดลอ้มท่ีอาศยัอยูเ่ป็นประจ าทุกวนั  ท าใหโ้คนมมี ความคุน้เคยกบัผูเ้ล้ียงมากกวา่ การจบั
บงัคบัและบงัคบัควบคุมโค  กระบือท่ีดี เป็นทกัษะซ่ึงตอ้งปฏิบั ติงานไดอ้ยา่งมีความปลอดภยั มี
มนุษยธรรม และรวดเร็ว ทกัษะในการจบับงัคบัและควบคุมมีความจ าเป็นและส าคญัมาก ซ่ึงการ
ปฏิบติังานเพื่อจบับงัคบัควบคุม โค  กระบือ สามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งใชก้ าลงัของผูป้ฏิบติัมาก
เกินไป วธีิท่ีดีท่ีสุดคือปฏิบติัดว้ยความเฉลียวฉลาด รอบคอบและค วามอดทน ไม่สมควรท่ีจะใช้
ก าลงักายตา้นทานเพื่อจบับงัคบัควบคุมอยูต่ลอดเวลา การเขา้ใจถึงพฤติกรรมและนิสัยของสัตว์
สามารถน ามาใชค้าดการณ์ผลการตอบสนองล่วงหนา้ ก่อนการจบับงัคบัควบคุมซ่ึงจะท าใหเ้กิดผล
เสียหายหรือไดรั้บบาดเจบ็ทั้งต่อตวัผูท่ี้ปฏิบติังานควบคุมและต่อตวัสั ตวท่ี์ถูกบงัคบัควบคุมนอ้ย
ท่ีสุด ในการบงัคบัโค กระบือนั้นควรค านึงถึงจ านวนคนท่ีปฏิบติังานมีเพียงพอหรือไม่ เช่น การจบั
บงัคบัควบคุม โค กระบือดว้ยเชือกเพื่อท าการตอน  ซ่ึงตอ้งมีคนปฏิบติังานอยา่งนอ้ย 5 คน ดงัน้ี คน
ท่ี 1 จะเป็นผูค้วบคุมบริเวณหวัของสัตว ์คนท่ี 2 และ 3 จะเป็นผูท่ี้เตรียมการเขา้ไปผกูขาหนา้และขา
หลงั เม่ือสัตวถู์กบงัคบัควบคุมในขณะท่ายนืหรือหลงัจากลม้ลงแลว้ ส่วนคนท่ี  4 และ 5 หรือคน
อ่ืนๆ จะช่วยดึงเชือกเส้นท่ีคล้ องรัดไวท่ี้ล าตวัไปทางดา้นหลงั เพื่อบงัคบัควบคุมสัตว์  เป็นตน้ และ
นอกจากทีมงานเพียงพอแลว้ สถานท่ีท่ีใชป้ฏิบติังานควรเป็นพื้นท่ีหรือบริเวณท่ีดินมีความหนาแน่น 
และปราศจากส่ิงท่ีจะท าใหเ้กิดการบาดเจบ็ มีหลกัหรือเสาท่ีแขง็แรงแน่นหนาหรืออาจประยกุตใ์ช้
ตน้ไมใ้หญ่ท่ีมัน่คงเป็นท่ีส าหรับผกูยดึสัตวเ์อาไวแ้ทนได ้
      โดยปกติโค กระบือ จะใชส่้วนของหวัและเขาเพื่อโจมจีแ ละป้องกนัตวัเองจากศตัรูหรือส่ิง
แปลกปลอม โดยเฉพาะในโค  กระบือท่ียงัมีเขาอยูส่ามารถก่อใหเ้กิดอนัตรายและความเสียหายท่ี
รุนแรงมากถึงขั้นท่ีท าใหเ้สียชีวติได ้ดงันั้นในโคท่ีเล้ียงอยูใ่นฟาร์มส่วนใหญ่ โดยเฉพาะโคนม
มกัจะตอ้งท าการตดัหรือจ้ีเขา เพื่อไม่ใหมี้ความแหลมคมเป็นการลดอนัตรายต่อผูท่ี้เขา้ไปปฏิบติังาน
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และโคตวัอ่ืนๆ ในฝงู ส่วนอนัตรายอีกอยา่งหน่ึงท่ีตอ้งระมดัระวงัเม่ือเขา้ไปอยูใ่กลก้บัตวัโคคือการ
เตะดว้ยขาหลงัขา้งใดขา้งหน่ึงไดไ้ปทิศทางไปขา้งหนา้ ดา้นขา้ง และดา้นหลงั (เตะไดแ้บบ 180  

องศา) หรือในโค กระบือแม่ลูกอ่อน (โดยเฉพาะอยา่งยิง่ในวนัท่ี 1 หรือ 2 หลงัคลอด) อาจจะเขา้ท า
ร้ายคนหรือสัตวท่ี์เขา้มาอยูใ่กลลู้กเน่ืองจากมีความกงัวลและตอ้งการปกป้องลูกจากภยัอนัตราย
ต่างๆ ผูท่ี้ปฏิบติังานควรค านึงและเขา้ใจในขอ้น้ีอยูต่ลอดเวลา ในการปฏิบติังานต่อโค กระบือแม่ลูก
อ่อนหรือโค  กระบือท่ีเล้ียงรวมกนัเป็นฝงู หรืออยูร่วมกนัคอกเดียวกนักบัสัตวแ์ม่ลูกอ่อน  แมโ้ค 

กระบือ จะไม่มีฟันตดั (Incisors) ดา้นบน  แต่ฟันกราม (Moiars) ซ่ึงมีประสิทธิภาพดีใน การบดให้
อาหารแตกออกเป็นช้ินเล็ก ๆ อาจจะเป็นอนัตรายต่อน้ิวมือของผูท่ี้ปฏิบติังานท่ีตอ้งท างานบริเวณ
ช่องปาก เช่น การกรอกยาถ่ายพยาธิ การตรวจเยือ่เมือกบริเวณล้ินหรือกระพุง้แกม้ถา้จบัหรือวาง
ต าแหน่งของมือไม่ถูกทิศทาง แต่ถา้มีความคุน้เคยและไดรั้บการสอนใหป้ฏิบติัก็จะสามารถท าได้
อยา่งปลอดภยั ส่วนการสะบดัหรือแกวง่หางเป็นส่ิงปกติท่ีสัตวต์อบสนองต่อส่ิงท่ีมากระตุน้
ตามปกติ แต่ในการปฏิบติังานบางอยา่ง ถา้ไม่ผกูมดัหรือควบคุมการเคล่ือนไหวของหางจะท าใหไ้ม่
สามารถด าเนินงานไปไดด้ว้ยดีหรือผูท่ี้ก าลงัปฏิบติังานอาจไดรั้บบาดเจบ็จากขนบริเวณพูห่างตีเขา้
บริเวณดวงตา เป็นตน้ 

     6.4.1 การป้องกนัความบาดเจบ็ต่อผูท่ี้ปฏิบติังานโค-กระบือ 

 มกัท าไดใ้น 2 รูปแบบ โดยทัว่ไปคือ การป้องกนัทางตรง เช่น  การแกไ้ขหรือปรับต าแหน่ง
การยนืปฏิบติังานใหอ้ยูใ่จจุดหรือต าแหน่งท่ีปลอดภยั ส่วนการป้องกนัทางออ้ม เช่น การคดัเลือก
สายพนัธ์ของโค-กระบือท่ีมีนิสัยไม่ดุร้ายเขา้มาอยูใ่นฝงูหรือในทางกลบักนัก็ท าการคดัเลือกเอาพอ่ -

แม่พนัธ์ุท่ีมีนิสัยดุร้ายออกไปจากฝงู เป็นตน้ 

      6.4.2 การเตรียมการ (Preparing) 

 ผูป้ฏิบติังานและตวัสัตวค์วรจะไดรั้บความปลอดภยัและมีผูช่้วยเหลือเพียงพอ  สถานท่ีและ
เคร่ืองมืออุปกรณ์ท่ีใชป้ฏิบติังานมีจ านวนเพียงพอเหมาะสมกบัลกัษณะงานในแต่ละรูปแบบ เช่น 
คอก ซองบงัคบั เชือก ฯลฯ ซ่ึงตอ้งเขา้ใจการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์อยา่งถูกตอ้ง  เทคนิคและขั้นตอน
การวธีิการใหส้อดคลอ้งกบัลกัษณะงานและชนิดของสัตว ์โดยพยายามใชเ้ทคนิคและขั้ นตอน              

ในการท าท่ีใชร้ะยะเวลาท่ีสั้นท่ีสุด งานเสร็จไดอ้ยา่งรวดเร็วและมีคุณภาพ การแกไ้ขส่ิงท่ีผดิปกติท่ี
เกิดข้ึนในขณะท่ีจะเร่ิมปฏิบติังานหรือขณะปฏิบติังาน อาจเกิดส่ิงผดิปกติต่อสรีระหรืออารมณ์ได ้ 
ซ่ึงควรจะไดมี้การเตรียมการแกไ้ขอยา่งทนัที             
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6.4.3 การเขา้หาโค กระบือ 

              ก่อนการเขา้ถึงตวัโค กระบือ ควรท าใหส้ัตวรู้์ตวัก่อน เช่น การใชเ้สียงความถ่ีต ่าๆ  หรือการ
เรียกช่ือแลว้จึงเขา้ไปสัมผสับริเวณใดบริเวณหน่ึงของล าตวั เพื่อป้องกนัการต่ืนตกใจ และอาจจะท า
ร้ายท่ีเขา้มาปฏิบติังาน  ในบางคร้ังต าแหน่งท่ีตอ้งการปฏิบติังานอยูใ่นต าแหน่งหรือดา้นท่ีสัตวไ์ม่
คุน้เคย ควรตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัมากข้ึนแ ละการเขา้ไปปฏิบติังานกบัโค  กระบือท่ีเล้ียงรวมกนั
เป็นฝงูภายในคอก ควรตอ้งตรวจสอบ และปิดช่องทางหนีเขา้-ออกของสัตวใ์หเ้รียบร้อยก่อนเสมอ 

      6.4.4 การบงัคบัควบคุมโค กระบือใหเ้คล่ือนไปในทิศทางต าแหน่งต่างๆ         
             สามารถท าไดโ้ดยใชเ้ชือกจูงหรืออาศยัจุดสมดุลบริเวณหวัไหล่ เช่น ถา้โค กระบืออยูใ่น
ทางเดิน ถา้ตอ้งการใหโ้ค กระบือเคล่ือนท่ีไปขา้งหนา้ก็อาศยัจุดสมดุลบริเวณหวัไห ล่โดยการท่ี
เคล่ือนท่ีไปดา้นหลงั ท าใหโ้ค กระบือเคล่ือนท่ีไปในทิศทางตรงกนัขา้มกบัคนคือเดินไปขา้งหนา้  
หรือตอ้งการใหโ้ค กระบือ ขยบัไปทางขวาของโค กระบือ ก็อาศยัจุดสมดุลบริเวณหนา้ผากโค 
กระบือ โดยผูบ้งัคบัหนัหนา้เขา้หาโค กระบือ เม่ือขยบัไปทางขวามือ  โค กระบือก็จะขย ั บไปทาง
ซา้ยมือ (ดา้นขวามือของโค กระบือ ) ซ่ึงเป็นทิศทางตรงกนัขา้มกบัคน เป็นตน้  หรืออาศยัจุดบอด
บริเวณดา้นทา้ยโค กระบือโดยยนือยูบ่ริเวณจุดบอดหนัหนา้เขา้หาตวัโค กระบือ ขยบัออกไป
ทางซา้ย โค กระบือจะขยบัออกไปทางดา้นขวาเอง 
      6.4.5 การจบับงัคบัส่วนหวัของโค กระบือ  

 บางคร้ังสามารถจบับงัคบัควบคุมส่วนอ่ืนๆ  ของร่างกายได ้แต่ส่วนหวัยงัสามารถ
เคล่ือนไหวอยา่งอิสระท าใหส้ัตวด้ิ์นรนต่อตา้นขดัขืนการท างาน เพราะคิดวา่สามารถกลบัมาเป็น
อิสระจากการบงัคบัควบคุมได ้การจบับงัคบัควบคุมบริเวณส่วนหวัของโค กระบือ  สามารถท าได ้
โดยใชเ้คร่ืองมือหรืออุปกรณ์จบัยดึส่วนคอ ซ่ึงอาจใชไ้ม ้เชือก โซ่  คีมหนีบจมูก เป็นตน้ 
      6.4.6 การใส่เชือกจูงหรือขลุม 

             ควรท าห่วงคลอ้งในส่วนหวัและจมูกท่ีกวา้งพอกบัขนาดของสัตว ์ใหเ้รียบร้อยก่อนคลอ้ง
บ่วงดา้นท่ีมีขนาดใหญ่วางลงบนเหนือจมูกและหลงัโคนหู แลว้คลอ้งบ่วงท่ีเหลืออีกดา้นรอบปาก 
เสร็จแลว้ดึงเชือกพร้อมกบัจดัเชือกใหตึ้งและแน่น ขอ้ส าคญัในการใส่เชือกจูงโค  กระบือ จะตอ้งมี
ผูช่้วยเหลือหรืออุปกรณ์ช่วยจ ากดับริเวณการเคล่ือนไหวของสัตวแ์ละมีความอดทน เคล่ือนไหว 
ปรับท่าทางไปพร้อมกบัจงัหวะการเคล่ือนไหวตวัของสัตว ์ดงัรูปท่ี 6.1 
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รูปท่ี 6.1 การท าขลุมแบบชัว่คราว 
 

     6.4.7 การใส่สนสะพายหรือใส่ห่วงจมูก 

             ในกรณีท่ีโค  กระบือ ไดถู้กสนสะพายหรือใส่ห่วงจมูกไวแ้ลว้ จะช่วยใหก้ารจบับงัคบัและ
ควบคุมการด้ินรนขดัขืนบริเวณหวัไดผ้ลดี โดยจบัรวบสนสะพายทั้งสองดา้นของจมูกเขา้ดว้ยกนั
หรือดึงห่วงจมูกยกข้ึนมาดา้นหนา้เล็กนอ้ยสัตวก์็จะไม่ด้ินรนขดัขืน เน่ืองจากเน้ือเยือ่ผนงับางๆ ท่ี
แบ่งกั้นรูจมูกเป็นจุดท่ีไวต่อความรู้สึกของโค  กระบือ ถา้สัตวพ์ยายามท่ีจะด้ินรนมากข้ึนก็จะท าให้
รู้สึกเจบ็มากข้ึนตามมา ควรใส่ใหโ้ค  กระบือเพศผูแ้ละพอ่พนัธ์ุ  ส่วนการใส่ห่วงจมูกก็จะมีวธีิการ
คลา้ยกบัการสนสะพายเพียงแต่เลือกใชโ้ลหะท่ีไม่เป็นสนิม มีลกัษณะเป็นคร่ึงวงกลมต่อกนัใส่แทน
เชือก ซ่ึงวธีิการสนสะพายมีขั้นตอนดงัน้ี   ใชไ้มป้ลายแหลมสะอาดแทงผา่นผนงัรูจมูกตรงจุดท่ีบาง
ท่ีสุดใหท้ะลุ จากนั้นเอาเชือกขนาด 1.5 หุน ร้อยผา่นรูดงักล่าวออ้มใตใ้บหูมาผกูปลายทั้งสองขา้งเขา้
ดว้ยกนับนหวั อาจจะน าเอาเชือกอีกเส้นมาผกูยดึไวก้บัสนสะพาย แลว้น ามาพนัรอบคอก็จะช่วยให้
สนสะพายแน่นและมัน่คงข้ึน ดงัรูปท่ี 6.2 
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รูปท่ี 6.2 การใส่สนสะพายและห่วงจมูก 

 

      6.4.8 การใชคี้มดึงจมูก (Nose Holder) 

 เป็นอุปกรณ์ท่ีใชช่้วยในการจูงหรือบงัคบัควบคุมการเคล่ือนไหวของส่วนหวัในกรณีท่ีสัตว์
ไม่มีสนสะพาย ห่วงจมูก หรือใชเ้ชือกจูง โดยมีหลกัการเช่นเดียวกบัการใชส้นสะพาย หรือห่วงจมูก
ลกัษณะของคีมดึงจมูกท่ีดีคือบริเวณส่วนปลายเป็นปุ่มกลมเรียบไม่แหลมคม มีขนาดสามารถใส่เขา้
ไปทางช่องจมูกได ้มีช่องวา่งระหวา่งปลายของคีมดึงจมูกเหลือไวป้ระมาณ 3 มิลลิเมตร ดงัรูปท่ี 6.3 

เม่ือน ามาหนีบประกบชิดกนับริเวณด้ ามถือของคีมดึงจมูกสามารถจบัยดึ และอยูใ่นต าแหน่งท่ี
เหมาะสม ดงัรูปท่ี 6.4 

 

 
รูปท่ี 6.3 คีมดึงจมูก 

(ท่ีมา : http://board.kobalnews.com/view.php?category=siamindu&wb_id=195) 
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รูปท่ี 6.4 การใชคี้มดึงจมูก 

 

              6.4.9 การป้องกนัอนัตรายในการปฏิบติังานกบัโค กระบือ 

              อนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนต่อบุคคลท่ีท างานเก่ียวกบัโค  กระบือ คือ การถูกเตะส่วนใหญ่เกิดจาก
โค ส่วนกระบือมกัจะเหยยีบมากกวา่เตะ ส่ วนการชนและขวดิเกิดไดท้ั้งโคและกระบือ โดย
เปอร์เซ็นตท่ี์จะไดรั้บอนัตรายจากการเตะมีโอกาสสูงมากกวา่ ดงันั้นการเรียนรู้วธีิการป้องกนั
อนัตรายจากโค กระบือไดด้งัน้ี  
             การยกส่วยหาง (Tail Lift) เป็นเทคนิควธีิการท่ีง่ายวธีิหน่ึงในการป้องกนัการเตะของโค   
ท่าทางลกัษณะท่ีถูกตอ้ง คือใชมื้อขา้งหน่ึงจบับริเวณเหนือใกลโ้คนหางข้ึนมาในแนวทิศทางตั้งตรง
กบัแนวเส้นกลางล าตวั ส่วนอีกมือขา้งหน่ึงอาจช่วยพยงุรับน ้าหนกั  ในลกัษณะน้ีแรงท่ียกและกดลง
บนหางจะไม่ ท าความเสียหายต่อกระดูกหางและยงัเป็นการกดกระดูกสันหลงั (Vertebrae) และ
เส้นประสาท Caudal Nerve ท่ีเหมาะสมท าใหส้ัตวอ์ยูใ่นสภาพท่ีผอ่นคลายและไม่สนใจต่อการ
ปฏิบติังานอ่ืนๆ ซ่ึงวธีิการน้ีจะเมาะสมกบัโคท่ีอยูใ่นช่ องหรือบริเวณท่ีไม่สามารถเคล่ือนตวัไปใน
ทิศทางต่างๆ โด ยทัว่ไปการใชว้ธีิน้ีจะช่วยป้องกนัการเตะของโคได ้แต่อยา่งไรก็ตามในการ
น าไปใชก้บัโคบางตวัก็ควรจะตอ้งมีความระมดัระวงัอยูด่ว้ยเช่นกนั 

             การกดบริเวณสวาบ แรงท่ีกดบริเวณสวาบสามารถลดการเตะของโคไดว้ธีิหน่ึง ซ่ึงสาม ารถ
ท าไดโ้ดยการใชมื้อยกดนับริเวณดา้นใตข้องสวาบข้ึนมาหรือการใชไ้มก้ดบริเวณสวาบหรือบางคร้ัง
สามารถใชเ้ชือกรัดบริเวณสวาบรอบล าตวัแลว้ดึงเชือกใหตึ้ง แต่วธีิการใชเ้ชือกรัดสวาบควร
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ระมดัระวงัเพราะอาจเส่ียงต่อการเกิดอนัตรายกบัเส้นเลือดท่ีไปเล้ียงเตา้นมของเพศเมียหรืออวยัวะ
สืบพนัธ์ุเพศผู ้
             การผกูขาหลงั โดยอาจจะผกูขาหลงัเขา้ดว้ยกนัหรือผกูขาหลงัไวก้บัเสาซองท่ียนือยู ่  ดงัรูป
ท่ี 6.5 แต่มีขอ้แนะน าวา่ควรใชว้ธีิน้ีในกรณีท่ีเร่งด่วนฉุกเฉินเท่านั้น ผูป้ฏิบติัตอ้งพึงอนัตรายท่ี
อาจจะเกิดข้ึนในขณะท าการผกูขาเพราะโคจะมีความรู้สึกร าคาญและขดัขืนในระหวา่งปฏิบติังาน
หรือหลงัจากท่ีโคถูกผกูขาตอ้งระวงัอนัตรายท่ีจะเกิดข้ึนต่อผูป้ฏิบติังานและต่อตวัสัตว์ คือการลม้ลง
ของตวัโค   
   

 

รูปท่ี 6.5 การป้องกนัการเตะของโคโดยการใชเ้ชือกผกูขาหลงั 

        6.4.10 การจบับงัคบัควบคุมโค กระบือทุกส่วนของร่างกาย 

   อุปกรณ์และเคร่ืองมือบงัคบัควบคุมโค  กระบือขนาดใหญ่ นิยมใชค้อกปฏิบติัการ หรือ
การใชเ้ชือก ซ่ึงมีรายละเอียดดงัต่อไปน้ี 

   คอกปฏิบติัการ (Confining Pen) ในฟาร์มหรือสถานท่ีท่ีมีความจ าเป็นตอ้งจบั บงัคบั และ
ควบคุมโค กระบือขนาดใหญ่อยูเ่ป็นประจ า มีความจ าเป็นและคุม้ค่าท่ีจะลงทุนติดตั้งคอกปฏิบติัการ 
เพื่อความสะดวก ประหยดัเวลาและลดการเกิดอนัตรายต่อทั้งผูป้ฏิบติังานและตวัสัตว ์โดยมี
ส่วนประกอบท่ีส าคญัอยูห่ลายส่วน ส่ วนท่ีส าคญัและจ าเป็นส่วนหน่ึงของคอกปฏิบติัการ คือ ซอง
หนีบบงัคบัควบคุม (Squeeze Chute) 

   ลกัษณะของซองหนีบบงัคบัควบคุมท่ีดี ควรมีลกัษณะดงัน้ี  สามารถปรับเปล่ียนขนาด
ความกวา้งหรือความยาวใหเ้หมาะสมกบัโคกระบือขนาดต่างๆ   พื้นของซองควบคุมบงัคบัไม่ล่ืน  มี
ส่วนท่ีสามารถใชห้นีบ หรือยดึจบับริเวณส่วนหวัของโค  กระบือใหอ้ยูอ่ยา่งมัน่คงและสามารถ
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ปลดปล่อยส่วนท่ีหนีบหรือยดึจบัส่วนหวัไดอ้ยา่งรวดเร็วทนัทีทนัใดเช่นกนั หลงัจากการปฏิบติังาน
เรียบร้อย หรือถา้เกิดบางส่ิงบางอยา่งท่ีผดิปกติกบัสัตว ์ในขณะท่ีอยูใ่นซองควบคุมบงัคบั  มี
เคร่ืองมือหรืออุปกรณ์ช่วยเหลือไม่ใหโ้ค  กระบือ กลบัตวัหรือถอยหลงั    สามารถปรับหมุนไปใน
ต าแหน่งและองศาท่ีเหมาะกบังาน เช่น ปรับเปล่ียนจากท่ายนืปกติ (Vertical Position) ไปเป็นท่า
นอน (Horizontal Position) เพื่อท าการผา่ตดัหรือท างานบริเวณขาและกีบ โดยควรจะมีแผน่ วสัดุท่ีมี
ความนุ่มนวลรองบริเวณไหล่ และเหนือขาหนา้เพื่อป้องกนัเส้นประสาทขาหนา้ (Radial Nerve) 

ไดรั้บความเสียหาย พร้อมกนัน้ีมีสายหนงัเขม็ขดัหรือเชือกผกูยดึบริเวณขาและหวัติดกบัดา้นขา้ง
ของซองควบคุมบงัคบั ดงัรูปท่ี 6.6 

 

 
 

รูปท่ี 6.6 ซองหนีบบงัคบัควบคุม 

(ท่ีมา : http://board.kobalnews.com/view.php?category=siamindu&wb_id=195) 

 

        6.4.11 การใชเ้ชือกจบับงัคบัควบคุม   

               มีความส าคญัในการบงัคบัสัตวอ์ยา่งมาก โดยเฉพาะการ ปฏิบติังานในพื้นท่ีห่างไกลไม่มี
ซองควบคุมบงัคบัสัตวก์็สามารถใชเ้ชือกในการจบั บงัคบัควบคุมในลกัษณะต่างๆ เชือกเป็น
อุปกรณ์พื้นฐานอนัดบัหน่ึงท่ีคนใชใ้นการจบับงัคบัและควบคุมสัตว ์สามารถแบ่งไดต้ามลกัษณะ
คุณสมบติั ไดแ้ก่  เชือกท่ีเป็นเส้นใยนุ่ม (Soft Fiber Ropes) เช่น เชือกฝ้าย (Cotton)  เชือกท่ีเป็นเส้น
ใยแขง็ (Hard Fiber Ropes) เช่น เชือกมนิลา (Manila)  และเชือกท่ีเป็นเส้นใยสังเคราะห์ (Synthetic 

Ropes) เช่น เชือกไนลอน  (Nylon) เป็นตน้ เชือกแต่ละชนิดมีขนาดทนทานและรับแรงดึงแตกต่าง
กนัออกไป  เชือกท่ีใชใ้นการจบับงัคบัและควบคุมไดแ้ก่ 
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    6.4.11.1. เชือกคลอ้ง โดยทัว่ไป  นิยมใชเ้ชือกมนิลา  ขนาด 0.5 น้ิว     ยาวประมาณ    
8-10 เมตร (ข้ึนอยูก่บัขนาดของโค กระบือ) โดยปลายขา้งหน่ึงถกัเป็นห่วง ส่วนปลายอีกขา้งหน่ึงถกั
เก็บหวัเชือก ศพัทภ์าษาชาวบา้นเรียกวา่ “เชือกพรวน”  
    6.4.11.2. เชือกมดัขา โดยปกติตอ้งมีอยา่งนอ้ย 2 เส้น นิยมใชเ้ชือกมนิลาท่ีมีขนาด 
5/16 น้ิว ยาวประมาณ 2.5-3.0 เมตร ถกัปลายทั้งสองขา้งเหมือนกบัเชือกคลอ้ง 

    6.4.11.3. เชือกล่าม นิยมใชเ้ชือกไนลอนขนาด 2/8 น้ิว ยาวประมาณ 4-8 เมตร น า
ปลายขา้งหน่ึงของเชือกไปผกูกบัสะพายหรือห่วงจมูก 

    6.4.11.4. เชือกจูง ใชส้ าหรับจูงโค กระบือท่ีไม่มีสะพายหรือห่วงจมูกอาจจะ
เลือกใชเ้ชือกมนิลา  หรือเชือกอ่ืนๆ ก็ได้ 
       

6.4.12 การจบับงัคบัและควบคุมลูกโค กระบือขนาดเล็กถึงปานกลาง (น ้าหนกัไม่เกิน 120 

กิโลกรัม)  :   สามารถกระท าไดโ้ดยใชก้ าลงัของผูป้ฏิบติัลม้สัตวใ์นท่านอนตะแคง (Lateral 

Recumbency) และใชเ้ชือกช่วยในการบงัคบัส่วนขา โดยมีขั้นตอนการปฏิบติั ดงัน้ี 

                  6.4.12.1. ผูป้ฏิบติัท่ีถนดัดา้นซา้ยยนือยูแ่นบติดบริเวณหวัไหล่ดา้น ซา้ย หนัหนา้ไป
ทางเดียวกบัตวัสัตว ์มือ ขวาจบัรวบก าโคนท่ีใบหูดา้น ขวา  มือซา้ยจบัรวบท่ีบริเวณขากรรไกรล่าง  

โดยใชน้ิ้วหวัแม่มือสอดเขา้ไปอยูใ่นปากบริเวณปากของสัตวเ์พื่อเพิ่มความกระชบัและมัน่คงในการ
จบั  เพราะถา้จบัไม่มัน่คงพอจะท าใหมี้โอกาสท่ีมือจะถูกเล่ือนเขา้ไปไดรั้บบาดเจบ็จากกลุ่มฟันตดั
ดา้นล่าง  ในกรณีท่ีถนดัขวาก็สามารถยนืแนบชิดบริเวณไหล่ดา้นขวา  หนัหนา้ไปทางเดียวกบัตวั
สัตว ์มือซา้ยจบัรวบก าโคนท่ีใบหูดา้น ซา้ย มือขวาจบัรวบท่ีบริเวณขากรรไกรล่าง โดยเทา้ทั้งส่ีของ
สัตวว์างน ้าหนกัลงบนพื้นดินตามปกติ แต่ในกรณีท่ีสัตวข์ดัขืนหรือต่อตา้นมากๆ พยายามยกใหข้า
ลอยสูงเหนือจากพื้นดิน  ดงัรูปท่ี 6.7 
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รูปท่ี 6.7 การจบับงัคบัส่วนหวั 

 

6.4.12.2. ผูป้ฏิบติักลบัตวัในทิศทางประมาณ  180 องศา พร้อมกบัการใชก้ าลงับิด
พบัส่วนคอและหวัของสัตวต์ามมา จนกระทัง่เห็นวา่สัตวเ์ร่ิมเสียสมดุล การทรงตวัก็จะลม้ลงใน
ลกัษณะท่านอนตะแคงราบไปบนดา้นขา้งของล าตวั  ดงัรูปท่ี 6.8 
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รูปท่ี 6.8 การบิดพบัส่วนคอและหวัเพื่อใหโ้คเสียการทรงตวั 

 

                 6.4.12.3. ทนัทีท่ีสัตวล์ม้ลงแลว้ ผูป้ฏิบติัก็จะบงัคบัควบคุมสัตวไ์ม่ใหข้ดัขืนหรือ
ต่อตา้นโดยการพบัส่วนหวัและคอมาทางดา้นขา้งบนล าตวัหรือถา้มีผูช่้วยเหลือก็ควรเอาส่วนหาง
ลอดระหวา่งขามาดึงใหตึ้งก็จะช่วยลดการด้ินรนขดัขืน ดงัรูปท่ี 6.9 
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รูปท่ี 6.9 การลม้โคในท่านอนตะแคง 

 

      6.4.13 ขั้นตอนและวธีิการปฏิบติัโดยใชเ้ชือกลม้โค กระบือขนาดใหญ่ ดว้ยวธีิ ฮาลฟ์ ฮิท  

(Half - Hitch Method)   

ก่อนท าการลม้ควรตรวจสอบความพร้อมของทีมงานผูป้ฏิบติังาน โดยค านึงถึงทีมงานและ
ประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังาน ตวัสัตว ์อุปกรณ์ท่ีใช ้และสถานท่ีท่ีจะบงัคบัสัตว ์ ใหมี้ความ
เหมาะสมและปลอดภยัต่อสัตวท่ี์สุด  ซ่ึงสามารถท าไดด้งัน้ี 

                  6.4.13.1 น าโค กระบือ ท่ีผกูไวก้บัเชือกล่ามหรือเชือกจูงมาผกูไวก้บัเสาหรือหลกั
หรือตน้ไมท่ี้แขง็แรงมัน่คง พร้อมมีคนควบคุมบงัคบัส่วนหวั 1 คน 

                  6.4.13.2 ท าการผกูเง่ือนรอบคอในลกัษณะปมท่ีสามารถถูกดึงใหค้ลายออกไดง่้าย 
และปมเชือกไม่ถูกดึงใหเ้คล่ือนท่ี ท าใหเ้ชือกรัดคอสัตวจ์ะหายใจไม่สะดวก (ในบางคร้ังเพื่อป้องกนั
เชือก   ท่ีอาจจะรัดคอสัตวส์ามารถผกูเชือกไวร้อบเขาแทนก็ได้ ) แนะน าปลายเชือกมาพนัรอบล าตวั                  

2 ต าแหน่ง คือบริเวณหลงัหวัไหล่หรือซอกขาหนา้และบริเวณดา้นหนา้ของกระดูกเชิงกรานหรือบั้น
เอว ส่วนปลายเชือกท่ีเหลือดึงไปทางดา้นหลงัของสัตว ์ดงัรูปท่ี 6.10 
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รูปท่ี 6.10 การพนัเชือกมาพนัรอบล าตวักระบือ 

                  6.4.13.3 เม่ือตรวจสอบความเรียบร้อยของส่ิงท่ีท าไวใ้นขั้นตอนขา้งตน้ใหส้ัญญาณ
เพื่อท าการปฏิบติังานท่ีพร้อมเพรียงกนั ปลายเชือกพนัรอบล าตวัจะถูกดึงไปดา้นหลงั ท าใหเ้กิดแรง
กดบริเวณดา้นหลงัหวัไหล่และดา้นหนา้ของกระดูกเชิง กราน (บริเวณสวา บ) จนกระทัง่สัตวเ์ร่ิม
แสดงอาการอ่อนแรงและทรุดตวัลง จงัหวะน้ีพยายามใชแ้รงผลกัหรือเปล่ียนทิศทางเชือกท่ีก าลงัดึง
อยูไ่ปในดา้นท่ีตอ้งการใหส้ัตวล์ม้ ดงัรูปท่ี 6.11 

 

รูปท่ี 6.11 การดึงเชือกใหก้ระบือลม้ 
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                  6.4.13.4 เม่ือสัตวล์ม้ลงนอนในดา้นท่ีตอ้งการแลว้ คนท่ีควบคุมส่วนหวัก็จะกด
บงัคบัไม่ใหเ้คล่ือนไหว คนท่ีมีหนา้ท่ีผกูขาหนา้และขาหลงัเขา้ไปป ฏิบติัพร้อมกนัในช่วงน้ี เพื่อ
ความปลอดภยัของผูท่ี้เขา้ไปผกูขาหนา้และขาหลงั เชือก เส้นท่ีดึงใหส้ัตวล์ม้ลงตอ้งถูกดึงใหตึ้งอยู่
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้สัตวพ์ยายามขดัขืน  ดนัขาหนา้และขาหลงัเขา้มาหากนั พร้อมกบั
แลกเชือกผกูขาหนา้และขาหลงัสลบักนัแลว้จึงน ามาผกูเขา้ดว้ยกนั ดงัรูปท่ี 6.12 

 

 

รูปท่ี 6.12 การมดัขา 

                  6.4.13.5 ในกรณีท่ีสัตวด้ิ์นรน ขดัขืน นอกจากการดึงเชือกเส้นท่ีดึงใหส้ัตวล์ม้ลง
ใหดึ้ง เพื่อบงัคบัควบคุมสัตวส์ามารถใชไ้มห้รืออุปกรณ์ท่ีมีความแขง็แรงและไม่ท าใหส้ัตวไ์ดรั้บ
บาดแผลหรือบาดเจบ็สอดเขา้ไปทางดา้นของขาหนา้และขาหลงัท่ีผกูไวด้ว้ยกนั และส่วนปลายท่ีจบั
ไวใ้หก้ดลงบริ เวณสวาบ (Flank Pressure) ของสัตวก์็จะมีผลเช่นเดียวกบัการดึงเชือกใหตึ้งเพื่อ
บงัคบัควบคุม ดงัรูปท่ี 6.13 
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รูปท่ี 6.13 การใชไ้มช่้วยกดบริเวณสวาบ 

                  6.4.13.6 ขอ้ควรระวงัในการจบับงัคบัโค กระบือ ดว้ยวธีิน้ี คือ หา้มบงัคบัสัตวท่ี์ตั้ง
ทอ้งเพราะอาจท าใหแ้ทง้ได ้    ในสัตวเ์พศเมีย ตอ้งระมดัระวงัอยา่ใหเ้ชือกไปรัดหรือมดับริเวณเตา้
นม    ควรลดความหวาดระแวงของสัตวล์ง โดยใชผู้เ้ล้ียงท่ีคุน้เคยและรู้นิสัยสัตวดี์เขา้ไปจบับงัคบั
ส่วนหวัในขั้นแรกของการบงัคบั     ในการปฏิบติังานตอ้งมีการแบ่งหนา้ท่ีกนัอยา่งชดัเจนเพื่อความ
รวดเร็วและถูกตอ้งในการบงัคบัเน่ืองจากการบงัคบัสัตวโ์ดยวธีิน้ี ไม่ควรบงัคบันานเกิน 30 นาที 

เพราะสัตวอ์าจเกิดภาวะ สร้างแก๊สในกระเพาะหมกัเกินได ้(Bloat)     การบงัคบัควบคุม เพื่อลม้สัตว์
ไปทางดา้นซา้ยหรือขวา ข้ึนอยูก่บัลกัษณะและความเหมาะสมในการปฏิบติังาน ในกรณีท่ีสัตว์
ไดรั้บการปฏิบติัใหเ้ตรียมตวัมาก่อนท่ีจะใชง้าน นิยมบงัคบัควบคุมใหส้ัตวล์ม้ลงไปทางดา้นซา้ย
ของล าตวัเพื่อป้องกนัหรือลดการเกิดเกิดการเคล่ือนของกระเพาะแท้  (Abomasum) ไปอยูผ่ดิ
ต าแหน่งจากปกติ (Abomasal Displacement) แต่ในบางกรณีสังเกตเห็นกระเพาะหมกั (Rumen) 

ขยายหรือมีขนาดใหญ่มาก การให้ สัตวล์ม้ลงทางดา้นซา้ยซ่ึ งเป็นดา้นท่ีตั้งของกระเพาะหมกั อาจจะ
ท าใหเ้กิดปัญหาหรืออนัตรายต่อตวัสัตวไ์ด้     ในขณะท่ีสัตวถู์กควบคุม ตอ้งสังเกตและตรวจสอบ
การหายใจ การตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้ ฯลฯ ถา้พบความผดิปกติเกิดข้ึนอยา่งใดอยา่งหน่ึง ตอ้งรีบ
ช่วยแกไ้ขใหส้ัตวป์รับตวัคืนสภาพตามปกติทนัที  และเม่ือปฏิบติังานเสร็จเรียบร้อยแลว้ ควรจะ
ด าเนินการแกม้ดัเชือกท่ีผกูไวเ้พื่อปลดปล่อยใหเ้ป็นอิสระ โดยด าเนิ นการในลกัษณะจากขั้นตอน
สุดทา้ยกลบัไปจนถึงขั้นตอนแรก 
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     6.4.14 การใชเ้ชือกผกูมดัรวบขาเพื่อควบคุมโค กระบือรุ่น   

     โดยทัว่ไปเม่ือจบับงัคบัสัตวล์ม้ลงในท่านอน สามารถท าการผกูรวบขาทั้งส่ีเขา้ดว้ยกนั
โดยมีขั้นตอนการปฏิบติัดงัน้ี 

                 6.4.14.1. เม่ือลม้โคนอนตะแคงไดแ้ลว้ ท าการมดัขาโดยมดัจากขาขา้งท่ีอยูบ่น
จากนั้นมดักบัขาอีกขา้งและสอดปลายเชือกเขา้มาตรงกลางระหวา่งขา ท าทั้งขาหนา้และขาหลงั  ดงั
รูปท่ี  6.1 4 

  

 
 

รูปท่ี 6.14 การใชเ้ชือกผกูมดัรวบขา 

 
 

                6.4.14.2. น าปลายเชือกทั้งจากการมดัขาหนา้และขาหลงัน ามามดัเขา้ดว้ยกนั เพื่อ
รวบขาทั้งส่ีขา้งเขา้หากนั  ดงัรูปท่ี  6.1 5 
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รูปท่ี 6.15 มดัเชือกรวบขาทั้ง 4 ขา้งเขา้หากนั 

 

การจบับงัคบัและควบคุมโค กระบือท่ีมีความดุร้ายหรืออยูร่วมกนัเป็นฝงูในคอกสามารถท า
ไดโ้ดยใชเ้ชือกท าเป็นบ่วงแลว้คลอ้งบริเวณส่วนหวัโค จากนั้นเม่ือบงัคบัส่วนหวัไดแ้ลว้นั้นให้
ด าเนินการลม้ววัโดยวธีิฮาลฟ์ ฮิท  แต่ในการเขา้หาโค กระบือท่ีดุร้ายนั้นตอ้งอาศยัความระมดัระวงั
อยา่งมาก เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนได ้ดงัรูปท่ี  6.1 6                     

 

 

รูปท่ี 6.16 จบัโคโดยใชบ้่วงเชือก 

               6.4.15 การเจาะเก็บตวัอยา่งเลือดหรือฉีดยาเขา้หลอดเลือดในโค กระบือ 
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  สามารถเก็บไดจ้ากหลอดเลือดด าใหญ่ จูกลูาร์ บริเวณขา้งล าคอ ซ่ึงสามารถเก็บปริมาณ
เลือดไดเ้ป็นจ านวนมากและรวดเร็ว  ดงัรูปท่ี 6.17 หรือเก็บเลือดจากหลอดเลือด ด าบริเวณหาง 
(Coccygeal Vein) มกันิยมเก็บในกรณีท่ีตอ้งการเลือดไม่มากและการจบับงัคบัง่ายกวา่การเจาะเลือด
จากหลอดเลือดด าใหญ่บริเวณขา้งล าคอ 

 

 

 

รูปท่ี 6.17 การเจาะเลือดจากหลอดเลือดด าใหญ่จูกลูาร์ 

 

      6.4.16 การท าลายเขาลูกโค หรือ การสูญเขาลูกโค 

              มีวตัถุประสงค์ เพื่อป้องกนั อนัตราย ท่ีอาจเกิดข้ึนต่อโคดว้ยกนั ซ่ึง โคมกัขวดิกนัเอง ท าให้
เกิดบาดแผล หรือโคบางตวัอาจมีเขายาวโงง้เขา้มาท่ิมแทงใบหนา้หรือตาได้  เพื่อป้องกนัอนัตรายท่ี
อาจเกิดเน่ืองจากอุบติัเหตุเขาเขา้ไปติดหรือขดักบัคอกหรือในโคบางตวัเขากางออก ท าใหส้ิ้นเปลือง
เน้ือท่ีรางอาหาร คอก และการขนส่ง  และเพื่อเป็นการป้องกนัอนัตราย ต่อผูเ้ล้ียงและผูท่ี้เก่ียวขอ้ง  

การท าลายเขาโคยิง่ท าเม่ืออายนุอ้ยเท่าใดก็ยิง่ดี เพราะจะลดความเจบ็ปวดจากบาดแผลท่ีเกิดข้ึน การ 
จบัยดึก็ท  าไดง่้าย การท าลายเขาลูกโคสามารถท าไดห้ลาย ไดแ้ก่ 
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6.4.16.1. ใช้สารเคมี  :  ส่วนใหญ่ใชโ้ซดาไฟ  อาจใชแ้บบแหง้ท่ีมีรูปแบบเหมือน
ชอลค์เขียนกระดาน หรือใชแ้บบของเหลวขน้คลา้ยยาสีฟันก็ได ้ควรท าเม่ือลูกโคอายไุม่เกิน 10 วนั 

ตดัขนบริเวณรอบปุ่มเขาออก  ใชข้ี้ผึ้งหรือจารบีทารอบๆ  เพื่อป้องกนัไม่ใหโ้ซดาไฟไหลไปถูก
บริเวณอ่ืน  ทาเป็นวงกวา้งๆ  ถา้เป็นโซดาไฟชนิดแหง้ตอ้งท าใหปุ่้มเขาช้ืนเล็กนอ้ยแลว้เอาแท่ง
โซดาไฟถูบริเวณปุ่มเขาจนมีเลือดซึมเล็กนอ้ย ใชเ้วลาประมาณ 15 วนิาที ถา้เป็นโซดาไฟชนิดเหลว
ขน้ตอ้งขดูปุ่มเขาเล็กนอ้ยใหเ้ป็นรอยเพื่อเอาไขมนัท่ี ปกคลุมอยูอ่อกแลว้เอาโซดาไฟเหลวทาบนปุ่ม
เขา ในพื้นบา้นใชปู้นแดงกบัสบู่กรดในปริมาณเท่าๆ กนั กวนผสมน ้าจนเหลวคลา้ยยาสีฟัน ใชแ้ทน
โซดาไฟเหลว  แยกลูกโคออกจากแม่อยา่งนอ้ยคร่ึงชัว่โมงเพื่อไม่ใหแ้ม่เลียออก  หลงัจากทาแลว้ 2 

ถึง 3 วนั ปุ่มเขาจะเกิดสะเก็ดหนา ภายใน 10 วนั สะเก็ดจะหลุดออกไม่มีแผลเปิด  แต่ถา้ใชส้ารเคมี
มากเกินไปหรือถูแท่งโซดาไฟ  แรงเกินไป หรือสะเก็ดขดูลอกออกก็อาจมีแผลได ้ใหท้  าการรักษา
แผล 

6.4.16.2. ใช้ความร้อนท าลาย   :  ท าไดก้บัลูกโคท่ีอายปุระมาณ 3 สัปดาห์ จนถึง 3 

เดือน ใชเ้หล็กหรือวสัดุท่ีประดิษฐเ์ป็นรูปทรงกระบอกตรงปลายบุ๋มโคง้เขา้เพื่อใหค้รอบสนิทกบั
ปุ่มเขา ดงัรูปท่ี 6.18  จบัลูกโคใหม้ัน่แลว้ตดัขนบริเวณรอบปุ่มเขา น าท่ีจ้ีเขาไปเผาไฟจนร้อนจดัแลว้
น ามาจ้ีโดยหมุนวนไปรอบๆ  ปุ่มเขาท่ีโผล่ข้ึนมาเล็กนอ้ย แต่ไม่กดเช่นเดียวกบัการตีเ บอร์ ใชเ้วลา
ประมาณ 3 วนิาที ข้ึนอยูก่บัปุ่มเขา  หากเป็นเขาท่ีงอกออกมาหนาแลว้ควรใชมี้ดคมๆ  ปาดออกก่อน
แลว้จึงจ้ีซ ้ าอีกคร้ัง จึงจะท าลายปุ่มเขาไดส้ าเร็จ เสร็จแลว้ใชน้ ้ามนัมะพร้าวชโลมท่ีแผล 

 

 
รูปท่ี 6.18 เคร่ืองจ้ีเขาไฟฟ้า 
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                  เคร่ืองมือตามภาพ ดา้นขวามือเป็นแบบเหล็กใชเ้ผาไฟ ดา้นซา้ยมือเป็นเคร่ืองจ้ีเขาไฟฟ้า  

เม่ือจะใชน้ าไปเสียบปลัก๊ไฟใหต้อนปลายร้อนแดงแทนการเผาไฟ 

6.4.16.3. การตดัเขา   :  โคท่ีเขายาวแลว้อาจ ใชคี้ม ดงัรูปท่ี 6.19   หรือใชเ้ล่ือย  ดงั
รูปท่ี 6.20  ตดั 1/3 ของความยาวจากดา้นปลาย  หากตดัลึกเกินไปจะถูกเส้นเลือดในแกนเขาท าให้
เลือดไหลออกมาก ตอ้งหา้มเลือดโดยใชห้วัแร้งเผาไฟจ้ีใหเ้ลือดหยดุไหล 

 

 

 

 

 

 

 
 

รูปท่ี 6.19 คีมตดัเขาโค 

 

 

รูปท่ี 6.20 เล่ือยตดัเขาโค 

ขั้นตอนการปฏิบติั สามารถท าไดด้งัน้ี 
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1) ลูกโคอาย ุ3-5 สัปดาห์ ลูกกระบือควรกระท าในสัปดาห์แรกท่ีคลอด  ไม่ควรมี
เกินอาย ุ2 สัปดาห์ เหมาะท่ีสุดเพราะเขางอกเล็กนอ้ยและลูกสัตวไ์ม่ด้ินรนมาก  ก่อนท าการสูญเขา
โคควรท าความสะอาดบริเวณรอบๆเขาโคก่อน 

2) เสียบปลัก๊ไฟหวัแร้งไฟฟ้า  (กรณีใชห้วัแร้งไฟฟ้า ) หรือเผาหวัแร้งธรรมดาให้
ร้อน ถา้หวัแร้งร้อนจนเป็นสีแดง  จะตอ้งรอใหเ้ปล่ียนสีแดงเป็นสีเทาเสียก่อนเพราะจะร้อนเกินไป 

3) จบับงัคบัลูกโคโดยมดัขารวมลงนอนหรือบงัคบัในซองบงัคบัลูกสัตวแ์ลว้ ให้
ผูช่้วยอีกคนกดบงัคบัหวัลูกโคและจบัใบหูใหแ้นบลงท่ีขากรรไกร   

  4) ตดัขนบริเวณรอบๆ  เขาโคและท าความสะอาดบ ริเวณรอบๆ เขาโค  ดงัรูปท่ี 
6.21 

 

 

รูปท่ี 6.21 การตดัขนรอบเขาโค 

   

  5) วดัระยะท่ีเหมาะสมและท าการตดัเขา  ดงัรูปท่ี 6.22 
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รูปท่ี 6.22 ตดัเขาโค 
 

6) ใชห้วัแร้งท่ีร้อนพอเหมาะจ้ีลงไปท่ีตุ่มเขา กดลงใหห้นกัพอประมาณ นาน         

10 -15 วนิาที แลว้ยกข้ึน สังเกตรอยบุ๋มเสมอหรือไม่ แลว้จ้ีซ ้ าใหร้อยบุ๋มเสมอกนั  ดงัรูปท่ี 6.23 

 

 
 

รูปท่ี 6.23 ใชห้วัแร้งจ้ีเพื่อหา้มเลือดและท าลายปุ่มเขา 
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7) ใชน้ ้ามนัพาราฟินทาบริเวณรอยจ้ีและรอบๆ ตุ่มเขาเพื่อลดการตึงตวัของรอย
แผล 

8) ใส่ผงเนกาซนัรักษาแผลและป้องกนัแมลงวนั  ดงัรูปท่ี 6.24 

 

 
 

รูปท่ี 6.24 ใชผ้งเนกาซนัทาท่ีปุ่มเขาเพื่อป้องกนัหนอนแมลงวนั 

 

9) หลงัจากการสูญเขาแลว้ คอยสังเกตถา้มีส ะเก็ดแผลหลุดมีเลือดไหลออกมาให้
ใส่ยาเนกาซนัอีก 

10. กรณีลูกโคมีตุ่มเขางอกยาวใหต้ดัตุ่มเขาออกโดยใชก้รรไกรคดัเขาหรือใชมี้ด
คมๆ เฉือนออก แลว้ใชห้วัแร้งจ้ีและปฏิบติัตามขั้นตอนดงักล่าว  แต่แนะน าใหต้ดัเขาตั้งแต่อาย ุ 1-2 

สัปดาห์หลงัคลอด 

11. โดยอายท่ีุควรตดัเขาควรตดัเขาในขณะท่ีอายยุงันอ้ย เพราะการดูแลง่ายกวา่ 

 

     6.4.17 การตดัแต่งกีบเทา้โค  :  การตดัแต่งกีบโคเป็นเร่ืองจ าเป็นเพราะกีบเทา้โคมีหนา้ท่ี
คลา้ยกบัรองเทา้ของมนุษย์  ช่วยปกป้องอนัตรายท่ีอาจเกิดข้ึนกบัเทา้แลว้ ยงัช่วยในการรับน ้าหนกั
ตวัโคดว้ย ถา้กีบเทา้ไม่สมดุลท าใหก้ารรับน ้าหนกัผดิปกติไป เกิดการอกัเสบบริเวณเทา้ข้ึน ส่งผลต่อ
สุขภาพโคได ้หรือโนม้น าใหเ้กิดบาดแผลและติดเช้ือตามมาไดง่้าย เช่น  โคนมเกิดความเครียดท าให้
น ้านมลดได ้หรือมีการติดเช้ือท่ีเทา้ตอ้งรักษาการติดเช้ือโดยการใหย้าปฏิชีวนะท าใหต้อ้งงดส่งนม 
เป็นตน้   เคร่ืองมือและอุปกรณ์ท่ีจ าเป็น  ไดแ้ก่  มีดปาดกีบ  และคีมตดักีบ 
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6.4.17.1 มีดปาดกีบ :  ลกัษณะใบมีดโคง้ ปลายงอหกัมุม คมมีดดา้นในหนา้เดียว มี
ดา้มจบั แบ่งเป็น 2 แบบ คือ แบบส าหรับบุคคลท่ีถนดัมือขวาและแบบส าหรับบุคคลท่ีถนดัมือซา้ย 

ดงัรูปท่ี 6.25  

 
 

รูปท่ี 6.25 มีดแต่งกีบ 

 

  6.4.17.1 คีมตดักีบ ลกัษณะคลา้ยคีมปากนกแกว้แต่ขนาดใหญ่กวา่และกรรไกร
ช่วยตดัแต่งกีบ  ดงัรูปท่ี 6.26 

 

 
 

รูปท่ี 6.26 คีมตดักีบและกรรไกรช่วยตดัแต่งกีบ 
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6.4.18 การควบคุมขาโค 

ในกรณีใชอุ้ปกรณ์ช่วยยกและบงัคบัขาโค การควบคุมโคและขาโค  ควรมีผูช่้วยประคองตวั
โค ในขณะท่ีผูต้ดัแต่งกีบลงมือท างาน การยกขาหลงัข้ึนสามารถใชเ้ชือกผกูรัดขาโคบริเวณขอ้เทา้ดึง
ข้ึนร้ังกบัคานท่ีอยูเ่หนือข้ึนไป  ดงัรูปท่ี 6.27  หลงัจากนั้นผูต้ดัแต่งกีบจะตอ้งเขา้ ควบคุมขานั้นทนัที
เพื่อไม่ใหโ้คเสียศูนย์  ซ่ึงอาจท าใหล้ม้หรือบาดเจบ็ไดใ้นกรณียกขาโคดว้ยมือ  (เฉพาะกรณีโคเช่ือง
มากเท่านั้น) 

 

 
 

รูปท่ี 6.27 การยกขาหลงั 

 

การยกขาหนา้ขวาดว้ยมือ  ควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี   ยนืชิดตวัโค  สอดเข่าของผูป้ฏิบติัเขา้ไป
บริเวณพบัในดา้นหนา้ของขาหนา้ของโค  โนม้ตวัลงพร้อมกบัสอดแขนขวาชิดล าตวัโคลงไป
ระหวา่งขาพบัดา้นหลงัของขาหนา้  โนม้หวัไหล่ขวาดนัตวัโคใหน้ ้าหนกัตวัโคถ่ายเทไปยงัขาหนา้
ซา้ย ใชมื้อซา้ยจบัขอ้เทา้โคยกข้ึนแลว้วางขาหนา้ของโค บนหนา้ขาของผูป้ฏิบติั 

การยกขาหลงัซา้ยดว้ยมือควรปฏิบติัดงัต่อไปน้ี  สอดเข่าซา้ยของผูป้ฏิบติัชิดขอ้ขาหลงัซา้ย
ของโคโนม้ตวัลงพร้อมกบัสอดแขนซา้ยลงไปตามขาหลงัดา้นพบัในจนถึงขอ้เทา้  โนม้ตวัดนัตวัโค
ใหน้ ้าหนกัโคถ่ายเทลงไปท่ีขาอีกขา้งของโค ยกขอ้เทา้ขาหลงัข้ึนวางบนขอ้เข่าของผูป้ฏิบติั   ดงัรูปท่ี 
6.28 
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รูปท่ี 6.28 การยกขาโคพร้อมกนัทั้งสองดา้น 

(ท่ีมา : http://board.kobalnews.com/view.php?category=siamindu&wb_id=195) 

 

ขอ้ควรระวงั  ในระหวา่งการจบัยกขาหลงั  ผูป้ฏิบติัตอ้งระวงัอยา่ยนืบริเวณดา้นหลงัของขา
หลงัของโคเป็นอนัขาด 

ขั้นตอนการตดัแต่งกีบหลงัเทา้ 

เร่ิมจากกีบในของขาหลงัโดยการก าหนดความยาวและความหนาของกีบท่ีตอ้งการตดัออก   

ใชคี้มหรือส่ิว  ตดัปลายกีบส่วนท่ียาวเกินออก  ใชคี้มขลิบขอบกีบดา้นนอกของกีบในเพื่อลดความ
หนาของพื้นกีบ  ใชมี้ดแต่งกีบปาดพื้นกีบออกเป็นแผน่บางๆ  ท าหลายๆ  คร้ังจนพื้นกีบบางพอได้
ระดบัท่ีก าหนด ใชมี้ดแต่งกีบแต่งเวา้ขอบดา้นในของกีบในใหเ้รียบและไม่เกิดร่องเศษดินหินอุดตนั
ได้ ใชมี้ดแต่งกีบปาดเฉือนบริเวณอ่ืนๆ  ของกีบท่ีผรุ่อนหรือเป็นรอยแยก  เช่น ส้นเทา้  เป็นตน้             

ขอ้ควรจ าในกรณีท่ีกีบในมีขนาดเล็กอยูแ่ลว้และไม่ผดิรูปทรงไม่จ  าเป็นตอ้งตดัแต่ง 

การตดั แต่งกีบนอกของขาหลงัโดยการก าหนดความยาวและความหนาของกีบนอกให้
เทียบเท่าหรือขนาดใกลเ้คียงกบักีบใน ใชคี้มหรือส่ิวตดัปลายกีบส่วนท่ียาวเกินออก  ใชคี้มขลิบขอบ
กีบดา้นนอกของกีบนอกเพื่อลดความหนาของพื้นกีบ  ใชมี้ดแต่งกีบปาดพื้นกีบออกเป็นแผน่บางๆ  

ท าหลายๆ  คร้ังจนพื้นกีบไดร้ะดบัเท่ากีบใน  ใชมี้ดแต่งกีบแต่งเวา้ขอบดา้นในของกีบนอกใหเ้รียบ
และไม่เกิดร่องเศษดินหินอุดตนัได้   ใชมี้ดแต่งกีบปาดเฉือนบริเวณอ่ืนๆ  ของกีบท่ีผรุ่อนหรือเป็น
รอยแยก เช่น ส้นเทา้ เป็นตน้ ขอ้ควรจ าการปาดพื้นกีบ  ควรระวงัอยา่ปาดลึกเกินไปอาจท าใหเ้กิด
แผลเลือดออกได ้ ดงัรูปท่ี 6.29 
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รูปท่ี 6.29 การตดัแต่งกีบเทา้โค 

 

      6.4.19 การท าเคร่ืองหมายบนตวัสัตว์ 
การท าเคร่ืองหมายบนตวัสัตวส์ามารถท าไดท้ั้งแบบชัว่คราวและแบบถาวร การท า

เคร่ืองหมายคงทนอยูเ่พียงฤดูเดียวถือวา่เป็นการท าเคร่ืองหมายแบบชัว่คราว เช่น การตดัพูห่าง การ
ป้ายหรือเขียนดว้ยสี การท าเคร่ืองหมายแบบถาวร  ไดแ้ก่ การตดัหรือขลิบใบหู (Ear Notching) การ
ติดเบอร์หูดว้ยโลหะหรือพลาสติก (Ear Tags, Metal or Plastic) การสัก (Tattoo) การตีตราร้อน (Hot 

Iron Branding) การตีตราเยน็ (Freeze Branding) การท าเคร่ืองห มายอีเล็คโทรนิก (Electronic 

Markers) 

6.4.19.1 การตดัหรือขลิบใบหู (Ear Notching)  :   การตดัใบหูเป็นการใหเ้บอร์
ถาวรกบัตวัสัตวท่ี์สามารถใชไ้ดห้ลายรูปแบบ แต่เกษตรกรส่วนใหญ่ไม่นิยมใชเ้พราะท าใหใ้บหู
สัตวฉี์กขาด การอ่านล าบาก และท าใหส้ัตวไ์ม่น่าดู แมว้า่คนดูแลฝงูสัตวส์ามารถเรียนรู้วธีิอ่านใบหู
ไดเ้ร็วแต่ก็อาจจะผดิพลาดไดง่้าย โดยเฉพาะเม่ือขนท่ีใบหูยาวข้ึน 

6.4.19.2  การติดเบอร์หู ดว้ยโลหะหรือพลาสติก (Ear Tags, Metal or Plastic) :  ดงั
รูปท่ี 6.30 เบอร์หูพลาสติก เป็นการท าเคร่ืองหมายถาวรปานกลางท่ีนิยมใชก้นัทัว่ไป มองเห็นไดใ้น
ระยะใกล ้แต่ก็มีปัญหาการหลุด ตวัเลข ตวัอกัษรเลือน หรือสกปรก บริเวณท่ีเหมาะสมส าหรับติด
เบอร์หูในโคคือ บริเวณดา้นล่างระหวา่งกลางกระดูกอ่อนของใบหู และอยูร่ะหวา่งกลางของระยะ
จากปลายหูใบหู ปากกาท่ีจะใชเ้ขียนเบอร์หูพลาสติกควรจะเป็นปากกาเฉพาะท่ีผูผ้ลิตแนะน า เพราะ
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ท่ีผวิเบอร์หูพลาสติกมีสารเคมีเฉพาะท่ีท าปฏิกิริยากบัหมึกเฉพาะอยา่ง การใชป้ากกาท่ีไม่เหมาะสม 
หรือใชเ้บอร์หูพลาสติกท่ีเก็บไวน้านจะท าใหสี้ตวัอกัษรเลือนเร็ว ถา้สีเลือนใหเ้ปล่ียนเบอร์หูใหม่ 
ไม่ควรใชป้ากกาเขียนซ ้ าบนเบอร์หูเดิม เบอร์หูพลาสติกมีชนิดท่ีมีตวัเลขมาพร้อม แต่ราคาก็จะแพง
กวา่และสีเลือนหลุดลอกไดเ้ช่นกนั 

เบอร์หูโลหะ เป็นการท าเคร่ืองหมายถาวร ดว้ยการใชป้้ายโลหะท่ีมีหมายเลขและท่ี
มีท่ีล็อกในตวัโดยใชอุ้ปกรณ์เฉพาะในการติด สามารถอ่านไดด้ว้ยการดู อยา่งใกลชิ้ด การติดตอ้ง
ระวงัใหป้ลายแหลมล็อกเขา้รูทั้งสองของอีกปลายอีกดา้นหน่ึงของป้ายอยา่งแน่นหนา โดยติดท่ีใบหู
ใกลก้บัส่วนหวัและตอ้งมีช่องวา่งระหวา่งขอบใบหูกบัตวัป้ายดว้ยเผือ่ใบหูเจริญข้ึนมา 

 

 
 

รูปท่ี 6.30 เบอร์หูท่ีเป็นพลาสติกและเบอร์หูโลหะ 

 

           6.4.19.3 การสัก (Tattooing) : เป็นการใชเ้ขม็ท่ีเรียงเป็นตวัอกัษรหรือตวัเลขแลว้มา
วางเรียงบนเคร่ืองประกอบส าหรับกดลงบนผวิหนงั ท่ีสะอาด  (ส่วนใหญ่เป็นบริเวณผวิหนงั ) แลว้
ป้ายดว้ยหมึกใหซึ้มลงไปในรูท่ีกดไว ้การสักเป็นเคร่ืองหมายถาวรท่ีติดตวัไปไดต้ลอดชีวติ แต่ไม่
สามารถใชไ้ดก้บัสัตวผ์วิหนงัสีด า และการดูเคร่ืองหมายตอ้งจบัสัตวอ์ยา่งแน่นหนาและท าความ
สะอาดบริเวณท่ีท าเคร่ืองหมาย 

           6.4.19.4  การตีตราร้อน  (Hot Iron Branding) : การตีตราร้อนสามารถท าไดท้ั้ง
เคร่ืองหมายประจ าฟาร์มและหมายเลขประจ าตวัสัตว ์ซ่ึงการให้ หมายเลขบางระบบสามารถท าให้
ทราบอายขุองสัตวต์วันั้นๆ ไดด้ว้ย การตีตราร้อนจะท าใหบ้ริเวณท่ีประทบัตราเกิดเป็นแผลเป็นและ
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ไม่มีขนเกิดข้ึนมาอีกเพราะตุ่มขน  (Follicle Hair) ถูกความร้อนท าลายไป โดยท าตราประจ าฟาร์ม
และตวัเลขแต่ละเบอร์ (0-9) ดว้ยโลหะน าไปเผาไฟจนร้อนแดงทิ้งไวใ้หล้ดความร้อนลงจนโลหะ
เป็นสีฟ้า แลว้น าไปทาบลงบนผวิหนงัของโค ตรงบริเวณท่ีจะตีตรา ซ่ึงส่วนใหญ่จะเป็นบริเวณ
สะโพกขวา เร่ิมจากบงัคบัโคใหอ้ยูใ่นซองหรือลม้โคดว้ยวธีิการลม้โคท่ีถูกวธีิ จากนั้นมดัขาโคทั้งส่ี
ขาป้องกนัโคด้ินเพราะความเจบ็ปวดซ่ึงถา้ผูท้  าไม่ช านาญรอยแผลจะเลือนจนอ่านไม่ค่อยออก ถา้โค
ด้ินมากควรยกเหล็กออกก่อนเพื่อไม่ใหเ้หล็กตีเบอร์ล่ืนจะท าใหเ้ป็นแผลลอกออกเป็นแผน่ จ้ีเหล็กตี
ตราคร้ังละประมาณ 3-5 วนิาที ควรตีประมาณ 3 คร้ัง ถา้เห็นวา่ตวัเลขหรือสัญลกัษณ์ยงัไม่ชดัพอ 
แต่ถา้ชดัเจนแลว้ก็ไม่ตอ้งย  ้าถึง 3 คร้ัง ถา้เห็นวา่รอยแผลเป็นสีด าขนไหม ้ใหเ้อาแปลงทองเหลืองปัด
เศษขนท่ีติดเบอร์เหล็กออก และปัดท่ีบริเวณตวัเลขท่ีประทบับนตวัโค เพื่อท่ีจะไม่ใหเ้ศษขนท่ีเผา
ไหมปิ้ดกั้นการตีซ ้ าในรอบถดัไป การตีเบอร์ในแต่ละคร้ังไม่ควรจ้ีนานเกินไปจะท าใหโ้คเป็นแผล
อกัเสบไดง่้าย เม่ือจ้ีแลว้ใชน้ ้ามนัพืชทาชโลมแผลอาจจะใชย้ากนัแมลงวนัผสมลงไปดว้ยหรืออาจจะ
ใชเ้นกาซนัผสมกบัข้ีผึ้งเบก็ตาซินก็ได ้เพื่อป้องกนัไม่ใหแ้มลงวนัมาตอมแผลหรือรบกวนใหร้ าคาญ  

ขอ้ควรระวงัในการตีตราร้อน คือตราหรือตวัเลขท่ีใชตี้ตราไม่ควรมีส่วนท่ีมุมแหลมหรือมีพื้น ท่ีท่ี
เป็นวงลอ้มรอบเพราะจะท าใหผ้วิหนงัตรงมุมแหลมหรือภายในวงลอ้มไดรั้บความร้อนมากเกินไป
จะท าใหลุ้ดลอกออก ตราท่ีเกิดข้ึนจะผดิไปจากแบบและไม่ชดัเจน  บริเวณท่ีตีตราจะตอ้งไม่เปียก
เพราะความร้อนจะไดไ้ม่กระจายออกไป และตราท่ีใชตี้จะตอ้งท าความสะอาดก่อนใชง้านทุกคร้ัง 
ระวงัเศษขน หนงั ติดตราท าใหค้วามร้อนกระจายไม่สม ่าเสมอ  ดงัรูปท่ี 6.31 

 

 
 

รูปท่ี 6.31 การตีตราร้อน 
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           6.4.19.5  การตีตราเยน็  (Freeze Branding) : การตีตราเยน็ดูจะเจบ็ปวด ทารุณนอ้ย
กวา่การตีตราร้อน การตีตราเยน็นั้นจะใชน้ ้าแขง็แหง้  (อุณหภูมิ - 40

 o
C) กบัแอลกอฮอล ์หรือ

ไนโตรเจนเหลว (อุณหภูมิ -196
o
C) เพื่อท าใหต้รามีความเยน็มาก ๆ วธีิการน้ีเหมาะกบัสัตวท่ี์มีสีเขม้ 

เช่น แดง ด า หรือสีน ้าตาล ไม่เหมาะกบัโคท่ีมีสีขาว สีเทา เพราะการตีตราเยน็จะท าใหตุ่้มขนตรง
บริเวณท่ีประทบัไม่มีสารสี ขนท่ีงอกข้ึนมาใหม่ จะเป็นสีขาว  (ภายในเวลา 2-3 เดือน) ท าใหต้ราท่ี
ประทบัมองเห็นไม่ชดัเจน หรือมองไม่เห็น  การตีตราเยน็จะตอ้งตดั ขนบริเวณท่ีจะตีตราใหส้ั้นท่ีสุด 
แลว้ใชต้ราท่ีแช่เยน็แลว้ประทบัลงไปนาน 28-60 วนิาที ข้ึนกบัความเยน็ท่ีตรา 

           6.4.19.6 การท าเคร่ืองหมายอีเล็คโทรนิก  (Electronic Markers - Radio Frequency 

Identification; RFID) :  เคร่ืองหมายอีเล็คโทรนิก ท่ีมีใชใ้นปัจจุบนัเป็นไมโครชิ ปขนาดเล็ก ฝังอยู่
ในร่างกาย เช่น โคนหาง หรือท่ีคอ กลืนไวใ้นกระเพาะหมกั หรือติดท่ีใบหูคลา้ยกบัเบอร์หู ตอ้งใช้
เคร่ืองมืออ่านในระยะใกล ้โดยจะอ่านสัญญาณท่ีส่งออกมาจากไมโครชิปท่ีติดอยูก่บัตวัสัตว ์ช่วยให้
การบนัทึกเป็นไปอยา่งถูกตอ้งแม่นย  า และใชใ้นระบบตรวจสอบยอ้นกลบัผลิตภณัฑจ์ากสัตวไ์ด ้

      6.4.20 การตอน (Castration) 

           โคตวัผูท่ี้ไม่ใชท้  าพนัธ์ุควรตอน การตอนตอนไดต้ั้งแต่โคอาย ุ 3 เดือนข้ึนไป การตอนท าได้
โดยการผา่เอาเมด็อณัฑะออก   การใชย้างรัด  (Elastrator®) ขั้วอณัฑะ ควรใชก้บัลูกโคอายไุม่เกิน 2 

สัปดาห์  และวธีิท่ีนิยมคือใชเ้คร่ืองมือเบอร์ดิชโซ่ ในการตอน  ดงัรูปท่ี 6.32 

              6.4.20.1. การใชเ้คร่ืองมือตอนเรียกวา่เบอร์ดิชโซ่  (Burdizzo®) ซ่ึงมีลกัษณะเป็น
คีมหนีบถุงอณัฑะใหแ้น่น ท าใหท้่อน าน ้าเช้ือและเส้นเลือดท่ีมาหล่อเล้ียงตีบตนั การท างานของ
อณัฑะเส่ือมลง โคท่ีตอนแลว้จึงไม่มีความรู้สึกทางเพศ หรือมีบา้งเล็กนอ้ยแต่ไม่สามารถสืบพนัธ์ุให้
เกิดลูกหลานได ้

 

 
 

รูปท่ี 6.32 เบอร์ดิชโซ่ 
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             การตอนโคดว้ยเบอร์ดิชโซ่ ผูเ้ล้ียงจะตอ้งน าโคเขา้ซองบงัคบัในท่ายนืหรือมดัโค
ทั้ง 4 ขาใหน้อนลง ใชมื้อบีบดนัเส้นขั้วอณัฑะโคขา้งใดขา้งหน่ึงใหอ้ยูชิ่ดถุง ใชคี้มหนีบลงบนเส้น
ขั้วอณัฑะเป็นเวลา 3 นาทีเสร็จแลว้ท าเช่นเดียวกนักบัอณัฑะอีกขา้งหน่ึงโดยใหมี้ผวิหนงัท่ีไม่ถูก
หนีบอยูร่ะหวา่งรอยหนีบทั้งสองใหม้ากท่ีสุด เพื่อใหมี้การไหลเวยีนของโลหิตส่วนหน่ึงไปเล้ียงถุง
อณัฑะไดต้ามปกติ เพื่อป้องกนัไม่ใหถุ้งอณัฑะเน่า ดงัรูปท่ี 6.33 

 

 

 
 
 

รูปท่ี 6.33 การตอนโดยการใช ้เบอร์ดิชโซ่ 2 อนั หนีบบริเวณท่อน าน ้าเช้ือ 

และเส้นเลือด 2 ขา้ง 
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6.5 สรุป 

 พฤติกรรมของโคและกระบือโดยทัว่ไป มกัมีการเคล่ือนไหวหรือตอบสนองต่อส่ิงเร้าต่างๆ  

ไดดี้ในช่วงกลางวนั  การมองเห็น โค กระบือมีความสามารถในการใชป้ระสาทสัมผสัการมองเห็น
ไดป้ระมาณ  300 องศา ซ่ึงต าแหน่งจุดบอดของโค กระบือคือบริเวณส่วนทา้ยของล าตวั  รวมถึงโคมี
ความสามารถในการดมกล่ินไดดี้ โดยเฉพาะแม่โคสามารถดมกล่ินเพื่อแยกลูกท่ีเพิ่งหยา่นมใหม่ๆ 
จากระยะทางไกลๆ  ได ้  โค กระบือสามารถจดจ าและเรียนรู้งานประจ าไดเ้ป็นอยา่งดี เช่น โคนม
สามารถจดจ าและเรียนรู้ช่วงเวลาท่ีตอ้งถูกรีดนมได ้หรือกระบือสามารถจดจ าเวลาท่ีตอ้งใส่แอ กเพื่อ
ไถนาได ้หรือสามารถจดจ าผูเ้ล้ียงจากกล่ินได ้เป็นตน้  
 บงัคบัควบคุมโค  กระบือ สามารถท าไดโ้ดยไม่ตอ้งใชก้ าลงัของผูป้ฏิบติัมากเกินไป วธีิท่ีดี
ท่ีสุดคือปฏิบติัดว้ยความเฉลียวฉลาด รอบคอบ และความอดทน ไม่สมควรท่ีจะใชก้ าลงักาย
ตา้นทานเพื่อจบับงัคบัควบคุมอยูต่ลอดเ วลา การเขา้ใจถึงพฤติกรรมและนิสัยของสัตวส์ามารถ
น ามาใชค้าดการณ์ผลการตอบสนองล่วงหนา้ ก่อนการจบับงัคบัควบคุม ซ่ึงจะท าใหเ้กิดผลเสียหาย
หรือไดรั้บบาดเจบ็ทั้งต่อตวัผูท่ี้ปฏิบติังานควบคุมและต่อตวัสัตวท่ี์ถูกบงัคบัควบคุมนอ้ยท่ีสุด 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 7 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัแพะและแกะ 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 พฤติกรรมและการส่ือสารของแพะและแกะ 

    1.2 วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัแพะและแกะ  
    1.3 ขอ้ควรระวงัในการบงัคบัแพะและแกะ 

    1.4 เทคนิคการบงัคบัแพะและแกะ 
2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกพฤติกรรมของแพะและแกะได ้

    2.2 อธิบายพฤติกรรมท่ีเหมือนและต่างกนัของแพะและแกะได ้

    2.3 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัแพะและแกะ 

    2.4 วเิคราะห์อาการของแพะและแกะท่ีเกิดภาวะทอ้งอืดในขณะบงัคบัได ้

    2.5 สังเคราะห์วธีิการบงัคบัแพะและแกะท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้

3.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

     3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัแพะและแกะ 

     3.2 ปฏิบติัการบงัคบัแพะตามใบงานท่ี 7 ปฏิบติัการบงัคบัแพะ ในภาคผนวก ข 

4.  ส่ือการสอน 

     4.1 เอกสารประกอบการสอนพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัแพะและแกะ  

     4.2 ภาพเคล่ือนไหวการบงัคบัแพะและแกะ 
     4.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

     4.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

     4.5 โปรเจคเตอร์ 

     4.6 ใบงานท่ี 7 

5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การปฏิบติัจริงในชัว่โมงเรียน 

    5.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย  

    5.3 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.4 การซกัถาม 
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บทที ่7 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัแพะและแกะ 

 

 แพะแกะจดัเป็นสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก  พนัธ์ุแพะและแกะท่ีนิยมเล้ียงในประเทศไทย
ไดแ้ก่ แพะพนัธ์ุพื้นเมืองซ่ึงมีตน้ก าเนิดจากประเทศอินเดียและปากีสถาน และแพะสายพนัธ์ุ
ต่างประเทศ ไดแ้ก่ พนัธ์ุซาเนน พนัธ์ุแองโกลนูเบียน  พนัธ์ุบอร์ แกะพนัธ์ุคาทาดิน  แกะพนัธ์ุซานตา
อิเนส แกะพนัธ์ุบาร์บาโดสแบล็คเบลลี  แกะเน้ือพนัธ์ุดอร์เปอร์  แพะ แกะเป็นสัตวท่ี์ชอบอยูร่่วมกนั
เป็นฝงู และในฝงูก็จะมีตวัท่ีเป็นตวัน าฝงู (จ่าฝงู ) ซ่ึงตวัอ่ืนๆ ในฝงูจะคอยสังเกตและเคล่ือนท่ี
ติดตามกนัไปในท่ีต่างๆ ในบางคร้ังเม่ือเกิดการพลดัหลงออกจากฝู งก็จะส่งเสียงร้อง เพื่อบ่งบอก
ต าแหน่งท่ีอยู ่ไม่วา่จะเป็นคนหรือสัตวช์นิดอ่ืนๆ เขา้มาใกลฝ้งูท่ีถูกเล้ียงไวใ้นแปลงหญา้ หรือใน
โรงเรือน สัตวจ์ะมีการตอบสนองโดยพยายามเคล่ือนท่ีหมุนรวมกนัอยูเ่ป็นกลุ่ม หนัหนา้ไปทางส่ิง
แปลกปลอม แต่ถา้มีพื้นท่ีหรือบริเวณกวา้งพอท่ีจะ หนีได ้ส่วนใหญ่จะหลีกเล่ียงจากส่ิงแปลกปอม
ออกไป มีเพียงบางกรณีท่ีสัตวบ์างตวัในฝงูจะแสดงท่าทางพร้อมท่ีจะต่อสู้ หรือเขา้มาท าอนัตรายได้
ทุกขณะเวลา โดยเฉพาะในพอ่พนัธ์ุในช่วงท่ีมีตวัเมียเป็นสัดและแม่ลูกอ่อนหลงัคลอดใหม่ๆ           

จะแสดงอาการหวงสัตวเ์พศเมียและลูกอ่อน แกะและแพะมีความสามารถในการรับรู้ระดบัความลึก 
(Depthpercetion) ไดดี้กวา่แยกชนิดของแถบสี (Color Blind)  

แพะแกะเป็นสัตวท่ี์เขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุไดเ้ร็วท่ีอาย ุ 3-4 เดือน แต่ในการผสมพนัธ์ุควรเร่ิม
ผสมพนัธ์ุเม่ืออายุ  8 เดือน เพราะการผสมพนัธ์ุ ท่ีอายนุอ้ยอาจท าใ หแ้พะแกะแคระแกร็นได้ วงรอบ
การเป็นสัดของแม่แกะมีระยะห่างการเป็นสัด 17  2 วนั แม่แพะมีระยะการเป็นสัด  21  2 วนั  และ
แสดงอาการเป็นสัดจะเป็นประมาณ 3 วนั ลกัษณะการเป็นสัดสามารถสังเกตไดโ้ดยสัตวจ์ะมีอาการ
ดงัน้ี อวยัวะเพศบวมแดง กระดิกหางบ่อยข้ึน จะยนืเงียบเม่ือตวัผูห้รือตวัอ่ืนมายนืประกบติด  ไม่ค่อย
อยูสุ่ขกระวนกระวายและไม่อยากกินอาหาร เม่ือแม่แกะเป็นสัดแลว้ ระยะท่ีเหมาะสมใหต้วัผูข้ึ้นทบั
คือ 12-18 ชัว่โมง หลงัจากท่ีเห็นอาการการเป็นสัด  ในการผสมพนัธ์ุนิยมใหพ้อ่พนัธ์ุคุมฝงู พอ่พนัธ์ุ
อาย ุ1-2 ปี 1 ตวั ต่อแม่ 20-30 ตวั พอ่พนัธ์ุอายุ  2 ปีข้ึนไป  1 ตวั ต่อแม่ 20-30 ตวั แพะ แกะตั้งทอ้ง
นานประมาณ 150 วนั ลกัษณะอาการใกลค้ลอดลูกของแม่แพะ แกะสังเกตจากสะโพกเร่ิมขยาย หลงั
แอ่นลง (เพราะทอ้งหนกัข้ึน) เตา้นมขยายใหญ่มากข้ึนและหวันมเต่ง อวยัวะเพศบวมแดงและชุ่มช้ืน  

จะไม่นอนแต่ลุกข้ึนเอาเทา้ตะกุยพื้นคอก  ความอยากอาหารลดลง  ในการเล้ียงลูกแพะแกะนั้นลูก
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สัตวจ์ะกินนมแม่ แต่สามารถฝึกใหลู้กสัตวห์ดักินหญา้หรืออาหารเสริมตั้งแต่อายุ  3-4  สัปดาห์  

เพื่อใหส้ามารถหยา่นมไดเ้ร็ว  ในลูกท่ีหยา่นมแลว้ถา้เป็นเพศเมียควรแยกเล้ียงออกจากตวัผู ้  เพื่อ
ป้องกนัการผสมกนัเอง  

  

7.1 พฤติกรรมของแพะ แกะ 

 พฤติกรรม ของแพะและแกะนั้นใกลเ้คียงกนัอาทิเช่นแพะ แกะ มีนิสัยการกินอาหาร
คลา้ยกนั คือสามารถกิน หญา้ไดห้ลายชนิดและพุม่ไมต่้างๆ  แต่มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนั อาทิเช่น 
แพะสามารถปีน กระโดดขา้ม หรือแมแ้ต่การขดุดินมุดร้ัว ซ่ึงแกะไม่สามารถท าได ้ เป็นตน้ 

       7.1.1 นิสัยการกินอาหาร  

แพะ แกะ สามารถกินหญา้ไดห้ลายชนิดและพุม่ไมต่้างๆ  แต่แพะมีนิสัยชอบเลือกกินหญา้  

หรือพืชท่ีมีล าตน้สั้น ชอบกินหญา้ท่ีงอกข้ึนใหม่ๆ  หญา้หมกัและใบพืชผกั  ตลอดจนพืชหวัประเภท
ต่างๆ ซ่ึงอาจเล้ียงแพะในแปลงผกัต่างๆ  หลกัการเก็บเก่ียวได้  แต่ควรปล่อยใหใ้บพืชผกัเหล่านั้น
แหง้น ้าก่อน เน่ืองจากถา้กิน ในขณะพืชผกันั้นยงัสดอยู่  อาจท าใหแ้พะทอ้งอืดได้  เพราะพืชผกันั้นมี
น ้ามาก และควรระวงัยาฆ่าแมลงท่ี  ใชใ้นส่วนพืชผกันั้นดว้ย  ในการปล่อยแพะ  แกะ แทะเล็ม ควร
ปล่อยแพะลงกินหญา้ท่ีมีความสูงจากพื้นดินอยูร่ะหวา่ง  10 น้ิว ส่วนแกะชอบกินหญา้ท่ีมีความสูง
มากกวา่ 4-8 น้ิว จนถึงความสูงท่ีสุดเท่าท่ีจะกินได้  ไมพุ้ม่ไมห้นามแกะจะชอบกินมาก  รวมทั้งยอด
อ่อนของตน้พืช ส่วนแพะจะเก็บกินหญา้ท่ีสั้นตามหลงั  

       7.1.2 พฤติกรรมการกินเม่ือเล้ียงปล่อยแทะเล็ม 

             แพะ แกะสามารถเดินหากินอาหารไดไ้กลถึงวนัละ  6-8 กิโลเมตร พบวา่แพะ แกะสามารถ
กินอาหารในปริมาณ  3-6 เปอร์เซ็นตข์องน ้าหนกัตวั  จากการศึกษาพฤติกรรมของแพะ แกะพบวา่  
แพะเลือกกินหญา้  70 เปอร์เซ็นต ์ไมพุ้ม่  30 แพะ แกะ  แพะเลือกกินไม่พุม่  72 เปอร์เซ็นต์  หญา้ 28 

เปอร์เซ็นต ์ถา้เล้ียงแบบขงัแพะ แกะ จะกินน ้าวนัละ 0.68 ลิตร/ตวั แต่ถา้ปล่อยเล้ียง กินน ้าได ้2 ลิตร/

ตวั ในเวลาแต่ละวนัพบวา่แพะ แกะใชเ้วลากินอาหาร  30 เปอร์เซ็นต ์เค้ียวเอ้ือง  12 เปอร์เซ็นต์   
เดินทางหาอาหาร 12 เปอร์เซ็นต ์และพกัผอ่น 46 เปอร์เซ็นต ์
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7.1.3 เราสามารถสรุปพฤติกรรมท่ีแตกต่างระหวา่งแกะกบัแพะ ไดด้งัน้ี 
7.1.3.1. แกะมีนิสัยชอบและหญา้ในทุ่งท่ีโล่งเตียน  ต่างจากแพะซ่ึงชอบปีนกิน

ใบไม ้เปลือกไม ้

7.1.3.2. แพะสามารถอยูใ่นพื้นท่ีชุ่มช่ืนและร้อนไดดี้กวา่แกะ 
7.1.3.3. แพะสามารถปีน กระโดดขา้ม หรือแมแ้ต่การขดุดินมุดร้ัว ซ่ึงแกะไม่

สามารถท าได ้

7.1.3.4. พบวา่แพะจะหนัหนา้เขา้ต่อสู้กบัศตัรูในขณะแกะจะวิง่หนีศตัรู ข้ี
ขลาด ดงันั้นแกะจึงมกัอยูร่วมกนัเป็นฝงู 

7.1.3.5.  พอ่พนัธ์ุแพะจะดึงดูดความสนใจจากตวัเมีย โดยการปัสสาวะรดท่ีขาหนา้
ทอ้ง อก และเครา แต่แกะจะมีกล่ินตวัฉุนรุนแรงเพิ่มข้ึนในระยะผสมพนัธ์ุ 

       7.1.4 การพฒันาพฤติกรรมของแพะ แกะ 

 ลูกแพะแรกเกิดจดัเป็นสัตวท่ี์มีการพฒันาระดบักลางคือสามารถ ยนืได ้เดินได ้ไดย้นิ และ
มองเห็น ซ่ึงต่างจากลูกสุนขัและลูกแมว โดยปกติลูกแพะเป็นสัตวท่ี์มีความร่าเริงกวา่ลูกแกะ  ในช่วง
แรกเกิดลูกแพะจะนอนเป็นส่วนใหญ่ แต่เม่ืออาย ุ 8-12 สัปดาห์ การนอนของลูกแพะจะลดลงจาก
นอก 70 เปอร์เซ็นต ์เหลือเพียง 30 เปอร์เซ็นต ์เร่ิมเค้ียวเอ้ืองท่ีอายไุด ้ 4 สัปดาห์ เม่ือลูกแพะอายไุด ้ 4 

สัปดาห์จะเร่ิมมีการพฒันาการเล่นกบัลูกแพะตวัอ่ืนๆ ในฝงู  
  ลูกแกะเม่ือแรกเกิดจนถึง 3 สัปดาห์ มกัจะอยูใ่กลแ้ม่เพื่อกินนมและความปลอดภยั แต่เม่ือ

เร่ิมอายเุขา้ 4 สัปดาห์  พบวา่ลูกแกะจะเร่ิมออกห่างจากแม่ เพื่อไปเรียนรู้พฤติกรรมการเล่นกบัลูก
แกะตวัอ่ืนในฝงูได ้

       7.1.5 พฤติกรรมการเคล่ือนท่ีในลกัษณะเป็นฝงู 

  แพะ แกะสามารถ เคล่ือนตวัผา่นบริเวณพื้นท่ี ท่ีมีลกัษณะลาดชนั  (Uphill) ไดเ้ร็วกวา่ทาง
ชนัลง (Downhill) สามารถเคล่ือนตวัผา่นช่องทางท่ีมีแนวร้ัวด้ านขา้งทั้งสองดา้นไดเ้ร็วกวา่ช่องทาง
ท่ีไม่มีร้ัว  การเคล่ือนตวัจะหยดุและตรวจสอบดูส่ิงแวดลอ้มบริเวณนั้น  เม่ือวตัถุบางส่ิงบางอยา่ง
เคล่ือนไหวอยูด่า้นหนา้  แพะ แกะ จะหยดุและเปล่ียนทิศทางการเคล่ือนท่ี  เม่ืออยูใ่กลก้บัจุดหรือ
บริเวณท่ีเป็นมุมอบั ไม่สามารถเคล่ือนตวัต่อไดป้ระมาณ 3 เมตร ไม่เดินหรือกระโดดลงไปในน ้าลึก 
เม่ือไม่ทราบความต้ืนหรือลึก 
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7.2 การจับบังคับและควบคุมแกะและแพะ 

       การจบับงัคบัและควบคุมแพะ  แกะ มีวธีิการปฏิบติัเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นโค  กระบือ แต่การ
จบับงัคบัง่ายกวา่เน่ืองจากแพะ แกะ จะไม่แสดงอาการดุร้ายต่อมนุษย์  ไม่กดั ไม่ข่วน ไม่เตะ แต่
บางคร้ังอนัตรายอาจจะเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจาก การชนของแกะ รวมถึงการชนและการขวดิของแพะ
โดยเฉพาะแพะตวัผูท่ี้มีเขา ในช่วงท่ีพอ่พนัธ์ุแกะและแพะอยูใ่นช่วงผสมพนัธ์ุ อาจท าให้เกิดอนัตราย
ต่อผูป้ฏิบติังานได ้ โดยเฉพาะการจบับงัคบัแพะ แกะท่ีมีการเล้ียงรวมกนัเป็นคอก ดงัรูปท่ี 7.1 

       7.2.1 การเตรียมการเพื่อจบับงัคบัควบคุมแกะและแพะ      

  ใชห้ลกัการเช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นโค  กระบือ ส าหรับแพะเป็นสัตวท่ี์ไม่ชอบการจบับงัคบั 
และควบคุมโดยการจบัท่ีเขาและหูเป็นอยา่งยิง่ ดงันั้นควรมือจบัแต่ละขา้งบริเวณขากรรไกรล่าง ใต้
หู และการจบัเครา ซ่ึงมีแต่ในแพะ อาจจะช่วยในการจบัยดึไม่ใหแ้พะเคล่ือนไหวส่วนหวัไดเ้ช่นกนั 

 

 

รูปท่ี 7.1 คอกการเล้ียงแพะ 

       7.2.2 การบงัคบัควบคุมให้แพะ แกะเคล่ือนท่ีไปในท่ีต่างๆ 

   การบงัคบัควบคุมการเคล่ือนท่ีของ แพะ แกะ ไปเป็นฝงู  สามารถท าไดง่้ายและสะดวก 
เน่ืองจากแพะ แกะเป็นสัตวส์ังคมอยูร่วมกนัเป็นฝงู ถา้ตวัหน่ึงถูกล่อใหไ้ปในทิศทางท่ีตอ้งการได ้
ท าใหต้วัอ่ืนๆ ในฝงูตามมาโดยง่าย สามารถชกัน าแกะใหไ้ปในทิศ ทางท่ีตอ้งการไดโ้ดยการใชแ้ผน่
ไม ้ลวด ซ่ึงแพะ แกะทุกตวัจะไม่กระโดดขา้มส่ิงกีดขวางท่ีมีความสูงมากกวา่ 1.2 เมตร แต่ในกรณีท่ี
เล้ียงปล่อย ความสูงของแผน่ไมห้รือลวดอาจตอ้งเพิ่มข้ึนเป็น 2 เมตร เน่ืองจากแพะ แกะท่ีเล้ียง
ปล่อยจะมีความเปรียวมากกวา่แพะ  แกะท่ีเล้ียงในคอก ในการเล้ียงแพะ แกะไม่ควรเล้ียงตวัเ ดียว
เพราะแพะ แกะจะเครียดมาก ควรเล้ียงเป็นฝงูซ่ึงอาจเป็นฝงูเล็กๆ จ านวน 3-4 ตวัได ้ดงัรูปท่ี 7.2 
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รูปท่ี 7.2 การเคล่ือนตวัผา่นช่องทางท่ีมีแนวร้ัวดา้นขา้งทั้งสองดา้น 
(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 

       7.2.3 การจบัควบคุมแพะ แกะ ใหห้ยดุในท่ายนื 

 ในการจบับงัคบัแพะ แกะควรเดินตอ้นแพะ แกะทั้งฝงูเขา้ไปอยูร่วมกนัในคอกหรือซอง
แคบๆ จากนั้นเดินเขา้หาแพะ แกะอยา่งเงียบๆ เม่ือเขา้ถึงตวัใชมื้อชอ้นเขา้ท่ีใตค้างมืออีกขา้งจบัท่ี
โคนหางหรือบริเวณสวาบโดยจบับงัคบัในท่ายนื ดงัรูปท่ี 7.3 

 

 

รูปท่ี 7.3 การจบับงัคบัแพะ 

(ท่ีมา : http://pennytompkins.myefolio.com/photos) 
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หรือใชมื้อทั้งสองขา้งชอ้นบริเวณใตค้าง เพื่อใหแ้กะหยดุน่ิง ดงัรูปท่ี 7.4 

 

รูปท่ี 7.4 การใชมื้อทั้งสองขา้งชอ้นบริเวณใตค้างแกะ 

(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 

 

แต่การปฏิบติังานในแพะ แกะท่ีมีเขาตอ้งใชค้วามระมดัระวงัอยา่งมาก ต่างจากในแพะ แกะ
ท่ีไม่มีเขา ดงันั้นการจบับงัคบัเพื่อใหแ้พะท่ีมีเขาหยดุน่ิงหรือเพื่อการควบคุมโดยการบงัคบัส่ว นหวั
ใหอ้ยูน่ิ่ง โดยใชซ้องบงัคบัเพื่อล็อกส่วนหวัใหอ้ยูน่ิ่ง จากนั้นก็สามารถปฏิบติังานต่างๆ  ได ้  ดงัรูปท่ี 
7.5, 7.6 และรูปท่ี 7.7 

 

 

รูปท่ี 7.5 การบงัคบัส่วนหวั 

(ท่ีมา : http://robinulrich.blogspot.com/2011/10/rhinebeck-round-up.html) 

http://robinulrich.blogspot.com/2011/10/rhinebeck-round-up.html
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รูปท่ี 7.6 การจบับงัคบัโดยใช้ซองบงัคบัหวัพนัธ์ุพอ่พนัธ์ุท่ีมีเขา 

(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 

 

 

รูปท่ี 7.7 การจบับงัคบัโดยใชเ้คร่ืองผกูยดึจบัส่วนคอและหวัพนัธ์ุพอ่พนัธ์ุท่ีมีเขา  

(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 
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       7.2.4 การจบับงัคบัและควบคุมแพะ แกะใหห้ยดุอยูใ่นท่านัง่ 

  มกัใชก้บัแพะ แกะท่ีมีขนาดใหญ่ไม่สามารถท่ีจะอุม้ใหน้ัง่ไดซ่ึ้งการปฏิบติัท าไดโ้ดยผู ้
ปฏิบติัจบับงัคบัและควบคุมใหส้ัตวห์ยดุน่ิงในท่ายนื  จากนั้นพยายามท าใหส้ัตวเ์สียสมดุลการทรง
ตวัของร่างกาย โดยการพบัส่วนคอและหวัมาทางดา้นหลงัแลว้ใชมื้ออีกขา้งดนัส่วนทา้ยใหน้ัง่ลง 
จากนั้นใชข้าของผูป้ฏิบติังานนัง่คร่อมส่วนหลงัของแกะ  โดยใหแ้กะนัง่ท ามุม 60 องศา กบัแนวด่ิง  
ใหข้ายกลอยจากพื้น ดงัรูปท่ี 7.8 

 

 

รูปท่ี 7.8 การจบับงัคบัแกะใหห้ยดุยนืน่ิง โดยการใชมื้อและเข่าของผูป้ฏิบติังาน 

(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 

หรือใชเ้กา้อ้ีส าหรับแกะ ดงัรูปท่ี 7.9 แกะก็จะนัง่อยูก่บัท่ีจากนั้นก็สามารถปฏิบติังานไดง่้าย   

เช่นการตดัแต่งกีบ เป็นตน้  
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รูปท่ี 7.9 การบงัคบัแกะเพื่อตดัแต่งกีบ โดยการนัง่เกา้อ้ีแกะ 

(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 

 

หรือการใชอุ้ปกรณ์ท่ีเรียกวา่ แกรมเบล (Gambel Humane Sheep Restrainer) เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใชใ้นการบงัคบัใหแ้กะหยดุน่ิง โดยการใส่เคร่ืองมือท่ีคอแกะและจบัขาหนา้ทั้งสองขา้งวางใน
อุปกรณ์รูปตวัย ูดงัรูปท่ี 7.10    

 

รูปท่ี 7.10 อุปกรณ์บงัคบัแกรมเบลและการใช้ 
(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 
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หรือการใชเ้ชือกท าเป็นห่วง  โดยผกูขาหลงัทั้งสองขา้ง แลว้น าปลายห่วงด่านล่าง ข้ึนไป
คลอ้งไวร้อบคอ ดงัรูป ท่ี 7.11 ท าใหแ้กะสามารถนอนไดอ้ยา่งสงบโดยไม่ตอ้งใชย้าน าสลบหรือ
ยาสลบ ซ่ึงสามารถใชใ้นการขนส่งหรือท าหตัถการ เช่น การรักษามดลูกทะลกั แต่ตอ้งพึงระลึกไว้
เสมอวา่ไม่ควรจบับงัคบันานเกินไป เพราะอาจท าใหแ้กะเกิดภาวะทอ้งอืด (Bloat) และตายได ้

 

 

รูปท่ี 7.11 การใชเ้ชือกผกูบงัคบัควบคุมแกะและแพะไม่ใหเ้คล่ือนท่ี 

(ท่ีมา :  บุญฤทธ์ิ ทองทรง, 2548.) 

       

       7.2.5 การอุม้แพะ แกะ  
               มกัใชใ้นการเคล่ือนยา้ยลูกแพะ ลูกแกะซ่ึงวธีิการเหมือนกบัการอุม้สุนขัขนาดเล็ก โดยการ
ใชมื้อขา้งท่ีถนดัชอ้นบริเวณใตค้อ เพื่อป้องกนัการด้ิน จากนั้นใชแ้ขนและอุง้มืออีกขา้งชอ้นอุม้
บริเวณใตท้อ้งเพื่อพยงุตวัลูกสัตว ์ดงัรูปท่ี 7.12 
 

 

รูปท่ี 7.12 การอุม้ลูกแพะ 

(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 
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 การป้อนยาเขา้ ปาก สามารถปฏิบติัไดโ้ดยการตอ้นแพะ แกะ เขา้ช่องทางท่ีมีแนวร้ัว
ดา้นขา้งทั้งสองดา้น จากนั้นก็ท าการป้อนยาเขา้ปากเป็นรายตวัได ้ดงัรูปท่ี 7.13 

 

 

รูปท่ี 7.13 การป้อนยาทางปาก 

(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 

เม่ือตอ้งการฉีดยาหรือตรวจสุขภาพก็สามารถท าไดโ้ดยการใชผู้ช่้วยจบับงัคบัใหส้ัตวห์ยดุ
น่ิง จากนั้นก็สามารถตรวจร่างกายหรือการฉีดยา ฉีดวคัซีนได ้ดงัรูปท่ี 7.14 

 

 

รูปท่ี 7.14 การจบับงัคบัเพื่อการฉีดยา 

(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 
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 ในการตรวจฟันและช่องปาก สามารถบงัคบัไดโ้ดยการจบัใหส้ัตวห์ยดุน่ิง ใชมื้อขา้งท่ีถนดั
ก ารอบปาก เพื่อไม่ใหแ้พะ แกะ กดัและส่ายหวัไปมา จากนั้นใชน้ิ้วหวัแม่มือในการเปิดริมฝีปากข้ึน 
เพื่อตรวจดูเหงือกและฟัน ดงัรูปท่ี 7.15 

 

 

รูปท่ี 7.15 การจบับงัคบั เพื่อตรวจเหงือกและฟัน 

(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 

       7.2.6 การท าเบอร์ประจ าตวั  

             การท าเบอร์ประจ าตวัเพื่อเก็บบนัทึกขอ้มูลลงในทะเบียนลงประวติัของแกะแต่ละตวั          

มีความส าคญัและเป็นประโยชน์ต่อผูเ้ล้ียงมากท าใหท้ราบประวติัสายพนัธ์ุและความสามารถในการ
ผลิต (เช่น น ้าหนกัแรกเกิด  น ้าหนกัหยา่นม  อตัราการเจริญเติบโตระยะต่างๆ  การใหน้มลูก ) รวมทั้ง
ช่วยในการจดัการผสมพนัธ์ุและการคดัเลือกพนัธ์ุ  ท าใหป้รับปรุงพนัธ์ุเป็นไปอยา่งแม่นย  า
ขณะเดียวกนัช่วยป้องกนัการผสมเลือกชิดท่ีอาจเกิดข้ึนในฟาร์ม  วธีิการท าเบอร์ประจ าตวัสัตวท่ี์
นิยมท ากนั มีอยู ่3 วธีิ คือ 

             7.2.6.1. การใชคี้มสักเบอร์หู เบอร์จะปรากฏอยูด่า้นในของใบหูไม่ค่อยลบเลือนง่ายเหมาะ
ส าหรับแกะขงัคอกเพราะตอ้งจบัพลิกดูเบอร์ท่ีดา้นในของหู  

             7.2.6.2. การติดเบอร์หู โดยใชแ้ผน่พลาสติกหรือโลหะท่ีมีหมายเลขแลว้ใชคี้มหนีบใหติ้ด
กบัใบหู วธีิน้ีค่อยขา้งง่ายและสะดวกต่อการอ่าน สามารถมองเห็นไดจ้ากระยะไกล 
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             7.2.6.3. ใชเ้บอร์แขวนคอโดยใชเ้ชือกร้อยแผน่ไม้ โลหะ หรือพลาสติกท่ีมีหมายเลขแลว้
คอแกะวธีิน้ีเป็นวธีิท่ีค่อนขา้งง่ายแต่บางคร้ังเบอร์อาจหลุดหรือเชือกอาจจะหายไดง่้ายและอาจเกิด
อนัตรายเชือกไปเก่ียวก่ิงไมท้  าใหรั้ดคอได้ 
 

7.3 สรุป 

       แพะแกะจดัเป็นสัตวเ์ค้ียวเอ้ืองขนาดเล็ก  แพะแกะเป็นสัตวท่ี์เขา้สู่วยัเจริญพนัธ์ุไดเ้ร็ว ท่ี
อาย ุ3-4 เดือน แต่ในการผสมพนัธ์ุควรเร่ิมผสมพนัธ์ุเม่ืออายุ  8 เดือน  พฤติกรรมของแพะแกะมี
ความเหมือนและต่างกนัดงัน้ี  แกะมีนิสัยชอบและหญา้ในทุ่งท่ีโล่งเตียน ต่างจากแพะซ่ึงชอบปีนกิน
ใบไม้ เปลือกไม้   แพะสามารถอยูใ่นพื้นท่ีชุ่มช่ืนและร้อนไดดี้กว่ าแกะ   แพะสามารถปีน  กระโดด
ขา้มหรือแมแ้ต่การขดุดินมุดร้ัว  ซ่ึงแกะไม่สามารถ ท าได้  พบวา่แพะจะ หนัหนา้เขา้ ต่อสู้กบัศตัรู
ในขณะแกะจะวิง่หนีศตัรู  ข้ีขลาด ดงันั้นแกะจึงมกัอยูร่วมกนัเป็นฝงู    พอ่พนัธ์ุแพะจะดึงดูดความ
สนใจจากตวัเมีย  โดยการปัสสาวะรดท่ีขาหนา้ทอ้ง  อก  และเครา  แต่แกะจะมีกล่ินตวัฉุนรุนแรง
เพิ่มข้ึนในระยะผสมพนัธ์ุ 

การจบับงัคบัและควบคุมแกะและแพะ  การจบับงัคบัและควบคุมแพะ  แกะ มีวธีิการปฏิบติั
เช่นเดียวกบัท่ีใชใ้นโค  กระบือ แต่การจบับงัคบัง่าย กวา่เน่ืองจากแพะ แกะ จะไม่แสดงอาการดุร้าย
ต่อมนุษย์  ไม่กดั ไม่ข่วน ไม่เตะ แต่บางคร้ังอนัตรายอาจจะเกิดข้ึนไดเ้น่ืองจาก การชนของแกะ 
รวมถึงการชนและการขวดิของแพะโดยเฉพาะแพะตวัผูท่ี้มีเขา ในช่วงท่ีพอ่พนัธ์ุแกะและแพะอยู่
ในช่วงผสมพนัธ์ุ ซ่ึงท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังานได ้  
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 8 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัสัตว์ปีก 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 พฤติกรรมของสัตวปี์ก 

    1.2 วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัสัตวปี์ก 

    1.3 ขอ้ควรระวงัในการบงัคบัสัตวปี์ก 

    1.4 เทคนิคการบงัคบัสัตวปี์ก 
2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกพฤติกรรมของสัตวปี์กได ้

    2.2 อธิบายพฤติกรรมท่ีเหมือนและต่างกนัของสัตวปี์กกบัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมได ้

    2.3 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัลูกสัตวปี์ก กบัสัตวปี์กท่ีโตเตม็วยั 

    2.4 วเิคราะห์อาการของสัตวปี์กท่ีเกิดภาวะช็อกในขณะบงัคบัได้ 
    2.5 สังเคราะห์วธีิการบงัคบัสัตวปี์กท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได้ 
3. กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตวปี์ก 

    3.2 ปฏิบติัการบงัคบัสัตวปี์กตามใบงานท่ี 8 ปฏิบติัการบงัคบัสัตวปี์ก ในภาคผนวก ข 

4. ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตวปี์ก  

    4.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 8 

5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การปฏิบติัจริงในชัว่โมงเรียน 

    5.2 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย  

    5.3 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.4 การซกัถาม 
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บทที่ 8 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัสัตว์ปีก 

 

8.1 พฤติกรรมของสัตว์ปีก 

       การส่ือสารในสัตวปี์กนั้น พบวา่ระบบการรับรู้และการส่ือสารของสัตวปี์กมีการพฒันาได้
มากท่ีสุด โดยสามารถรับรู้ไดท้ั้งทางสายตาและทางหู การรับรู้ทางสายตาของสัตวปี์กพบวา่ตาของ
สัตวปี์กทุกชนิดวางอยูด่า้นขา้งของกะโหลก ลูกตาของสัตวปี์กแบนกวา่ของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนมวาง
อยูใ่นเบา้ตา ท าใหลู้กตาเคล่ือนไหวไดน้อ้ย ดงันั้นเวลาสัตวปี์กจะมองตอ้งหนัมองทั้งส่วนหวัและ
คอ สัตวปี์กสามารถมองไดเ้ฉพาะสีม่วงและสีส้ม ตามีการปรับโฟกสัไดค้่อนขา้งเร็ว ท าใหมี้
ความสามารถในการมองเห็นไดดี้และสามารถมองเห็นในระยะไกล มุมมองของสัตวปี์กสามารถ
มองเห็นได ้300 องศา 

       หูของสัตวปี์กจะแตกต่างจากหูของสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม โดยสัตวปี์กไม่มีใบหูหรือต่ิงหู
เหมือนกบัในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม หูของสัตวปี์กมีการพฒันาไดดี้โดยสามารถแยกไดย้นิเสียงท่ีมี
ความถ่ีต่างกนัได ้รับรู้ทิศทางเสียงไดดี้กวา่หูของมนุษย ์  
       ตุ่มรับรสของสัตวปี์กจะอยูบ่ริเวณฐานล้ินและพื้นคอหอย (Pharynx) มีลกัษณะคลา้ยของ
สัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม แต่จะต่างกนัโดยสัตวปี์กจะไม่ใหค้วามสนใจต่อน ้าตาลเหมือนในสัตวเ์ล้ียงลูก
ดว้ยนม การพฒันาทางดา้นกล่ินของสัตวปี์กจะพฒันาไดน้อ้ยท่ีสุด โดยสัตวปี์กจะไม่แสดงอาการ
ชอบอาหารและน ้าเหมือนในสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

       การผสมพนัธ์ุของสัตวปี์ก เกิดข้ึนเน่ืองจากอิทธิพลของฮอร์โมนเพศเหมือนในสัตวอ่ื์น 
สัตวปี์กถือวา่เป็นสัตวท่ี์มีคู่ผสมพนัธ์ุหลายคู่ (Polygamous) แต่สัตวปี์กนั้นจะผสมพนัธ์ุไดต่้อเม่ือ 
สัตวท์ั้งสองตอ้งมีประสบการณ์การอยู่ ร่วมกนั มีระดบัฮอร์โมนเพศท่ีมากพอท าใหส้ัตวแ์สดง
พฤติกรรมทางเพศ โดยตวัผูจ้ะแสดงอาการเก้ียวพาราสีโดยการเตน้ร า  กระพือปีก ยดืหวัออกไป วิง่
ไล่ควา้หงอนหรือควา้ขนรอบคอตวัเมีย ถา้ตวัเมียมีท่าทียอมรับโดยการนอนหมอบ กม้หวัต ่าและ
สยายปีกออก ตวัผูจ้ะข้ึนข่ี เอาอวยัวะเพศชนกนัและหลัง่น ้าเช้ือ  
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8.2 การจับบังคับและควบคุมสัตว์ปีกเพือ่ปฏิบัติงานทัว่ไป 

การจบับงัคบัควบคุมสัตวปี์ก สามารถท าไดง่้ายและไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
อุปกรณ์เขา้มาช่วย แต่การจบับงัคบัควบคุมใหถู้กตอ้งตามหลกัการจะช่วยลดความเสียหายท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัสัตว ์และผูป้ฏิบติังาน  จึงควรตอ้งศึกษาเรียนรู้และสามรถปฏิบติังานกบัสัตวปี์กไดอ้ยา่ไม่ท า
ใหส้ัตวต่ื์นตกใจมากจนเกินไป จะดว้ยสาเหตุใดก็ตามซ่ึงจะท าใหไ้ม่เกิดผลเสียทางดา้นผลผลิตหรือ
ตายเน่ืองจากสัตวเ์ขา้ไปเบียดรวมกนัอยูมุ่มใดมุมหน่ึงและกดทบักนัอยูภ่ายในโรงเรือนท าใหส้ั ตวท่ี์
อยูด่า้นล่างไม่สามารถหายใจได ้

       ในการจบับงัคบัควบคุมสัตวปี์กเพื่อปฏิบติังานอยา่งใดอยา่งหน่ึง  เช่น การยา้ยสัตวปี์กจาก
โรงเรือนหน่ึงไปอยูใ่นโรงเรือนอ่ืนๆ  มกัจะใชช่้วงเวลาหรือสร้างสภาพแวดลอ้มใหเ้หมือนกบัเวลา
กลางคืนหรือท าใหมี้แสงสวา่งเพียงเ ล็กนอ้ย ซ่ึงจะช่วยท าใหก้ารท างานจบับงัคบั และควบคุมสัตว์
ปีกไดง่้ายข้ึน ยกเวน้ในสัตวปี์กท่ีโดยธรรมชาติสามารถออกหากินไดใ้นเวลากลางคืน เช่น พวกเป็ด 
การท าใหมี้แสงสวา่งเพียงเล็กนอ้ยไม่มีผลช่วยในการช่วยเหลือการเขา้ไปท างานจบับงัคบัและ
ควบคุมสัตว ์

 

8.3 วตัถุประสงค์ในการจับบังคับสัตว์ปีก 

       มีหลายวตัถุประสงคไ์ดแ้ก่ เพื่อการคา้ เช่น  จบัส่งขาย  เพื่อการติดปาก ชัง่น ้าหนกั  เพื่อการ
รักษาหรือตรวจเฝ้าระวงัโรค เช่น การเจาะเลือดท่ีปีก การท าสวอปท่ีกน้ (Cloacal Swab) เพื่อการเฝ้า
ระวงัโรคไขห้วดันก เป็นตน้ 

 

8.4 อนัตรายจากสัตว์ปีก 

 สัตวปี์กสามารถท าอนัตรายแก่ผูจ้บับงัคบัไดเ้น่ืองจากมีปากท่ีแหลมคม สามารถจิกไดโ้ดย 
เฉพาะในสัตวปี์กท่ีไม่ไดต้ดัจะงอยปาก ซ่ึงการจบับงัคบัตอ้งเป็นไปดว้ยความระมดัระวงั เพราะปาก
ท่ีแหลมคมของสัตวปี์กอาจจิกหรือกนัผูจ้บับงัคบัได ้เช่น ในไก่ชน หรือนกป่า เป็นตน้  มีขาและเล็บ 
สามารถข่วนได ้บางคร้ังเม่ือเวลาจบัสัตวปี์ก สัตวปี์กจะด้ิน ซ่ึงขาของสัตวปี์กอาจข่วนผูป้ฏิบติังา น
ท าใหผู้ป้ฏิบติังานไดรั้บบาดเจบ็ได ้  
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8.5 การจับบังคับสัตว์ปีก  

       สามารถแบ่งไดต้ามอาย ุคือ ลูกสัตวปี์ก และสัตวปี์กท่ีโตเตม็วยั ซ่ึงในการจบับงัคบัลูกสัตว์
ปีกนั้นนิยมจบับงัคบัเพื่อการตดัจงอยปาก หรือการฉีดวคัซีน เป็นตน้ และการจบับงัคบัสัตวปี์กท่ีโต
เตม็วยันิยมจบับงัคบัเพื่อวตัถุประสงคต่์างๆท่ีมากข้ึน เช่น เพื่อการฉีดยา เพื่อสุ่มตรวจหาโรคไขห้วดั
นก เป็นตน้ 

      8.5.1 ลูกสัตวปี์ก   
             ลูกสัตวปี์กเม่ือ เร่ิมตน้หลงัจากท่ีถูกฟักออกมาจากไข่ ผูป้ฏิบติังานสามารถปฏิบติังานได ้
เช่น การชัง่น ้าหนกัร่างกาย การท าวคัซีน  การท าเคร่ืองหมายบนตวัสัตว์  การฉีดยา  การตดัจงอยปาก 
(ในลูกไก่ไข่) การแยกเพศ การเจาะเลือด เป็นตน้ ในการจบับงัคบัลูกสัตวปี์ กนั้น รูปท่ี 8.1 (ก) และ 
(ข) 

 

(ก) เคร่ืองตดัจงอยปาก  

 

(ข) การตดัจงอยปากลูกสัตวปี์ก 

รูปท่ี 8.1 การจบับงัคบัควบคุมลูกสัตวปี์กเพื่อตดัจงอยปาก 

(ท่ีมา : http://coursewares.mju.ac.th:81/e-learning46/PS201/Activity1-2546.htm) 
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สามารถปฏิบติังานไดค้นเดียวเน่ืองจากลูกสัตวปี์กมีความบอบบาง และมีขนาดตวัท่ีเล็กแต่ทั้งน้ีตอ้ง
ท าการจบัดว้ยความระมดัระวงั นุ่มนวลเพื่อป้องกนัอนัตรายท่ีอาจกบัลูกสัตวไ์ด ้ เช่น การตกัจงอย
ปากในลูกไก่ไข่ดว้ยเคร่ืองตดัปากไฟฟ้า ถา้ผูท่ี้ปฏิบติังานจบับงัคบัและควบคุมส่ วนหวัและคอไม่
ถูกตอ้งหรือไม่มัน่คงในขณะการตดัจงอยปากดว้ยใบมีดท่ีร้อน ลูกไก่ไข่จะสะบดัหวัหนีออกมาหรือ
บางคร้ังการท่ีจบับงัคบักดส่วนขากรรไกรล่างเคล่ือนตวัออกมาอยูใ่นลกัษณะท่ีผดิปกติ เป็นตน้ 

               วธีิการจบับงัคบัควบคุมลูกไก่ไข่เพื่อตดัจงอยปาก ใหจ้บัตวัใหจ้บัตวัลูกไก่โดยใชมื้อวาง
ในลกัษณะคว  ่ามือ ก าลูกไก่ใหน้ิ้วกลาง น้ิวนาง และน้ิวกอ้ยชอ้นรับอยูใ่ตอ้ก น้ิวช้ีชอ้นอยูใ่ตค้าง 
และน้ิวหวัแม่มือกดอยูท่ี่ทา้ยทอย เม่ือตอ้งการปรับองศาใหห้นา้ของลูกไก่การเงยข้ึนมา หรือกม้ลง
ไปก็สามารถใชใ้ชก้ารปรับน้ิวช้ีข้ึนลงเบาๆ 
 

          8.5.2 สัตวปี์กท่ีโตเตม็วยั 

                การอุม้สัตวปี์กท่ีโตเตม็ วยั  : สามารถจบัโดยรวบบริเวณล าตวัทั้งสองขา้งดว้ยมือซา้ยและ
มือขวา ซ่ึงช่วยไม่ใหส้ัตวก์ระพือปีกดว้ย ดงัรูปท่ี 8.2 หรือในบางกรณีอาจตอ้งจบัควบคุมโดยใชมื้อ
ขา้งหน่ึงรวบขาทั้งสองขา้งแลว้ใชมื้ออีกขา้งหน่ึงจบัพยงุตวัสัตวใ์หอ้ยูใ่นท่าตั้งตรง ดงัรูปท่ี 8.3 หรือ
อุม้โดยรวบบริเวณขา ใหด้า้นทา้ยสัตวปี์กหนัออกดา้นนอกเพื่อป้องกนัสัตวปี์กอุจจาระรดผูจ้บั
บงัคบัได ้ดงัรูปท่ี 8.4 รูปท่ี 8.5 และรูปท่ี 8.6 ส่วนเป็ดไม่นิยมจบัรวบก าขานิยมจบัรวบปีกทั้งคู่ 
 

 

รูปท่ี 8.2 การรวบบริเวณล าตวัทั้งสองขา้งดว้ยมือซา้ยและมือขวา 
(ท่ีมา : http://thaimisc.pukpik.com/freewebboard/php/vreply.) 
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รูปท่ี 8.3 การจบับงัคบัควบคุมสัตวปี์กเป็นรายตวั 

(ท่ีมา : www.kaisiam.com) 

 

 

รูปท่ี 8.4 การอุม้โดยรวบบริเวณขา  
(ท่ีมา : http://www.accidentalsmallholder.net/livestock/poultry/catching-handling-and-restraint/) 

 

 

http://www.kaisiam.com/
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รูปท่ี 8.5 การจบับงัคบัควบคุมสัตวปี์กอ่ืนๆ 

(ท่ีมา : www.backyardchickens.com) 

 

 

 

รูปท่ี 8.6 การจบัสัตวปี์กในกลุ่มสัตวป่์า 

(ท่ีมา : www.windycityparrot.com) 

 

 

http://www.backyardchickens.com/
http://www.windycityparrot.com/Bird-Cages-Discount-Bird-Cages-Cheap-bird-cages.html


 

พฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสตัว ์                                 บทท่ี 8 พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสตัวปี์ก   189 

 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

 

         8.5.3 การจบับงัคบัควบคุมเพื่อการตรวจร่างกายและการชัง่น ้าหนกั 

               ในการตรวจสอบร่างกายของสัตวปี์กหรือการใหค้ะแนนความสมบูรณ์ การตรวจดูสภาวะ
การใหไ้ข่ในไก่ไข่โดยการใชน้ิ้ววดัระยะห่างของช่วงกระดูกเชิงกราน  โดยในไก่ไข่ท่ีอยูใ่นระยะให้
ผลผลิตไข่จะมีระยะ ห่างของช่วงกระดูกเชิงกรานขยายกวา้งกวา่ไก่ไข่ท่ีอยูใ่นช่วงท่ีไม่ใหผ้ลผลิ ต  
ส่วนการจบับงัคบัและควบคุมสัตวปี์กท่ีโตเตม็วยั เพื่อตอ้งการเคล่ือนยา้ย เพื่อท างานบางอยา่งใน
ระยะทางไม่ไกลก็จะจบัรวบขาทั้งสองขา้งเขา้ดว้ยกนัคร้ังละหลายๆ ตวัดว้ยมือขา้งหน่ึง ดงัรูปท่ี 8.7 

 

 

รูปท่ี 8.7 การจบับงัคบัสัตวปี์ก เพื่อเคล่ือนยา้ย 

(ท่ีมา : ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี.) 

 

               การชัง่น ้าหนกัตวัในลกัษณะรายตวัในสัตวปี์กในลูกสัตวปี์กสามารถใชเ้คร่ืองชัง่ขนาดเล็ก
ได ้ดงัรูปท่ี 8.8 
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รูปท่ี 8.8 การชัง่น ้าหนกัลูกสัตวปี์ก 

(ท่ีมา : http://praduhangdumchiangmai1.blogspot.com/2013_04_01_archive.html) 

 

               ในสัตวปี์กท่ีโตเตม็วยัแลว้มกัจะใชก้ารจบับงัคบัและควบคุม โดยการผกูขาใชติ้ดกบัเคร่ือง
ชัง่หรือเคร่ืองชัง่ส าหรับสัตวปี์กโดยเฉพาะเป็นภาชนะคลา้ยกรวยตั้งติดอยูบ่นเคร่ืองชัง่ โดยจบัสัตว์
วางเขา้ไปในภาชนะเอาส่วนหวัและคอยืน่ออกมา ส่วนปีกและล าตวัจะติดอยูก่บัทางดา้นขา้งของ
กรวย ส่วนขาสองขา้งจะช้ีออกมาทางดา้นหลงั ส่วนในการชั่ งน ้าหนกัของสัตวค์ร้ังละหลายตวั
พร้อมกนั ควรใชล้งัพลาสติก หวาย หรือไม ้เพื่อจบัสัตวล์งไปอยูใ่นภาชนะก่อนน าข้ึนมาชัง่บน
เคร่ืองชัง่ แสดงดงัรูปท่ี 8.9 

 

http://praduhangdumchiangmai1.blogspot.com/2013_04_01_archive.html
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รูปท่ี 8.9 การชัง่น ้าหนกัไก่โตเตม็วยั 

(ท่ีมา : http://www.bloggang.com/viewdiary.php) 

 

         8.5.4 การจบับงัคบัควบคุมเพื่อเก็บตวัอยา่งดว้ยการสวอป (Swabbing)  

               เม่ือตอ้งการเก็บตวัอยา่งมาด าเนินการบางอยา่ง เช่น น ามาเพาะเช้ือหาสาเหตุ  หรือท าการ
เก็บตวัอยา่งเช้ือจากสัตวปี์กเพื่อการเฝ้าระวงัโรคไขห้วดันก โดยการสวอป จากบริเวณช่องขบัถ่าย
ร่วมของสัตวปี์ก (Cloaca) สามารถปฏิบติัไดโ้ดยการใชแ้ขนขา้งท่ีถนดัอุม้รวบตวัสัตวปี์กโดยใหห้นั
ดา้นหวัเขา้มาอยูใ่นซอกแขน ใชอุ้ง้มือประคองตวัสัตวไ์ว ้หนัดา้นทา้ยออกไปทางดา้นนอกของผูจ้บั
บงัคบั จากนั้นใชมื้ออีกขา้งจบัหางของสัตวปี์กยกข้ึนเพื่อใหส้ะดวกต่อการสวอปบริเวณช่องขบัถ่าย
ร่วม ดงัรูปท่ี 8.10 

http://www.bloggang.com/viewdiary.php
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รูปท่ี 8.10 การอุม้รวบตวัสัตวปี์กเพื่อสวอปช่องเปิดร่วม 

(ท่ีมา : ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี) 

 

               หรือผูจ้บับงัคบัใชมื้อขา้งท่ีถนดัจบัรวบขาทั้งสองขา้ง โดยใหอุ้ง้มือ พยงุตวัสัตวด์า้นทา้ย
เอาไว ้จากนั้นใชมื้ออีกจบับริเวณล าตวัส่วนหนา้ของสัตวปี์กเพื่อช่วยในการรับน ้า หนกัและช่วยพยงุ
ตวัสัตว ์ดงัรูปท่ี 8.11 

 

รูปท่ี 8.11 การใชมื้อจบัรวบขาทั้งสองขา้ง และใชมื้ออีกขา้งจบัล าตวัส่วนหนา้ 

(ท่ีมา : ส านกังานปศุสัตวจ์งัหวดัปัตตานี) 
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         8.5.5 การจบับงัคบัเพื่อการเจาะเลือด 

               การเก็บตวัอยา่งเลือดสามารถเจาะเก็บไดจ้ากหลอดเลือดด าบริเวณดา้นขา้งล าคอ (Jugular 

Vein) ทั้งสองดา้นแต่ส่วนมากนิยมใชห้ลอดเลือดทางดา้นขวาซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ หลอดเลือดด าท่ี
ปีก (Brachial Vein) และหลอดเลือดด าท่ีขา (Leg Vein) และในการปฏิบติังานควรมีผูช่้วยในการจบั
บงัคบัควบคุมและกดเส้นเลือดเพื่อท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและสะดวกปลอดภยัในการ
ปฏิบติังาน  ดงัรูปท่ี 8.12 

 

 

รูปท่ี 8.12 การจบับงัคบัควบคุมสัตวปี์กเพื่อเจาะเก็บเลือดจากบริเวณหลอดเลือดด าท่ีปีก  

  

        8.5.6 การป้อนของเหลวเขา้สู่ปากสัตวปี์ก  
               สามารถป้อนของเหลวเขา้สู่ปากสัตวปี์กไดโ้ดยการจบับงัคบัสัตวปี์ก สามารถใชผ้า้พนั
รอบสัตวปี์กเพื่อป้องกนัการด้ินและกระพือปีก จากนั้นก็สามารถท าการป้อนของเหลวเขา้สู่ปากได ้
โดยการป้อนอยา่งชา้ๆ ตอ้งระวงัไม่ใหส้ัตวส์ าลกั ดงัรูปท่ี 8.13 และรูปท่ี 8.14 
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รูปท่ี 8.13 การจบับงัคบัควบคุมสัตวปี์กเพื่อป้อนของเหลวเขา้สู่ปาก 

(ท่ีมา : http://ocw.tufts.edu/Content/60/lecturenotes/797583) 

 

 

รูปท่ี 8.14 การป้อนของเหลวใหน้กแสก 

(ท่ีมา :  http://www.dnp.go.th/wildlifednp/index.php?) 
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8.6 สรุป 

      พฤติกรรมของสัตวปี์กนั้นพบวา่ ระบบการรับรู้และการส่ือสารของสัตวปี์กมีการพฒันาได้
มากท่ีสุด โดยสามารถรับรู้ไดท้ั้งทางสายตาและทางหู สัตวปี์กสามารถมองไดเ้ฉพาะสีม่วง และสี
ส้ม ตามีการปรับโฟกสัไดค้่อนขา้งเร็ว ท าใหมี้ความสามารถในการมองเห็นไดดี้ และสามารถ
มองเห็นในระยะไกลได ้แต่การพฒันาทางดา้นกล่ินของสัตวปี์กจะพฒันาไดน้อ้ยท่ีสุด 

การจบับงัคบัควบคุมสัตวปี์ก สามารถท าไดง่้ายและไม่มีความจ าเป็นตอ้งใชเ้คร่ืองมือ
อุปกรณ์เขา้มาช่วย แต่การจบับงัคบัควบคุมใหถู้กตอ้งตามหลกัการจะช่วยลดความเสียหายท่ีจะเกิด
ข้ึนกบัสัตว ์และผูป้ฏิบติังานจึงควรตอ้งศึ กษาเรียนรู้และสามรถปฏิบติังานกบัสัตวปี์กไดอ้ยา่ไม่ท า
ใหส้ัตวต่ื์นตกใจมากจนเกิ นไป จะดว้ยสาเหตุใดๆ  ก็ตามซ่ึงจะท าใหไ้ม่เกิดผลเสียทางดา้นผลผลิต
หรือตายเน่ืองจากสัตวเ์ขา้ไปเบียดรวมกนัอยูมุ่มใดมุมหน่ึง และกดทบักนัอยูภ่ายในโรงเรือนท าให้
สัตวท่ี์อยูด่า้นล่างไม่สามารถ หายใจได้ และการจบับงัคบัสัตวปี์กนั้นตอ้งเพิ่มความระมดัระวงัอยา่ง
ยิง่โดยเฉพาะในนกป่าท่ีไม่คุน้เคยกบัคน เพราะอาจท าใหส้ัตวปี์กนั้นตกใจและตายได ้
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พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัม้า 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 พฤติกรรมของมา้ 

    1.2 วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัมา้ 

    1.3 ขอ้ควรระวงัในการบงัคบัมา้ 

    1.4 เทคนิคการบงัคบัมา้ 
2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

     2.1 บอกพฤติกรรมของมา้แต่ละช่วงอายไุด ้

     2.2 อธิบายขอ้ควรระวงัในการบงัคบัมา้ได ้

     2.3 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการลม้ลูกมา้กบัมา้โตเตม็วยั 

     2.4 วเิคราะห์อาการของมา้ท่ีเกิดภาวะเสียดในขณะบงัคบัได ้

    2.5 สังเคราะห์วธีิการบงัคบัมา้ท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้

3.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายเน้ือหาเร่ืองพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัมา้ 

    3.2 ตอบค าถามในใบงานท่ี 9 

4.  ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัมา้  

    4.2 ภาพเคล่ือนไหวการบงัคบัมา้ 
    4.3 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.4 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

    4.5 โปรเจคเตอร์ 

    4.6 ใบงานท่ี 9 

5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย  

    5.2 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.3 การซกัถาม 
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บทที่ 9 

พฤตกิรรมและเทคนิคการบังคบัม้า 

 

 มา้เป็นสัตวท่ี์มีกระเพาะเด่ียวแต่สามารถกินหญา้และยอ่ยหญา้ไดเ้น่ืองจากมีไส้ต่ิงท่ีท างาน
ไดดี้ มา้จดัวา่เป็นสัตวใ์หญ่ มา้ท่ีโตเตม็วยัอาจมีน ้าหนกัไดม้ากถึง 2000 กิโลกรัมและแรงมา้เยอะ ซ่ึง
การเตะของมา้สามารถท าอนัตรายต่อผูป้ฏิบติังาน  ดงันั้นในการจบับงัคบัมา้จึงควรทราบพฤติกรรม
ของมา้เพื่อท่ีสามารถจบับงัคบัมา้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและป้องกนัอนัตรายท่ีอาจเกิดกบั
ผูป้ฏิบติังานและกบัมา้ได ้

9.1 การพฒันาทางพฤติกรรมของม้า 

       ในทนัทีท่ีลูกมา้คลอด ออกมา ลูกมา้สามารถเคล่ือนไหวส่วนหวัและขาได ้พบรีเฟรกซ์การ
ดูดนมภายใน 40 นาที  หลงัคลอด ลูกมา้สามารถยนืไดแ้ละเร่ิมส่งเสียงร้องหาแม่เพื่อจะกินนม 
รวมถึงการถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะพบไดใ้น 1 ชัว่โมงหลงัคลอด พบวา่เม่ือลูกมา้อายไุด ้ 1 วนั ลูกมา้
จะมีพฒันาการท่ีค่อนขา้งสมบูรณ์แลว้โดยสามารถกินนม ส่ือสาร แต่งตวัเอง วิง่ และสามารถลม้ตวั
ลงนอนได ้ในลูกมา้ท่ีอายนุอ้ยมกัจะอยูใ่กลแ้ม่มา้มากกวา่ลูกมา้ท่ีอายมุากแลว้  ดงัรูปท่ี 9.1 

 
 

รูปท่ี 9.1 พฤติกรรมของลูกมา้แรกเกิดกบัแม่มา้ 

(ท่ีมา :  www.thinklikeahorse.org) 

 

http://www.thinklikeahorse.org/Horse_thoughts.html
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       9.1.1 พฤติกรรมการกินของลูกมา้   
  พบวา่ลูกมา้จะเร่ิมพฒันาการกินหญา้ตั้งแต่เกิดจนถึงอาย ุ 4 เดือน โดยใชเ้วลากินเพิ่มข้ึน

จาก 4 นาที เป็น 16 นาทีต่อชัว่โมง ซ่ึงลูกมา้มีพฒันาการกินหญา้ท่ีเร็วมาก โดยลูกมา้จะพฒันาการ
กินหญา้เหมือนกบัในมา้โตท่ีอาย ุ 4 สัปดาห์ ซ่ึงเป็นระยะเวลาท่ีหยา่นมตามธรรมชาติ พบวา่ใน
ช่วงแรกลูกมา้จะกินหญา้ก็ต่อเม่ือแม่มา้กินหญา้    ดงันั้นผูเ้ล้ียงมา้ควรเตรียมหญา้อ่อนส าหรับลูกมา้ 

ดว้ย ลูกมา้ไม่ตอ้งกินน ้าเน่ืองจากไดรั้บน ้าจากน ้านมแม่และจากความช้ืนของหญา้ท่ีไดกิ้น แต่ถา้ลูก
มา้อยูใ่นพื้นท่ีท่ีมีความแหง้แลง้ลูกมา้จะกินน ้าพฤติกรรมการกินอุจจาระของลูกมา้ถือเป็นเร่ืองปกติ
ท่ีพบได ้ซ่ึงในปัจจุบนัยงัไม่ทราบเหตุผลท่ีแน่ชดัอาจเน่ืองจากกินอุจจาระเพื่อเพิ่มแบคทีเรียและโปร
โตซวัท่ีมีประโยชน์ท่ีช่วยในการยอ่ยได ้แต่ทั้งน้ีก็มีความเส่ียงในเร่ืองของการติดพยาธิเช่นกนั แต่
ในมา้ท่ีโตแลว้พฤติกรรมน้ีจะไม่พบ 

        9.1.2 พฤติกรรมการนอนและการเล่นของลูกมา้ 

  ลูกมา้จะใชเ้วลานอนมากกวา่มา้โต โดยสามารถพกัไดท้ั้งยนืหรือลม้ตวัลงนอน เปอร์เซ็นต์
การนอนของลูกมา้จะลดลงตามอายขุองลูกมา้จาก 15 เปอร์เซ็นต์  ไปจนถึง 2 เปอร์เซ็นต ์ในเดือน
แรก แต่ลูกมา้ยงันอนในท่านอนหมอบอยูจ่นอายุ  6 เดือน เม่ือลูกมา้โตข้ึนการพกัจะนอ้ยลง ดูดนม
นอ้ย ลง แต่กินหญา้เพิ่มข้ึน เล่นเพิ่มข้ึน ในช่วง 2 สัปดาห์แรกหลงัคลอด  ลูกมา้จะเล่นตวัเดียว 
จากนั้นจะเร่ิมเล่นกบัแม่โดยการวิง่ไล่แทะเล็มขาของแม่  ดงัรูปท่ี 9.2  แทะเล็มแผงคอ ซ่ึงถือวา่เป็น
พฤติกรรมท่ีจะพฒันาไปเป็นพฤติกรรมการแต่งตวัใหก้นั เม่ือลูกมา้อายมุากข้ึนการเ ล่นตวัเดียวจะ
ลดลง โดยพบวา่ท่ีอาย ุ 8 สัปดาห์  จะไม่ค่อยพบการเล่นตวัเดียว ยกเวน้ในลูกมา้ท่ีเล้ียงตวัเดียว ซ่ึง
การเล่นของลูกมา้น้ีเป็นการแสดงออกวา่ลูกมา้แขง็แรง มีสุขภาพดี และกวา่ 70 เปอร์เซ็นต์  ของการ
เล่นของลูกมา้นั้นเป็นการออกก าลงักาย การเล่นของลูกมา้นั้นมีทั้งการเล่นวตัถุ การเล่นทางเพศ การ
เล่นดว้ยการเคล่ือนไหว การเล่นต่อสู้ ในลูกมา้ตวัผูจ้ะชอบเล่นต่อสู้ ข้ึนข่ีกนั แต่ในลูกมา้ตวัเมียจะ
ชอบวิง่ไล่และแต่งตวัใหก้นั สามารถพบวา่ลูกมา้ตวัผูจ้ะชอบแต่งตวัใหลู้กมา้ตวัเมีย ซ่ึงพฤติกรรมน้ี
จะพฒันาไปเป็นพฤติกรรมการเกร้ียวพาราสี (Courtship Behavior) ของพอ่มา้ต่อไป   
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รูปท่ี 9.2 พฤติกรรมของลูกมา้โดยการเล่นกบัแม่มา้ 

(ท่ีมา : www.fanpop.com) 

 

  ในลูกมา้ท่ีอยูใ่นช่วงวยัรุ่น คืออาย ุ2-5 ปี จะพบการเล่นมากกวา่ปกติ เน่ืองจากลูกมา้ในช่วง
วยัน้ีเป็นวยัท่ีมีความปราดเปรียวกวา่มา้ท่ีโตเตม็ท่ี ลูกมา้เพศผูจ้ะออกไปรวมกลุ่มกบัลูกมา้เพศผูต้วั
อ่ืนเพื่อสร้างฝงูใหม่ ช่วงท่ีลูกมา้มีการเล่นมากท่ีสุดคือช่วงอาย ุ 3 ปี และเม่ือมา้อาย ุ 5 ปี จะแสดง
พฤติกรรมของมา้ท่ีโตเตม็ท่ี โดยการถ่ายอุจจาระ ปัสสาวะ การแสดงความกา้วร้าว (ต่อสู้กนั) ต่อพอ่
มา้ตวัอ่ืน วิง่ไล่แม่มา้ ซ่ึงในมา้หนุ่มท่ีโตเตม็ท่ีน้ีสามารถกลบัเขา้ไปอยูใ่นฝงูเดิมไดโ้ดยการชนะพอ่
มา้คุมฝงูหรือพอ่มา้คุมฝงูตาย 

        9.1.3 การส่ือสารของมา้ 

 มา้มีการส่ือสารโดยการรับรู้ดว้ยสายตา เสียง การสัมผสัและสารเคมี ซ่ึงโดยปกติมา้                

จะส่ือสารโดยใชห้ลายช่องทางร่วมกนั สามารถสังเกตมา้จากท่าทางของมา้ได ้เช่น ในมา้ท่ีเจบ็ขา
เร้ือรังพบวา่จะมีการใชข้าขา้งนั้นนอ้ยมาก เม่ือเอาขาขา้งนั้นแตะพื้นก็จะพลิกกลั บไปใชอี้กขา้งท่ี          

ไม่เจบ็อยา่งทนัที ส่วนหวั คอ และหางดูห่อเห่ียว อ่อนแรง ท่าทางของขามา้สามารถใชเ้ป็นสัญญาณ
ในการส่ือสารดว้ยโดยการท่ีมา้เตะสุ่มหรือยกขาหนา้ทั้งสองขา้ง ยกขาข้ึนขา้งเดียวหรือสองขา้งแลว้
ถีบออกไปในอากาศหรือการเตะดว้ยขาหลงั  ดงัรูปท่ี 9.3 ตาเบิกกวา้งอา้ปากร้องเสียงดงั  แสดงถึง
ความโกรธ  ไม่พอใจ ดงัรูปท่ี 9.4  ตอ้งการท าร้ายผูอ่ื้นใหไ้ดรั้บบาดเจบ็หรือการป้องกนัตวัเอง 

http://www.fanpop.com/clubs/horses/images/31429151/title/horse
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รูปท่ี 9.3 การยกขาหนา้ทั้งสองขา้งเพื่อแสดงถึงความไม่พอใจ   
(ท่ีมา : www.equinechronicle.com) 

 

 
 

รูปท่ี 9.4  มา้แสดงอาการไม่พอใจโดยการตาเบิกกวา้งอา้ปากร้องเสียงดงั 

(ท่ีมา : www.rpguide.soulsrpg.com) 

  ในกรณีท่ีเตรียมมา้ออกไปข่ีพบวา่มา้ท าท่าหูลู่แนบราบไปกบักะโหลกมา้  ดงัรูปท่ี 9.5   

พร้อมกบัใชข้า  (ขาหนา้หรือขาหลงัก็ได้ ) เข่ียพื้น ซ่ึงลกัษณะน้ีเป็นการส่ือสารวา่มา้ไม่ยอมหรือ
ต่อตา้นการน าไปข่ี    

http://www.equinechronicle.com/current-articles/aggressive-horses-%C2%AD.html
http://rpguide.soulsrpg.com/soulsverse/horses/
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รูปท่ี 9.5 มา้ท าท่าหูลู่แนบราบไปกบักะโหลก 

(ท่ีมา:http://sarahwestonrecommendedassociate.blogspot.com/2008_10_01_archive.html) 

 

  ถา้มา้แสดงอาการ นยัน์ตาเบิกกวา้ง หูบิด (Twitching Ears) เมม้ปาก (Tense Mouth) และรู
จมูกบาน อาจพบมา้มีอาการเกร็งทั้งตวั เดินถอยหนา้ถอยหลงัชา้ๆ ซ ้ าไปซ ้ ามา เหง่ือออก มีอตัราการ
หายใจและอตัราการเตน้ของหวัใจเพิ่มข้ึน แสดงถึงภาวะท่ีมา้ก าลงัสงสัย  ไม่แน่ใจไ ปจนถึงตกใจ
กลวัอยา่งสุดขีด  
  การส่ือสารดว้ยสัญญาณเสียงของมา้นั้น แบ่งออกเป็น 2 เสียง คือ เสียงท่ีก าเนิดจากกล่อง
เสียงและเสียงท่ีไม่ไดก้  าเนิดจากกล่องเสียง เสียงท่ีเปล่งออกมาจากกล่องเสียงไดแ้ก่  

เสียงร้อง  “สแคว” (Squeal) ซ่ึงเสียงร้องแหลมท่ีเปล่งออกมาคร้ังเดียวเป็นเสียงท่ีมา้เปล่ง
ออกมาเพื่อใชเ้ตือนหรือใชข้่มขู่   

เสียงร้อง “นิคเคิล” (Nicker) ซ่ึงเป็นเสียงร้องท่ีนุ่มนวล แสดงถึงความห่วงใย เช่นในกรณีท่ี
แม่มา้ร้องเรียกลูกมา้ หรือเป็นเสียงท่ีมา้ร้องขออาหาร หรือเป็นเสียงพอ่มา้ร้องเม่ือตอนจะผสมพนัธ์ุ
ซ่ึงแสดงถึงความสนใจและการต่ืนตวัทางเพศได ้ 

เสียงร้อง  “วนินี” (Whinny)  ซ่ึงเป็นเสียงร้องตอบของมา้ มกัพบในกรณีท่ีมีการแยกลูกมา้
ออกจากแม่มา้หรือแยกเพื่อนของมา้ออกจากกนั หรือใชใ้นมา้ท่ีมีความอยากรู้อยากเห็นเม่ื อเห็นมา้
ตวัอ่ืนอยูไ่กลๆ ได ้ 
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เสียงร้อง  “โกรน” (Groan) ซ่ึงเป็นเสียงร้องครางของมา้ มกัเกิดจาก การท่ีม้าไม่สบายหรือ
เจบ็ปวดเป็นเวลานาน 

เสียงท่ีไม่ไดอ้อกมาจากกล่องเสียงไดแ้ก่ เสียงร้องออกมาทางจมูก เสียงกรน เสียงกระทบ
กนัของกีบกบัวตัถุ เสียงกระทบกนัของริมฝีปาก เสียงสะบดัหาง เสียงการโยกหวั เสียงการกดังบั 
เสียงไอ เสียงฝายลม เสียงกินอาหาร เสียงการแต่งตวั เ ป็นตน้ การส่ือสารโดยใชส้าร เคมี มกัเป็น
กล่ินเฉพาะตวัของมา้ ท่ีเรียกวา่ฟีโรโมนเหมือนในสัตวช์นิดอ่ืน เช่น  เวลามา้เดินทางไกลจะอุจจาระ
ทิ้งไวเ้พื่อเป็นสัญญาณใหม้า้กลบัมาถูก หรือการปล่อยกล่ินของแม่มา้ท่ีเป็นสัดออกมากบัปัสสาวะ
เพื่อใหพ้อ่มา้รู้ เป็นตน้ 

 

9.2 การจับบังคับควบคุมม้า 

      ในการบงัคบัมา้โดยปกติจะไม่มีการบงัคบัเหมือนในสัตวอ่ื์น แต่ใชก้าร ส่ือสารกนัวา่
ตอ้งการอะไร โดยเฉพาะในมา้ท่ีไดรั้บการฝึกฝนใหเ้ขา้กบัคนไดง่้าย เช่น มา้ท่ีใชเ้พื่อการข่ีเล่นใน
สนามมา้ หรือมา้ท่ีเล้ียงเพื่อใหค้นทัว่ไปไดข่ี้ เป็นตน้ในกา รบงัคบัมา้จะอาศยัการส่ือสารของผูจ้บั
บงัคบักบัมา้ โดยท่ีผูจ้บับงัคบันั้นตอ้งส่ือสารกบัมา้ใหช้ดัเจนเพื่อป้องกนัมา้สับสน ดงัรูปท่ี 9.6 

 

รูปท่ี 9.6 การจบับงัคบัมา้เพื่อข่ี 

(ท่ีมา :  www.puntersparadise.com.au) 

http://www.puntersparadise.com.au/horses/Crystal-Lily_64544/Gallery/
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9.3 หลกัการบังคับม้า 

       ใชภ้าษากายในการส่ือสาร  คือ น่ิง สงบ และชดัเจน  หรือใชเ้สียง การตะโกน ตะคอก หรือ
มากกวา่ 1 คน ออกค าสั่งหรือบอกทิศทางท าใหม้า้สับสน  ถา้มีคนจบัมา้และมีคนท่ีเขา้ไปท าอะไร
บางอยา่งกบัมา้ เช่น  ฉีดยา ใส่อาน ยกขา ทั้ง  2 คนน้ี จะตอ้งอยูข่า้งเดียวกนัของมา้เสมอ  ใชว้ธีิให้
รางวลัทนัทีเม่ือมา้ท าตามท่ีตอ้งการ การใหร้างวลั  ไดแ้ก่  การพดูชม ลูบหนา้ หรือตบแผงคอ  การ
หยอ่นเชือกใหรู้้สึกสบาย  ดงัรูปท่ี 9.7 

 

 

 

รูปท่ี 9.7 การใหร้างวลัโดยการพดูชม ลูบหนา้ หรือตบแผงคอ    

(ท่ีมา:http://sarahwestonrecommendedassociate.blogspot.com/2008_10_01_archive.html) 

 

       ในการบงัคบัมา้นั้นจะไม่ใช้วธีิลงโทษโดยการตี ทุบ หรือเตะ แต่จะใช้การไม่ใหร้างวลั คือ
การลงโทษ การไม่ใหร้างวลั  ไดแ้ก่  การพดูค าสั้นๆ  เช่น ไม่ หรือ หยดุ การตึงเชือกจูงไว้ เป็นการ
กระตุกเชือกเตือนไม่ใช่เพื่อตอ้งการท าให้มา้เจบ็ ในการบังคบัมา้นั้นพึงตอ้งระลึกเสมอวา่ ไม่มีกรณี
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ใดๆ ท่ีควรบงัคบัหรือลงโทษมา้โดยการท าร้ายร่างกายมา้ มา้ไม่เขา้ใจและเรียนรู้ไม่ได ้เพราะมนัไม่
เขา้ใจ เหตุและผลของการกระท า 

 

9.4 วตัถุประสงค์ในการบังคับม้า 

 วตัถุประสงคใ์นการบงัคบัมา้นั้นมีหลากหลายข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงค ์ต่างๆดงัน้ี 

       9.4.1 เพื่อการข่ี   
       9.4.2 เพื่ออาบน ้า แปรงขน  จูงเดินเล่น 

       9.4.3 เพื่อการตดัแต่งกีบ และใส่เกือก 

       9.4.4 เพื่อการทางสัตวแพทย ์เช่น การเจาะเลือด ฉีดยา การวางยาสลบเพื่อการผา่ตดั การ
ตรวจทอ้งโดยการใชอ้ลัทราซาวน์ เป็นตน้  

 

9.5 ข้อควรระวงัในการบังคับม้า 

 มา้เป็นสัตวท่ี์ต่ืนตกใจง่าย และเม่ือต่ืนตกใจก็จะวิง่หนีอยา่งไม่คิดชีวติ ดงันั้นไม่ควรท าให้
มา้ตกใจ เพราะอาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูท่ี้บงัคบัและโดยเฉพาะต่อตวัมา้เองได้  ควรหลีกเล่ียงการ
เดินผา่นบริเวณดา้นทา้ยของมา้ ซ่ึงเป็นบริเวณท่ีเป็นจุดบอดท าใหม้า้มองไม่เห็นแล ะเกิดการระแวง 
ดงันั้นมา้อาจถีบได ้และเน่ืองจากวา่มา้แรงเยอะอาจท าใหผู้บ้งัคบัเป็นอนัตรายและอาจถึงแก่ชีวติได ้

        9.5.1 การเขา้หามา้  

  ในการเขา้หามา้นั้นมีวตัถุประสงคเ์พื่อท าหตัถการต่างๆ หรือตอ้งการปฏิบติัต่างๆ  เก่ียวกบั
มา้ เช่น การสัมผสั การตรวจร่างกาย การฟัง การเคาะ เก็บตวัอยา่งเลือด เก็บตวัอยา่งอุจจาระ ผวิหนงั 
การตรวจทอ้ง การตดัแต่งกีบ หรือการน ามา้ไปข่ี เป็นตน้ เทคนิคในการเขา้หามา้นั้นส่ิงแรกท่ีจะตอ้ง
ค านึงถึงคือ นิสัยของมา้ตวันั้น เช่น มา้บางตวัชอบเตะ ชอบกดั หรือชอบกินอาหารชนิดใด ตอ้งรู้จกั
ช่ือมา้ดว้ยเพื่อเพิ่มความคุน้เคยใหก้บัผูท่ี้จะจบับงัคบัมา้ ในการเขา้หามา้ควรส่งเสียงใหม้า้รู้ตวั อาจ
เรียกช่ือหรือน าอาหารท่ีมา้ชอบเขา้หามา้เพื่อเพิ่มความสนิทสนมหรือเป็นการส่ือสารวา่เรามาอยา่ง
เป็นมิตรและลดความหวาดระแวงในมา้ เขา้หามา้ทางดา้นซา้ยเสมอ บริเวณแผงคอ หรือหวัไ หล่ ไม่
ควรเขา้หามา้ทางดา้นหนา้ตรงๆ เพราะมา้บางตวัอาจกระโดดสุ่มท าใหเ้กิดอุบติัเหตุได ้ขณะเดินเขา้
หามา้พยายามเรียกช่ือและสังเกตดูอาการของมา้ดว้ยวา่มา้นั้นแสดงอาการอยา่งเป็นมิตรหรือเป็น
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ศตัรู เม่ือเขา้ถึงตวัมา้ใหค้่อยๆ  ยืน่มือเขา้ไปแตะบริเวณแผงคอมา้หรือหวัไหล่ มา้ ถา้มา้บางตวัเป็น
มิตรสามารถยืน่มือไปแตะบริเวณหนา้และสันจมูกได ้มา้บางตวัไม่ชอบใหแ้ตะบริเวณหวั ก็ควร
หลีกเล่ียงบริเวณท่ีมา้ไม่ชอบ เม่ือสัมผสัมา้ไดแ้ลว้นั้นก็ลูบตวัมา้ไปเร่ือยๆ จนแน่ในวา่มา้ไม่ตกใจ
และยอมใหส้ัมผสัแลว้ จากนั้นค่อยเขา้ประชิดตวัมา้ ในการเขา้หา มา้ไม่ควรลงัเล รีรอ เพราะการ
ลงัเลอาจท าใหม้า้ตกใจหรือหวาดระแวงได ้โดยปกติมา้ไม่ชอบคนแปลกหนา้ดงันั้นผูท่ี้เขา้หามา้โดย
ท่ีไม่มีผูเ้ล้ียงท่ีคุน้เคยกบัมา้อยูด่ว้ย จึงตอ้งระมดัระวงัตวัอยูเ่สมอ เม่ือเขา้หามา้ไดแ้ลว้นั้นก็สามารถ
ปฏิบติักบัมา้ต่อไปได ้เช่น ใส่ขลุม ยกขา ตรวจร่างกาย เป็นตน้ 

        9.5.2 ในการเขา้หามา้ในคอก 

  ควรท าใหม้า้รู้ตวัก่อนเสมอ เพราะบางคร้ังมา้บางตวัจะหมุนทา้ยใหค้นเขา้หา ดงันั้นควร
จะมีผูเ้ล้ียงท่ีคุน้เคยช่วยในการจบับงัคบัมา้และคอยดนัไม่ใหม้า้หมุนตวั ซ่ึงโดยปกติมา้ท่ีอยูใ่นคอก
จะสวมขลุมอยูแ่ลว้ท าใหง่้ายต่อการจบับงัคบั 

        9.5.3 การเขา้หามา้ท่ีอยูก่ลางแจง้หรืออยูใ่นสนาม  
 ถา้มา้นั้นอยูใ่นสนามตวัเดียวจะง่ายกวา่การท่ีมา้อยูร่วมกนัเป็นฝงู เน่ืองจากมา้ท่ีอยูร่วมกนั

เป็นฝงูจะมีจ่าฝงูและมกัจะเป็นผูน้ าในการน ามา้ตวัอ่ืนๆ  วิง่หนี หรือท าใหม้า้ต่ืนตกใจทั้งฝงู ในมา้ท่ี
อยูต่วัเดียวในสนามถา้เป็นมา้รุ่นหรือลูกมา้ มกัจะเขา้หาคนเองเพราะมา้ช่วงวยัน้ีชอบเล่นกบัคน 
บางคร้ังสามารถเอาหญา้ล่อหรือผวิปากเรียกก็ได้   ถา้เป็นในมา้โตการเขา้หาจะยากกวา่แต่ถา้กบัคน
เล้ียงท่ีคุน้เคยและถูกฝึกมาแลว้จะเคยชินและง่ายต่อการเขา้หา เช่น คุน้เคยต่อเสียงเรียก จ าช่ือ หรือ
จ าสัญญาณต่างๆ  ท่ีใชใ้นการเรียกได ้แต่ถา้มา้นั้นไม่คุน้ชินกบัคน ด้ือเกเร อาจตอ้งใชอุ้ปกรณ์ช่วย 
เช่นใชห้ญา้ล่อ ท าทางกั้ น หรือตอ้นเขา้มุม เป็นตน้ ซ่ึงอาจตอ้งใชค้น 2-3 คน ในการช่วยตอ้น ใน
การเขา้หามา้ไม่ควรส่งเสียงดงัเอะอะในทุกๆ กรณี เพราะมา้อาจตกใจและวิง่หนีได ้ถา้มา้อยูร่วมกนั
เป็นฝงูควรใหค้นเล้ียงท่ีคุน้เคยคอยเรียกช่ือหรือผวิปาก หรือเอาหญา้ล่อ และค่อยๆ  เดินเขา้หามา้ตวั
ท่ีตอ้งการ อยา่ท าเสียงดงัหรือตีมา้ตวัอ่ืน ในบางคร้ังอาจตอ้งท าซองไวข้า้งสนามเพื่อตอ้นมา้ท่ี
ตอ้งการเขา้ไป  ในการบงัคบัมา้ตอ้งท าดว้ยความระมดัระวงัเพราะมา้อาจกระโดดหนี ท าใหเ้กิด
บาดแผลตามตวัหรือขาหกั ได ้  
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9.5.4 การน ามา้ออกจากคอก   

 ควรปฏิบติัอยา่งถูกวธีิ เพราะถา้ปฏิบติัไม่ถูกวธีิมา้อาจบาดเจบ็หรือเอวพิการได ้ในการจูง
มา้ออกจากคอกนั้นควรจูงมา้ออกตรงๆ  จากคอกก่อน เม่ือส่วนกลางของล าตวัผา่นประตูคอกแลว้ 
จึงค่อยท าการเล้ียวใหม้า้ออกจากคอก ไม่ควรเล้ียงมา้เป็นมุมฉากเพราะอาจท าใหเ้อวมา้เสียหรือ
กระดูกเอวหกัจนถึงขั้นพิการได ้พึงระวงัล าตวัมา้เม่ือเวลาจูงออกจากคอกเพราะผวิหนงัมา้บางกวา่
สุกร และโค ดงันั้นอาจเกิดการบาดเจบ็บริเวณบริเวณผวิหนงัได ้ผูจู้งมา้ควรจูงและเดินอยูท่างดา้น
ซา้ยของมา้ เกิดอยูใ่นต าแหน่งระหวา่งหวัและไหล่มา้และเดินไปพร้อมกบัมา้ 

        9.5.5 การน ามา้เขา้คอก  
 ในมา้บางตวัท่ีคุน้เคยกบัการเขา้คอกเม่ือเวลาท่ีปล่อยลงแปลงหญา้และถึงเวลาใหอ้าหาร 

มา้จะสามารถวิง่มาเขา้คอกไดเ้อง แต่ในมา้บางตวัไม่ยอมเขา้คอก อาจตอ้งใชว้ธีิการจูงเขา้คอก 
ค่อยๆ  เรียกช่ือเบาๆ และใหอี้กคนช่วยไล่มา้เขา้คอก พยายามออกแรงดึงโยก หวัมา้ไปทางซา้ย
ทางขวาและดึงไปขา้งหนา้เพื่อใหม้า้เดินเขา้คอก หรือถา้มา้ยนืหนัหลงัใหค้อก อาจบงัคบัมา้ถอยหลงั
เขา้คอกได ้โดยการค่อยๆ ปลอบ เรียกช่ือ และดนัมา้เขา้คอก ตอ้งระวงัไม่ใหม้า้โกรธหรือตกใจและ
ยกขาหนา้ตะกุย ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อผูบ้งัคบัได ้ 
 

9.6 อุปกรณ์ที่ใช้ในการบังคับม้า 

 อุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบงัคบัมา้มีหลายชนิด ข้ึนอยูก่บัวตัถุประสงคข์องการจบับงัคบัมา้เพื่อ
ปฏิบติังานต่าง ๆ เช่น ไมห้มอ เป็นเคร่ืองมือท่ีนิยมใชใ้นการบงัคบัมา้ สามารถใชง้านไดง่้าย มี
ประสิทธิภาพ และราคาถูก โดยนิยมใช้เพื่อเบ่ียงเบนความสน ใจจากจุดท่ีท าหตัถการบนตวัมา้ไปยงั
จุดท่ีจะใชไ้มห้มอแทน เป็นตน้ ดงันั้นอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการบงัคบัมา้ท่ีส าคญั ไดแ้ก่ 

       9.6.1 ไมห้มอ (Twitches) เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบงัคบัมา้ชนิดหน่ึง มีการใชอ้ยา่ง
แพร่หลายและมีความส าคญัในการบงัคบัมา้ สามารถใชง้านไดผ้ลดี สะดวก ใชง้านง่าย และราคาถูก  
ดงัรูปท่ี 9.8 
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รูปท่ี 9.8 ไมห้มอ 

(ท่ีมา : www.tackshackocala.com) 

จุดประสงคข์องการใชไ้มห้มอคือ เพื่อเบ่ียงเบนความสนใจจากจุดท่ีท าหตัถการบนตวัมา้
ไปยงัจุดท่ีจะใชไ้มห้มอแทน การใชไ้มห้มอนิยมใช ้ 3 ต าแหน่ง คือ ริมฝีปากบน (Muzzle) ดงัรูปท่ี 
9.9  ท่ีโคนหู (Ear Twitch) ดงัรูปท่ี 9.10  และการหยกิบริเวณผวิหนงัท่ีตน้คอ (Skin Twitch) ดงัรูปท่ี 
9.11 การใชไ้มห้มอบริเวณหูไม่ค่อยเป็นท่ีนิยมเน่ืองจากโครงสร้างของใบหูประกอบดว้ยกระดูก
อ่อนและเส้นประสาทอยูเ่ป็นจ านวนมาก ซ่ึงอาจท าใหเ้กิดอนัตรายต่อกระดูกอ่อนและเส้นประสาท
ไดง่้าย 

 
 

รูปท่ี 9.9 การใชไ้มห้มอกบัริมฝีปากบน 

(ท่ีมา : toolboxes.flexiblelearning.net.au) 

http://www.tackshackocala.com/hitw.html
http://toolboxes.flexiblelearning.net.au/demosites/series8/801/site/harness/1_catch_restrain/3_restrain/00_intro/restrain_horse.htm
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รูปท่ี 9.10 การก าท่ีโคนหู  
(ท่ีมา : http://veterinaryteam.dvm360.com/firstline/article/) 

 

       โดยมากการใชไ้มห้มอนิยมใชก้บัริมฝีปากบน เน่ืองจากวา่มีประสาทรับความรู้สึกอยูม่าก 
ท าใหม้า้เกิดความรู้สึกเจบ็ปวด และเส้นประสาทมีความทนทานต่อการใชไ้มห้มอไดดี้กวา่ส่วนอ่ืน 
จึงสามารถเบนความสนใจจากจุดท่ีท าหตัถการไดดี้กวา่  

 
 

รูปท่ี 9.11 การก าท่ีผวิหนงั  
(ท่ีมา : http://veterinaryteam.dvm360.com/firstline/article/) 

http://veterinaryteam.dvm360.com/firstline/article/
http://veterinaryteam.dvm360.com/firstline/article/
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       การใชไ้มห้มอไม่ควรใชอ้ยา่งพร ่ าเพร่ือ ควรใชเ้ม่ือมีความจ าเป็นเท่านั้น และไม่ควรใชน้าน
เกินไป เน่ืองจากอาจขดัขวางการไหลเวยีนของเส้นเลือดท่ีมาเล้ียงบริเวณริมฝีปากดา้นบนท าใหเ้กิด
เลือดคัง่ หรือเกิดการตายของเซลลบ์ริเวณริมฝีปากดา้นบน หรือถา้บิดไมห้มอรุนแรงอาจท าใหเ้กิด
บาดแผลและเหงือกฉีกขาดได ้ 
        9.6.2 วธีิการใชไ้มห้มอ 

เน่ืองจากไมห้มอมีห่วงท่ีท าจากดา้ยดิบหรือเชือก บางคร้ังอาจมีปม ก่อนจะท าการใชไ้ม้
หมอตอ้งท าการเล่ือนปมมาชิดกบัไมก่้อน มา้บางยอมใหใ้ส่ไมห้มอไดง่้ายแต่บางตวัไม่ยอม  ดงันั้น
การใหผู้ช่้วยสวมขลุมมา้เพื่อจะไดง่้ายในการบงัคบัหวัมา้ ป้องกนัไม่ใหม้า้สะบดัหวัหลบหลีกการ
ใส่ไมห้มอ การถือไมห้มอนิยมถือไมห้มอดว้ยมือขา้งท่ีถนดั จากนั้นใชมื้อขา้งท่ีไม่ถนดัสอดเขา้ไป
ในห่วงโดยใหน้ิ้วช้ีอยูน่อกห่วง ส่วนน้ิวมืออีก 4 น้ิว ใหอ้ยูใ่นห่วง ดงัรูปท่ี 9.12 

 

 
 

รูปท่ี 9.12 วธีิการใชไ้มห้มอกบัริมฝีปากบน 

(ท่ีมา : http://veterinaryteam.dvm360.com/firstline/article/) 

 

จากนั้นใชมื้อซา้ยลูบบริเวณหวัไหล่ แผงคอ ใบหู หนา้ผาก สันจมูก และจ มูก เพื่อลดความ
หวาดระแวงของมา้ จากนั้นก็ท าการคลอ้งไมห้มอบริเวณริมฝีปากบน  บิดดา้มไมห้มอตอ้งบิดให้
แน่นถา้มา้ด้ินก็ท าการบิดไมห้มอข้ึนอีก   ดงัรูปท่ี 9.13  แต่ถา้มา้ยงัด้ินมากข้ึนอีกก็ท าการหยดุบิดไม้
หมอเพราะถา้บิดต่อไปอาจเกิดอนัตรายต่อเส้นประสาทและริมฝีปากบนได ้อาจพิจารณาใชว้ธีิการ
บงัคบัมา้ดว้ยวธีิอ่ืนแทน ในกรณีท่ีมา้มีการบาดเจบ็ท่ีปากควรหลีกเล่ียงการใชไ้มห้มอกบัริมฝีปาก

http://veterinaryteam.dvm360.com/firstline/article/
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บน อาจเล่ียงไปใชไ้มห้มอกบัหูหรือบงัคบัมา้ดว้ยวธีิอ่ืนแทน แต่ในการใชไ้มห้มอกบัในหูนั้น พึง
ตอ้งระมดัระวงัในเร่ืองของกระดูกอ่อนท่ีหูและเส้นประสาทท่ีหูถูกท าลายและท าใหหู้เป็นอมัพาต
ได ้
 

 

รูปท่ี 9.13 การใชไ้มห้มอกบัริมฝีปากบน 

(ท่ีมา : http://veterinaryteam.dvm360.com/firstline/article/) 

       

  9.6.3 ฮอ๊บเบิ้ล (Hobble) 

               ฮอ๊บเบิ้ลเป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการบงัคบัมา้ ดว้ยการคลอ้งหรือการรัดท่ีขาเพื่อจ ากดัการ
เคล่ือนท่ีของมา้ ฮอ๊บเบิ้ลมีลกัษณะเป็นแผน่แบนยาวคลา้ยเขม็ขดั ท าดว้ยดา้ยถกัหรือหนงั ฮอ๊บเบิ้ลมี
หลายแบบข้ึนอยูก่บัลกัษณะการใชง้าน ดงัน้ี 

                9.6.3.1 เวป ฮอ๊บเบิ้ล (Web Hobbles) : มีรูปร่างเป็นแผน่แบน ท าดว้ยดา้ยถกัหรือ
หนงั ปลายทั้งสองขา้งมีห่วงถาวรติดอยูท่ ั้งสองขา้ง 

                9.6.3.2 แพสเทริน ฮอ๊บเบิ้ล (Pastern Hobbles) : มีลกัษณะเป็นแผน่ยาวท าดว้ยหนงั
คลา้ยเขม็ขดัเจาะรู หลายๆ  รู สามารถปรับขนาดได ้ดา้นหวัมีรูปร่างเหมือนหวัเขม็ขั ดท าดว้ยโลหะ 
และมีห่วงรูปคร่ึงวงกลมติดอยูเ่พื่อใชใ้นการผกูเชือก การใชฮ้อ๊บเบิ้ลชนิดน้ีใหใ้ชรั้ดท่ีขอ้เทา้บริเวณ
ขอ้แพสเทิน (Pastern Joint) ดงัรูปท่ี 9.14 

 

http://veterinaryteam.dvm360.com/firstline/article/
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รูปท่ี 9.14 แพสเทริน ฮอ๊บเบิ้ล 

(ท่ีมา : www.studyblue.com) 

 

                9.6.3.3 คิงฮอ๊บเบิ้ล (King Hobble) : มีลกัษณะคลา้ยแพสเทรินฮอ๊บเบิ้ล แต่ต่างกนั
ตรงท่ีแพสเทรินฮอ๊บเบิ้ล จะมีเชือกเส้นหน่ึงผกูติดอยูก่บัห่วงรูปคร่ึงวงกลมอยา่งถาวร การใช้
เหมือนกบัแพสเทรินฮอ๊บเบิ้ล นอกจากน้ียงัใชส้ าหรับลม้มา้หรือยกขามา้ได ้

                9.6.3.4 อิงลิช ฮอ๊บเบิ้ล (English Hobbles) : เป็นฮอ๊บเบิ้ลชนิดพิเศษท่ีมีฮอ๊บเบิ้ล
ขนาดเล็ก 4 อนั ถูกยดึติดกนัดว้ยโซ่อนัเดียวกนั ใชส้ าหรับลม้มา้ซ่ึงในปัจจุบนัไม่นิยมใชแ้ลว้ ดงัรูป
ท่ี 9.15 

 

รูปท่ี 9.15 อิงลิช ฮอ๊บเบิ้ล 

(ท่ีมา : chestofbooks.com) 

 

http://www.studyblue.com/notes/note/n/handling-and-restraint/deck/5872502
http://www.google.co.th/url?sa=i&rct=j&q=horse%20restraint&source=images&cd=&cad=rja&docid=h6uhpevjymoGhM&tbnid=oEUr9YGT1GDfQM:&ved=0CAQQjB0&url=http%3A%2F%2Fchestofbooks.com%2Fanimals%2Fhorses%2FHealth-Disease-Treatment-3%2F27-Operations-Means-Of-Restraint.html&ei=PBgCUqDSD4TjrAfa0oCgDA&psig=AFQjCNEnigkdp7F20knuB1totPYMdaRzcg&ust=1375955195769841
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                9.6.3.5 บรีดด้ิง ฮอ๊บเบิ้ล (Bleeding Hobbles) : ใชส้ าหรับสวมใหแ้ม่มา้เพื่อป้องกนั
แม่มา้เตะพอ่มา้ในขณะข้ึนผสมพนัธ์ุ หรือใชเ้ม่ือการตรวจทวารหนกั หรือเพื่อรักษาอาการเสียดทอ้ง
ในมา้ การใชบ้รีดด้ิง ฮอ๊บเบิ้ล ใชก้ารทบเชือกออ้มคอมา้โดยท าเป็นห่วงคลอ้งคอมา้ ส่วนปลายเชือก
ท่ีเหลือรอดผา่นระหวา่งขาคู่หนา้ไปผกูกบัฮอ๊บเบิ้ลท่ีบริเวณขอ้เข่ามา้ทั้งสองขา้งของขาหลงั  ดงัรูปท่ี 
9.16 

 

 
 

รูปท่ี 9.16 บรีดด้ิง ฮอ๊บเบิ้ล 

(ท่ีมา: www.airesclasicos.com) 

 

       9.6.4 ขลุมมา้ (Halter) เป็นเคร่ืองบงัคบัมา้ท่ีมีความส าคญั ใชใ้นการบงัคบัหวัมา้หรือใชใ้น
การจูงมา้ เป็นเคร่ืองมือชนิดแรกท่ีน ามาสวมใส่มา้ก่อนใส่เคร่ืองมือบงัคบัมา้อ่ืนๆ เพราะในการ
บงัคบัมา้ถา้เขา้ถึงตวัมา้ไดท้  าการสวมขลุมมา้จากนั้นก็สามารถบงัคบัหวัมา้ไดง่้ายกวา่มา้ท่ีไม่สวม
ขลุม มี 2 ชนิด ไดแ้ก่ ขลุมถาวร (Permanent Halter) และขลุมชัว่คราว (Temporary Halter) 

                9.6.4.1 ขลุมถาวร เป็นขลุมท่ีท าข้ึนมาส าเร็จรูปแลว้ มกัท าจากเชือก หนงั หรือดา้ย
ถกั  ดงัรูปท่ี 9.17 

 

https://www.airesclasicos.com/sillas-montar/monturas-caballos/botas-equitacion/tienda-equitacion/category/112/
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รูปท่ี 9.17 ขลุมถาวร 

(ท่ีมา : www.dailymail.co.uk) 

  

                9.6.4.2 ขลุมชัว่คราว เป็นขลุมท่ีท าข้ึนชัว่คราว สามารถแกอ้อกและใชใ้นกรณีอ่ืนๆ
ได ้ขลุมชนิดน้ีส่วนใหญ่ท าดว้ยเชือกเส้นยาวๆ หรือเชือกท่ีใชผ้กูหรือ จูงมา้ เหมาะส าหรับในพื้นท่ี
ห่างไกลท่ีหาซ้ือขลุมถาวรไดย้าก 

ส่วนประกอบต่างๆ ของขลุม 

                            1) สายรัดแกม้ (Cheek Pieces) เป็นแผน่หนงัยาวหรือเป็นเชือกท่ีรัดขา้ง
แกม้ทั้งซา้ยและขวา โดยเช่ือมต่อกบัสายรัดกระหม่อม สายรัดดั้งและสายรัดคอ  
                             2) สายรัดดั้ง (Nose Band) เป็นสายหนงัหรือเชือกท่ีรัดรอบสันจมูกและ
ขากรรไกรล่าง และเช่ือมต่อกบัสายรัดแกม้ทั้งซา้ยและขวา บางคร้ังสายรัดส่วนท่ีอยูใ่ตข้ากรรไกร
ล่างจะเรียกวา่สายรัดคาง 

                             3) สายรัดคอ (Throatlatch) เป็นสายท่ีรัดใตมุ้มขากรรไกรล่างทั้งซา้ยและ
ขวา และเช่ือมกนัระหวา่งสายแกม้ซา้ยและขวากบัสายรัดกระหม่อม 

                             4) สายเช่ือมระหวา่งสายรัดคางกบัสายรัดคอ (Jowl-Piece) เป็นสายหนงั
หรือเชือกท่ีเช่ือมระหวา่งสายรัดคอและสายรัดคาง  
       

http://www.dailymail.co.uk/sciencetech/article-2355279/Why-mules-arent-really-stubborn-New-research-shows-learn-quicker-horses.html
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9.6.5 วธีิการท าขลุมชัว่คราว  มกัใชเ้ชือกในการท าขลุมในกรณีท่ีไม่มีขลุมถาวร มีวธีิการ
ดงัน้ี 

                9.6.5.1 ใชเ้ชือกยาวท าห่วงใหมี้เส้นผา่นศูนยก์ลางพอท่ีจะคลอ้งคอมา้ไดด้ว้ยเง่ือน
โบวไ์ลน์น็อท (Bowline Notch) ซ่ึงเป็นเง่ือนท่ีไม่เล่ือนหลุด ไม่ท าใหห่้วงเล็กลงจนรัดคอมา้ 

                9.6.5.2 น าห่วงท่ีไดไ้ปคลอ้งคอมา้ 

               9.6.5.3 ทบเชือกจากส่วนปลายเชือกท่ีเหลือ (Standing Part) พร้อมกบัสอดเขา้ไป
ในห่วงท่ีคลอ้งคอมา้  
                9.6.5.4 น าเชือกส่วนท่ีทบไดน้ี้ไปคลอ้งกบัปากมา้ โดยใหค้ลอ้งรอบขากรรไกรบน
และล่าง ซ่ึงจะท าใหมี้ลกัษณะคลา้ยสายรัดดั้งและไดข้ลุมชัว่คราว  ดงัรูปท่ี 9.18 

 

 
 

รูปท่ี 9.18 การท าขลุมชัว่คราว 

(ท่ีมา : วริาช และคณะ, 2554.) 

 

 9.6.6 ซองบงัคบัมา้  : มีประโยชน์เม่ือตอ้งท างานท่ีไม่ใหม้า้ขยบั หรือตอ้งการบงัคบัมา้ทั้งตวั  

เพื่อป้องกนัอนัตรายต่อผูท่ี้ปฏิบติังาน  ต่อตวัมา้ ซองบงัคบัมา้ตอ้งท าจากวสัดุท่ีแขง็แรงไม่มีคมหรือ
เหล่ียมท่ีอาจเป็นอนัตรายต่อตวัมา้ มีขนาดพอดีกบัตวัมา้ กวา้งประมาณ 70 ซม. ยาวประมาณ      
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1.75- 2 เมตร ซองบงัคบัมา้นั้นมีประโยชน์มากโดยเฉพาะเม่ือตอ้งการท าหตัถการต่อตวัมา้ทั้งตวั 
เช่น การช่วยคลอด การเยบ็แผลบริเวณสะโพกหรือการลา้งแผลท่ีล าตวัมา้ เป็นตน้  โดยใชร่้วมกบัไม้
หมอ  ในการน ามา้เขา้ซองนั้นตอ้งไม่ท าการตีหรือลงโทษมา้เพราะจะท าใหม้า้เขด็ขยาดไม่กลา้เขา้
ซองได ้  
       9.6.7. เคร่ืองถ่างปากมา้ (Mouth Speculum) : เป็นเคร่ืองมือท่ีใชใ้นการอา้ปากมา้ เพื่อท า
หตัถการในช่องปากสามารถอา้ปากมา้ไดก้วา้ง ท าการวสัดุท่ีแขง็แรงมีน ้าหนกัเบา ท าดว้ยโลหะกนั
สนิม ดงัรูปท่ี 9.19 

 

 

รูปท่ี 9.19 เคร่ืองถ่างปากมา้ 

(ท่ีมา : www.promaxequinedental.com) 

 

       9.6.8 สลิงเชือก (Rope Sling) : เป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยพยงุมา้เม่ือไม่สามารถยนืทรงตวัไดด้ว้ย
ตวัเอง เช่น ป่วยดว้ยโรคขากระเพลก (Lameness) โรคกระดูกพรุน (Osteoporosis) เป็นตน้ ซ่ึงโรค
ดงักล่าวน้ีพยงุใหม้า้ยนืเพราะมา้ไม่สามารถนอนเป็นเวลานานได ้เน่ืองจากจะเกิดแผลกดทบัหรือ
แผลถลอก  ซ่ึงการใชส้ลิงเชือกน้ีเป็นการใชพ้ยงุร่างกายชัว่คราว ซ่ึงตอ้งมีการใชผ้า้ขนหนูรอง
บริเวณผวิหนงัเพื่อป้องกนัการเสียดสีและท าใหผ้วิหนงัถลอกได ้ ดงัรูปท่ี 9.20 

http://promaxequinedental.com/cappsfullmouthspeculum.aspx
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รูปท่ี 9.20 การใชส้ลิงเชือกพยงุมา้ 

(ท่ีมา : http://thetdnblog.blogspot.com/2011_12_01_archive.html) 

 

       9.6.9 การยกขามา้ (Raising the Legs) : การยกขามา้มีวตัถุประสงคห์ลายอยา่ง เช่น การตดั
แต่งกีบ การใส่เกือก การตรวจเส้นเอน็บริเวณขา การตรวจเกือก การท าความสะอาดกีบมา้ เป็นตน้  
ส่วนมากมา้จะชินกบัการยกขาโดยเฉพาะมา้ท่ีไดรั้บการใส่เกือกเป็นประจ า ในบางคร้ังแค่เอามือ
แตะบริเวณขามา้ มา้ก็จะยกขาไดเ้อง แต่ในกรณีท่ีมา้ไม่เคยชินกบัการยกขา อาจตอ้งใชว้ธีิบงัคบัมา้
ใหย้กขาและใชฮ้อ๊บเบิ้ลเขา้ช่วย 

  9.6.9.1 การยกขาหนา้ (Raising the Front Leg) : การยกขาหนา้ท าไดย้ากเล็กนอ้ยหาก
ผูย้กขามา้ไม่มีความช านาญและผูย้กอาจไม่กลา้ยกขามา้ ขั้นตอนการยกขามา้มีดงัน้ี เดินเขา้หามา้
โดยปฏิบติัดว้ยความนุ่มนวล เรียกช่ือมา้หรือผวิปากเพื่อใหม้า้ลดความหวาดระแวงลง ผูเ้ล้ียงอาจ
ช่วยโดยการจบัขลุมบงัคบัส่วนหวัเอาไว ้ผูย้กขามา้ตอ้งเขา้ทางดา้นซา้ยของมา้ โดยค่อยๆ  เดินเขา้หา
มา้ดว้ยการหนัหนา้ไปทางดา้นทา้ยมา้ ต าแหน่งท่ีเขา้หามา้คือบริเวณหวัไหล่ดา้นซา้ย ค่อยๆ  ใชมื้อ
ลูบตั้งแต่แผงคอ ผา่นหวัไหล่ ขอ้ศอก หวัเข่า  หนา้แขง้ ขอ้เฟ็ตล็อก (Ftlock Joint) และขอ้แพสเทริน 
(Pastern Joint) ส่วนมือซา้ยค่อยๆ  ลูบไปตามมือขวาดว้ยความนุ่มนวล เม่ือมือขวาลูบมาถึงขอ้แพส
เทรินและมือซา้ยมาอยูท่ี่บริเวณหวัไหล่ใหใ้ชมื้อขวาก าบริเวณขอ้แพสเทรินพร้อมท่ีจะยกขาข้ึ น          
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ใชมื้อซา้ยดนัหวัไหล่มา้ไปทางดา้นขวา  ยกขามา้ข้ึนโดยใหเ้ฉีย งไปทางดา้ยทา้ยของมา้ ขณะท่ียกขา
หนา้นั้นค่อยๆ  ดนัหวัไหล่มา้ดว้ยเพื่อใหม้า้ยกขาไดง่้ายข้ึน เม่ือมา้ยกขาไดแ้ลว้ท าการปล่อยมือซา้ย
จากหวัไหล่มารองรับบริเวณปลายกีบดา้นหนา้ ไม่ใช่ก าใหแ้น่นเพื่อป้องกนัมา้ถ่ายน ้าหนกัตวัไปยงั
ผูย้กขาได ้เม่ือยกขาไดแ้ลว้นั้นปล่อยมือขวาเป็นอิสระมาวางอยูข่า้งล าตวัผูย้ก ยดืตวัตรงและหนัหนา้
ไปทางดา้นทา้ยมา้ การยกขาหนา้ดว้ยเชือกมกัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการยกขาหนา้เป็นระยะเวลานาน แต่
โดยปกติไม่ค่อยนิยม เน่ืองจากวา่ถา้เกิดอุบติัเหตุมา้ลม้อาจแกเ้ชือกไม่ทนัและท าใหม้า้เป็นอนัตราย
ได ้การยกขาดว้ยเชือกนั้นเ ร่ิมจากการยกขาดว้ยมือก่อนจากนั้นจึงท าการใชเ้ชือกหรือคิงฮอ๊บเบิ้ล
คลอ้งท่ีขอ้แพสเทริน จากนั้นท าการโยงเชือกผา่นล าตวั คลอ้งไปออ้มผา่นคอมา้ จากนั้นน าปลาย
เชือกมาเก่ียวบริเวณเชือกท่ีคลอ้งผา่นล าตวัมา้ ออ้มกลบัไปทางดา้นหนา้มา้ ดงัรูปท่ี 9.21 

 

รูปท่ี 9.21 การยกขาหนา้มา้โดยใชเ้ชือก 

(ท่ีมา : www.livingart.org.uk) 

  

   9.6.9.2 การยกขาหลงั (Raising the Rear Leg) : การยกขาหลงัมา้ท าลกัษณะเดียวกบั
การยกขาหนา้มา้ แต่การยกขาหลงัมา้มีอนัตรายมากกวา่การยกขาหนา้ ถา้หากผูป้ฏิบติัปฏิบติัไม่ถูก
วธีิอาจถูกมา้เตะได ้วธีิการยกขาหลงัมา้สามารถท าไดโ้ดย มีผูเ้ล้ียงคอยบงัคบัส่วนหวัเอาไว ้เร่ิมตน้
การเดินเขา้หามา้เหมือนการเขา้หามา้โดยทัว่ไป หนัหนา้ไปทางดา้นทา้ยมา้ แลว้เขา้ทางดา้นซา้ยของ
มา้  ใชมื้อขวาลูบเบาๆ  ตั้งแต่แผงคอ หวัไหล่ กลางหลงัส่วนมือซา้ยก็ลูบตามดว้ย เม่ือถึงบริเวณ
ส่วนทา้ยของล าตวัใหป้ล่อยมือขวาเป็นอิสระและใชมื้อซา้ยเพียงมือเดียวลูบต่อไป ลูบไปเร่ือยๆ  

http://www.livingart.org.uk/illustrations/equine/
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จนถึงบริเวณหนา้แขง้ พร้อมท่ีจะดึง ไปทางดา้นหนา้ของมา้ จากนั้นพยายามดึงเทา้หลงัมาทางดา้น
หนา้ใหไ้ด ้และเอามือขวามารองรับบริเวณไรกีบ (Toe of Hoof) ขยบัเทา้ขวาถอยหลงัเล็กนอ้ย 
จากนั้นเล่ือนมือซา้ยจากหนา้แขง้ของมา้มาจบัเหนือขอ้เฟ็ตล็อกเล็กนอ้ย ผูบ้งัคบั ยอ่ตวัลงและเอา
บริเวณขอ้แพสเทริน มาวางบนหวัเ ข่าท่ียอ่โดยใชอุ้ง้มือขวาท่ีรองรับไรกีบมารองรับขอ้แพสเทริน
แทน ในการบงัคบัขาหลงัมา้นั้นพึงระลึกอยูเ่สมอวา่มา้อาจเตะส่งได ้ดงันั้นจึงจ าเป็นตอ้งใชมื้อซา้ย
และมือขวาจบัเทา้บริเวณเส้นเอน็อะชีลเลส (Achilles Tendon) ใหแ้น่น เม่ือปฏิบติังานเสร็จแลว้นั้น
ท าการปล่อยขาหลงัโดยการถอยเทา้ขวาของผูย้กพร้อมกบัปล่อยมือขวาท่ีรองรับไรกีบออก ส่วนมือ
ซา้ยยงัคงจบัท่ีเส้นเอน็อะชีลเลส (Achilles Tendon) จากนั้นค่อยๆ  ปล่อยมือซา้ยพร้อมกบัถอยตวัผู ้
ยกออกมาใหพ้น้รัศมีการวางเทา้ของมา้ การยกขาหลงัดว้ยเชือกไม่นิยมปฏิบติัเพราะเน่ืองจากมา้อาจ
ลม้และเกิดอนัตรายข้ึนได ้ ดงัรูปท่ี 9.22 

 

 

 

รูปท่ี 9.22 การยกขาหลงัเพื่อถอดเกือก 

(ท่ีมา : www.myfirstbrain.com) 

 

       9.6.10 การลม้มา้ (Casting Harnesses) มกัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการจบับงัคบัมา้อยา่งสมบูรณ์ มี
ประโยชน์ในการท าศลัยกรรมส่วนต่างๆ ของมา้ แต่ในการลม้มา้นั้นมกันิยมท าเม่ือมีการวางยาสลบ

http://www.myfirstbrain.com/student_view.aspx?ID=4219


 

พฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสตัว ์                                             บทท่ี 9 พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัมา้  221 

 

สุดาวรรณ   ช่ืนปรีชา 

แลว้หรือลม้มา้ท่ีเตียงผา่ตดัไม่ค่อยนิยมลม้มา้เม่ือมา้ยงัไม่สลบเพราะอาจเกิดอนัตรายไดใ้นขณะท่ีท า
การลม้มา้ได ้ปกติแลว้การบงัคบัมา้สมบูรณ์นั้นจะท าการบงัคบัมา้โดยใหม้า้อยูใ่นซองบงัคบัและใช้
ไมห้มอช่วยในการบงัคบัร่วมกบัการวางยาชาเฉพาะท่ี แต่ในบางคร้ังการลม้มา้มีความจ าเป็น เช่น 
ตอ้งการผา่ตดัขอ้เข่ามา้ในกรณีท่ีมา้กระดูกขอ้เข่าแตก มกัพบในมา้แข่ง ท าการวางยาสลบและลม้มา้ 
การลม้มา้ควรค านึงถึงส่ิงต่างๆ ดงัต่อไปน้ี เพื่อความปลอดภยัต่อตวัมา้และผูป้ฏิบติังาน 

    9.6.10.1 สถานท่ีท่ีใชใ้นการลม้มา้นั้นตอ้งเป็นพื้นเรียบ ไม่มีส่ิงแหลมคม หรือพื้น
ขรุขระ เน่ืองจากว่ามา้มีผวิหนงับาง ถา้พื้นไม่เรียบเวลาลม้มา้อาจเกิดอนัตรายข้ึนได ้หรือบางคร้ัง
สามารถลม้มา้ท่ีสนามหญา้หรือสถานท่ีท่ีมีเบาะหรือพื้นนุ่มๆ รองได ้

    9.6.10.2 การเตรียมตวัมา้ในขณะท่ีมา้ลม้นั้น มา้อาจทิ้งตวัลงบนพื้นอยา่งแรง อาจ
ด้ินรนขดัขืน อาจท าใหเ้กิดรอยถลอกตามขอ้ท่ีเสียดสีได ้หรือตามปุ่มกระดุก ดงันั้นอาจใช้
ผา้พนัแผลพนับริเวณท่ีเส่ียงต่อการเสียดสีและถลอกได ้ 
    9.6.10.3 ควรท าการอดอาหารมา้ก่อนอยา่งนอ้ย 12 ชัว่โมง เพื่อลดภาวะเสียดในมา้
และลดอนัตรายกบัอวยัวะภายในในขณะท่ีลม้มา้ 

    9.6.10.4 ควรมีผูป้ฏิบติังานอยา่งนอ้ย 4-5 คน ควรมีการวางต าแหน่ง แบ่งหนา้ท่ีให้
ชดัเจน และมีการประสานงานกนัอยา่งถูกตอ้งและแม่นย  า ผูท่ี้ท  าการควบคุมส่วนหวัควรเป็นผูเ้ล้ียง
มา้ท่ีมีความคุน้เคยกบัมา้ไดดี้ เพราะในการลม้มา้นั้นผูท่ี้ควบคุมส่วนหวัซ่ึงเป็นส่วนส าคญั ตอ้งไม่
ปล่อยใหห้วักระแทกพื้น เพราะอาจเป็นอนัตรายต่อหวัหรือกระดูกคอได ้ 
       9.6.11 การลม้ลูกมา้ มกัใชว้ธีิการจบับริเวณหนา้อกและส่วนทา้ยของโคนหาง หรือเหนือ
บริเวณขอ้เข่าอุม้ลูกมา้ นอนลงโดยมีผูช่้วยในการจบัส่วนหวัเพื่อป้องกนัการกระแทก และผูช่้วยอีก
คนคอยพยงุบริเวณล าตวัมา้เม่ือเวลาลูกมา้ลม้ลง  ดงัรูปท่ี 9.23 
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รูปท่ี 9.23 การลม้ลูกมา้ 

(ท่ีมา : www.majezticarabians.com) 

  

       9.6.12 การลม้มา้โต  นิยมใชว้ธีิดบัเบิ้ล ไซดไ์ลน์ แคสต้ิง (Double Side-Line Casting 

Harnesses) ซ่ึงเป็นวธีิท่ีง่ายและไดผ้ลดี สามารถท าใหม้า้ลม้นอนหงายโดยไม่ตอ้งใชเ้คร่ืองมือมาก
นกั โดยใชเ้ชือกเพียงอยา่งเดียว เชือกท่ีใชต้อ้งมีขนาดเส้นผา่นศูนยก์ลางประมาณ 1 น้ิว ยาว
ประมาณ 60 ฟุต วธีิการใหท้บเชือกท าเป็นห่วง (Collar) ขนาดพอดีกบัคอมา้ จากนั้นใหค้ลอ้งคอมา้
โดยท่ีเชือกอยูบ่ริเวณอก หวัไหล่และปมเชือกท่ีผกูเป็นห่วงใหอ้ยูต่รงหนา้ ปมท่ีห่วงท าดว้ยเง่ือน
โบวไ์ลน์ เพราะปมจะไม่เล่ือนไปรัดคอมา้ จากนั้นแยกปลายเชือกทั้งสองผา่นไปทั้งสองขา้งของ
ล าตวัมา้ ผา่นไปคลอ้งห่วงของเวป ฮอ๊บเบิ้ล ท่ีคลอ้งอยูท่ี่ขอ้แพสเทรินของขาหลงัทั้งสอง จากนั้นให้
วกเชือกกลบัไปในห่วงท่ีคลอ้งคอมา้ เส้นหน่ึงใหตึ้งไปทางดา้นหนา้มา้  อีกเส้นใหตึ้งไปทางดา้น  

หลงัมา้ คนหน่ึงคอยควบคุมบริเวณหวัมา้โดยการจบัขลุมและคอยประคองหวัมา้ไว ้จากนั้นท าการ
ดึงเชือกเส้นท่ีอยูท่างดา้นหนา้มา้ โดยมีผูช่้วยอีกคนคอยยกขาหลงัมา้หน่ึงขา้ง ซ่ึงคนท่ีดึงเชือกกบัคน

http://www.majezticarabians.com/horse-photographs.html
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ท่ียกขาน้ีตอ้งสัมพนัธ์กนั ผูท่ี้จบัขลุมตอ้งคอยดึงไม่ใหม้า้ยกหวัข้ึน จากนั้นมา้จะค่อยๆ  ยอ่ตวัลง ใช้
แรงพยายามจบับงัคบัใหม้า้นอนลงใหไ้ด ้เม่ือมา้นอนลงไดแ้ลว้นั้นผูท่ี้ท  าการดึงเชือกดา้นตรงขา้ม
กบัมา้นอนตอ้งรีบเขา้ไปผกูขาหลงัดว้ยเชือกท่ีดึงใหม้า้ลม้ ดงัรูปท่ี 9.24 

 
 

รูปท่ี 9.24 การผกูเชือกเพื่อลม้มา้โดยวธีิ ดบัเบิ้ล ไซดไ์ลน์ แคสต้ิง 

(ท่ีมา : วริาช และคณะ, 2554.) 

 

     ส่วนเชือกอีกเส้นท่ีมา้นอนทบันั้นใหดึ้งไวก่้อน เพราะมา้อาจด้ินและอาจเกิดอนัตรายต่อ
ผูป้ฏิบติังานและตวัมา้ได ้จากนั้นท าการผกูขาหลงัและขาหนา้มา้ ดงัน้ี 

      9.6.13 วธีิผกูขาหลงัมา้ ใหใ้ชเ้ชือกท่ีดึงใหม้า้ลม้มามดัระหวา่งขอ้แพสเทริน (Pastern Joint) 

กบัขอ้เข่า (Hock Joint) บริเวณกระดูกแคนนอน (Cannon Bone) โดยใหข้อ้แพสเทรินเขา้มาชิดกบั
ผนงัทอ้ง ท าใหข้าเกิดการพบบริเวณขอ้เข่าข้ึนโดยการพนัเชือกแบบทแยง 3-4 คร้ัง จากนั้นทบเชือก
ท่ีเหลือเขา้ไปในห่วงเชือกท่ีทบ น าปลายเชือกท่ีเหลือเพื่อไปผกูกบัขาหนา้ต่อไป  ดงัรูปท่ี 9.25 
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รูปท่ี 9.25 วธีิการผกูขาหลงัมา้ 

(ท่ีมา : วริาช และคณะ, 2554.) 

  

       9.6.14 วธีิการผกูขาหนา้มา้  ท าแบบเดียวกบัการผกูขาหลงัโดยการพบัขาหนา้ใหง้อบริเวณ
ขอ้เข่า ใหกี้บขาหนา้ช้ีและชิดกบัล าตวั น าปลายเชือกท่ีเหลือจากการมดัขาหลงัแต่ละขา้งมาผกู
บริเวณขอ้แพสเทรินดว้ยวธีิ ฮาฟฮิท (Half Hitch) แลว้ท าฮาฟฮิท อีกคร้ังหน่ึงรอบหวัเข่าท่ีงอบริเวณ 
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ขาหนา้กับขอ้แพสเทริน ท าแบบน้ีสองคร้ัง จากนั้นน าปลายเชือกท่ีเหลือมาผกูกบัเชือกท่ีคลอ้งจาก
คอลล่าร์ มายงัขาหลงัคร้ังแรก ท าการผกูใหแ้น่นและท าแบบเดียวกนักบัขาหนา้อีกขา้ง  ในการแก้
เชือกสามารถท าไดโ้ดยการแกย้อ้นวธีิ ขา้งตน้แต่ใหป้ฏิบติัอยา่งรอบคอบและรวดเร็ว เพื่อใหม้า้ไม่
ด้ินขณะแกเ้ชือก ดงัรูปท่ี 9.26  และรูปท่ี 9.27 

 

 

 
 

รูปท่ี 9.26 วธีิการผกูขาหนา้มา้ 
(ท่ีมา : วริาช และคณะ, 2554.) 
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รูปท่ี 9.27 การผกูขาหนา้และขาหลงัมา้ท่ีเสร็จสมบูรณ์แลว้ 

(ท่ีมา : วริาช และคณะ, 2554.) 

 

9.7 สรุป 

การพฒันาทางพฤติกรรมของมา้  ในทนัทีท่ีลูกมา้คลอดออกมาลูกมา้สามารถเคล่ือนไหว
ส่วนหวัและขาได ้พบรีเฟรกซ์การดูดนมภายใน 40 นาทีหลงัคลอด ลูกมา้สามารถยนืไดแ้ละเร่ิมส่ง
เสียงร้องหาแม่เพื่อจะกินนม รวมถึงการถ่ายอุจจาระปัสสาวะจะพบไดใ้น 1 ชัว่โมงหลงั  การส่ือสาร
ของมา้ มีการส่ือสารโดยการรับรู้ดว้ยสายตา เสียง การสัมผสัและสารเคมี ซ่ึงโดยปกติมา้จะส่ือสาร
โดยใชห้ลายช่องทางร่วมกนั สามารถสังเกตมา้จากท่าทางของมา้ได ้

การจบับงัคบัควบคุมมา้  โดยปกติจะไม่มีการบงัคบัเหมือนในสัตวอ่ื์น แต่ใชก้ารส่ือสารกนั
วา่ตอ้งการอะไร โดยเฉพาะในมา้ท่ีไดรั้บการฝึกฝนใหเ้ขา้กบัคนไดง่้าย หลกัการบงัคบัมา้  ใชภ้าษา
กายในการส่ือสารคือ น่ิง สงบ และชดัเจน หรือใชเ้สียงการตะโกน ตะคอก หรือมากกวา่  1 คน ออก
ค าสั่งหรือบอกทิศทางท าใหม้า้สับสน ถา้มีคนจบัมา้และมีคนท่ีเขา้ไปท าอะไรบางอยา่งกบัมา้ เช่น  
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ฉีดยา ใส่อาน ยกขา ทั้ง  2 คนน้ี จะตอ้งอยูข่า้งเดียวกนัของมา้เสมอ   ใชว้ธีิใหร้างวลัทนัทีเม่ือมา้ท า
ตามท่ีตอ้งการ การใหร้างวลัไดแ้ก่ การพดูชม ลูบ หนา้ หรือตบแผงคอ   การหยอ่นเชือกใหรู้้สึก
สบายเป็นตน้ 
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แผนบริหารการสอนประจ าบทที่ 10 

การควบคุมสัตว์โดยการใช้ยาหรือเคมีภณัฑ์ 

 

1. หวัขอ้เน้ือหา 

    1.1 ปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือตอ้งการใชย้าหรือเคมีภณัฑใ์นการควบคุมสัตว์ 
    1.2 ยากลุ่มทรานควอไลเซอร์ (Transquilizers)  

    1.3 ยาสงบประสาทกลุ่มบิวไทโรฟีนอล (Butyrophenone) 

    1.4 ยากลุ่มเบนโซไดเอซิพีน (Benzodiazepine) 

    1.5 ยาอ่ืนๆ ท่ีใชใ้นการบงัคบัสัตว ์

    1.6 การใชย้าน าสลบและยาสลบในสัตวปี์กขนาดใหญ่ 
2. วตัถุประสงคเ์ชิงพฤติกรรม  หลงัการศึกษาจบบทเรียนน้ีแลว้ นกัศึกษาจะมีความสามารถดงัน้ี 

    2.1 บอกปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือตอ้งการใชย้าหรือเคมีภณัฑใ์นการควบคุมสัตวไ์ด ้
    2.2 อธิบายชนิด ขนาดท่ีใช ้และขอ้ควรระวงัของยาน าสลบและยาสลบท่ีใชใ้นสัตวแ์ต่ละชนิดได้ 
    2.3 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการใชย้าน าสลบกบัไม่ใชย้าน าสลบก่อนการ
วางยาสลบสัตว ์

    2.4 วเิคราะห์ชนิด ขนาดท่ีใช ้และขอ้ควรระวงัของยาน าสลบและยาสลบท่ีสามารถใชใ้นสัตว์ท่ี
ปลอดภยัท่ีสุด  มา 5 ชนิด 

    2.5 สังเคราะห์ชนิดของเคมีภณัฑท่ี์ใชเ้พื่อการบงัคบัสัตวปี์กท่ีปลอดภยัท่ีสุด  

3.  กิจกรรมการเรียนการสอน 

    3.1 บรรยายต่อเน่ืองเร่ืองการควบคุมสัตวโ์ดยการใชย้าหรือเคมีภณัฑ ์
    3.2 ตอบค าถามในใบงานท่ี 10 

4.  ส่ือการสอน 

    4.1 เอกสารประกอบการสอนการควบคุมสัตวโ์ดยการใชย้าหรือเคมีภณัฑ์  
    4.2 ส่ืออิเล็กทรอนิกส์  จากโปรแกรมน าเสนองานทางคอมพิวเตอร์ 

    4.3 เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 
    4.4 โปรเจคเตอร์ 

    4.5 ใบงานท่ี 10 

  



 

232  บทท่ี 10 การควบคุมสตัวโ์ดยการใชย้าหรือเคมีภณัฑ ์                                  พฤติกรรมและเทคนิคบงัคบัสตัว ์

 

สุดาวรรณ  ช่ืนปรีชา 

 

5. วธีิการประเมินผล 

    5.1 การตรวจสอบความถูกตอ้งและคุณภาพของงานท่ีมอบหมาย  

    5.2 การสังเกตพฤติกรรม 

    5.3 การซกัถาม 
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บทที่ 10 

การควบคุมสัตว์โดยการใช้ยาหรือเคมีภณัฑ์ 

 

 โดยทัว่ไปในการบงัคบัการควบคุมปศุสัตว ์ บุคคลท่ีท าหนา้ท่ีจบับงัคบัและควบคุมควร
พิจารณาเร่ิมจากใชท้กัษะวธีิการของร่างกาย หรือใชเ้คร่ืองมืออุปการณ์ช่วยเหลือก่อน แต่ในบางคร้ัง
การใชว้ธีิการทั้งสองวธีิดงักล่าว เป็นไปไม่ไดห้รือไม่เพียงพอส าหรับการปฏิบติังานท่ีมีโอกาสเส่ียง
อยา่งมากในการไดรั้บอนัตรายทั้งค นท่ีปฏิบติังานท่ีมีโอกาสเส่ียงอยา่งมากในการไดรั้บอนัตรายทั้ง
คนท่ีปฏิบติังานจบับงัคบั และสัตวท่ี์ถูกจบับงัคบัควบคุม ดงันั้นการใชย้าหรือเคมีภณัฑท่ี์สามารถ
ควบคุมการท างานของสมองมีผลท าใหส้ัตวอ์ยูใ่นสภาวะท่ีสงบหรือซึมลงแต่ยงัรู้สึกตวั หรือท าให้
สัตวส์ลบปราศจากควา มรู้สึกเจบ็ปวด (Anesthesia Animals) ถูกน ามาใชเ้พื่อสามารถเขา้ไป
ปฏิบติังานไดส้ะดวก รวดเร็วและปลอดภยั  ปัจจุบนัมียาแลเคมีภณัฑห์ลากหลายชนิด ซ่ึงการใชน้ั้น
ตอ้งค านึงถึงวตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการใช ้ระยะเวลาในการท าใหส้ัตวส์ลบชนิดของยาท่ีใชเ้หมาะสม
กบัสัตวห์รือไม่ เม่ื อใชแ้ลว้มีผลขา้งเคียงอยา่งไร เป็นตน้ ดงันั้นในการเลือกใชย้าและเคมีภณัฑเ์พื่อ
การควบคุมบงัคบัสัตวใ์หป้ระสบความส าเร็จ ควรพิจารณาส่ิงต่าง ๆ ดงัน้ี 

การออกฤทธ์ิของยาหรือเคมีภณัฑท่ี์เลือกใช ้เพื่อใหอ้อกฤทธ์ิเป็นระยะเวลาสั้นหรือยาว เพื่อ
ควบคุมปศุสัตวใ์หส้งบลงในระดั บใดนั้น ตอ้งประเมินอยา่งระมดัระวงัจากน ้าหนกัร่างกาย สภาพ
ของสัตว ์อาย ุเพศ วธีิการใหย้าตลอดจนประสบการณ์ใชย้า หรือเคมีภณัฑ ์ฯลฯ 

การใหย้าหรือเคมีภณัฑผ์สมกนัมากกวา่สองชนิดเขา้ดว้ยกนั เพื่อใหเ้กิดผลท่ีเฉพาะเจาะจง
หรือมีวตัถุประสงคบ์างอยา่ง เป็นส่ิงท่ีสามารถจะท า ไดห้รือไม่ไดข้ึ้นอยูก่บัปัจจยัหลายอยา่งเช่น 
ความตอ้งการใหเ้กิดผลในการควบคุมสัตวใ์หเ้ป็นไปอยา่งรวดเร็ว และปลอดภยั สภาวะอารมณ์ 
สภาพร่างกายของสัตว ์และระยะเวลาท่ีตอ้งการใชใ้นการปฏิบติังาน เป็นตน้ 

อุณหภูมิของส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้นเป็นอยา่งไร เน่ืองจากยา หรือเคมี ภณัฑท่ี์จะใชส้ าหรับ
ควบคุมปศุสัตว ์อาจมีผลท าใหร้ะบบการควบคุมอุณหภูมิของร่างกายสูญเสีย หรือผดิปกติไป สัตว์
อาจทรมานจากอุณหภูมิท่ีเปล่ียนแปลงในขณะนั้น ถา้อุณหภูมิส่ิงแวดลอ้มในขณะนั้นสูงหรือต ่า
เกินไป ดงันั้นสภาวะท่ีช่วยบ่งช้ีถึงผลของการใชย้า หรือเคมีภณัฑใ์นการค วบคุมสัตวไ์ดดี้นั้น 
สามารถสังเกตไดจ้ากตวัสัตวไ์ม่แสดงหรือมีความต่ืนเตน้ตกใจอยา่งเห็นไดช้ดั แต่ถา้ผลของยาหรือ
เคมีภณัฑท่ี์ใชเ้ป็นไปในทางตรงขา้ม อาจหมายถึงการออกฤทธ์ิของยาไม่ถูกตอ้งเหมาะสม 
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10.1 ปัจจัยทีต้่องพจิารณาเมื่อต้องการใช้ยาหรือเคมีภัณฑ์ในการควบคุมสัตว์ 

         ความแตกต่างของชนิดสัตว ์ (Species Differences) สัตวแ์ต่ละชนิดมีขอ้แนะน าการใช ้และ
ขอ้จ ากดัของยาหรือเคมีภณัฑ ์ในการควบคุมท่ีแตกต่างกนั 

         ขนาดของสัตว ์(Size) ปริมาณของยาหรือเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการควบคุมสัตว ์โดยทัว่ไปใช้
ตามน ้าหนกัร่างกาย 

         ปัจจยัทางสรีรวทิยา (Physiological Factors) ในสัตวอ์ายนุอ้ยๆ  อาจมาการตอบสนองต่อยา 
หรือเคมีภณัฑท่ี์ใชใ้นการควบคุมแตกต่างกนัถึงแมว้า่เป็นสัตวช์นิดเดียวกนัก็ตาม นอกจากน้ีในสัตว์
ท่ีมีอายมุาก อาจ จะไดรั้บผลจากการใชย้าหรือเคมีภั ณฑม์ากกวา่ เน่ืองจากการขจดัพิษ ของตบั หรือ
ไต ท างานไม่เตม็ประสิทธิภาพ 

         สภาวะทางร่างกาย (Physical Condition) สัตวท่ี์ไดรั้บยาหรือเคมีภณัฑใ์นการควบคุม อาจ
ไดรั้บผลเสียจากการไครั้บอาหารไม่เพียงพอความสมดุลของไนโตรเจน หรืออิเล็กโตรไลทใ์น
ร่างกายสูญเสียไป ท าใหส่้งผลกระทบต่อขบวนการสันดาปของระบบต่างๆ ในร่างกาย 

         สภาวะทางอารมณ์ (Emotional Status) ช่วงเวลาท่ีท าการใหย้า หรือเคมีภณัฑใ์นการควบคุม
เขา้สู่ภายในตวัสัตว ์ควรมีการเฝ้าระวงั ถา้มีฮอร์โมนหลัง่ออกมา สัตวอ์าจจะแสดงผลการตอบสนอง
แตกต่างออกไปจากสัตวป์กติสภาวะทางอารมณ์ เช่นการต่ืนเตน้ตกใจ อาจท าใหส้ัตวว์ิง่หลบหนีไป
โดยไม่มีเป้าหมาย  ร่างกายมีสภาพเป็นกรด เกิดการกระตุน้กลา้มเน้ือหวัใจ ในทางปฏิบติั การใชย้า
หรือเคมีภณัฑเ์พื่อควบคุมสัตวท่ี์ดีท่ีสุด ควรปล่อยใหก้ลบัมาอยูใ่นสถานะทาง อารมณ์ท่ีเป็นปกติ
ก่อนการใชย้า แต่ถา้เป็นไปไม่ไดค้วรตอ้งเตรียมอุปกรณ์ส าหรับช่วยสนบัสนุน หรือแกไ้ขปัญหา
เฉพาะหนา้ เช่น การใหอ้อกซิเจนหรือสารละลายโซเดียมไบคาร์บอเนต เพื่อแกไ้ขสภาวะร่างกาย 
เกิดกระบวนการเมตแทบอลิซึมในลกัษณะท่ีเป็นกรด 

         ขอ้ควรค านึงประการหน่ึ งของการใชย้า หรือเคมีภณัฑใ์นการควบคุมปศุสัตว ์ไม่วา่จะให้
โดยวธีิการฉีดเขา้สู่ร่างกาย หรือผสมลงไปในอาหารและน ้าด่ืมนั้น หลงัจากท่ีสัตวซึ์ม สงบลง หรือ
สลบในระดบัความลึกท่ีตอ้งการ เพื่อการปฏิบติังานต่อไป ตอ้งท าการจดัท่านัง่ ท่านอน หรือ ท่า
หมอบของสัตวใ์หถู้กต้ องเหมาะสมก่อน เช่นในกลุ่มสัตวส่ี์กระเพาะ ควรจะจดัใหอ้ยูใ่นท่านอน
หมอบ เพื่อป้องกนัก๊าซสะสมอยูใ่นกระเพาะรูเมนมากเกินไปเกิดทอ้งอืด (Bloat) และช่วยใหส่้วน
หวัของสัตวอ์ยูใ่นระดบัต ่า เพื่อลดโอกาสการขยอ้นและส าลกัส่ิงอาเจียนจากกระเพาะอาหารเขา้สู่
ปอด ส่วนในสัตวช์นิดอ่ืนๆ ตอ้งระวงัไม่ใหอ้วยัวะภายในช่องทอ้งกดทบั การท างานของหวัใจหรือ
ขดัขวางการหายใจ เช่น ในสุกรขณะสลบมี อตัราการหายใจต ่าลงจึงไม่ควรจดัใหน้อนในท่าเหยยีด
คอมากเกินไป เพราะจะกดกล่องเสียงและอุดกลั้นการหายใจ 
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         กลุ่มยาท่ีถูกเลือกใชเ้พื่อท าใหส้ัตวส์งบและควบคุมไดง่้ายโดยเฉพาะสัตวท่ี์ไม่เช่ือง นิยมใช้
ยา กลุ่มทรานควอไลเซอร์ และยาน าสลบ (Sedatives) ยาสองกลุ่มน้ีช่วยลดความกดดนั หรือความ
เคียด ความต่ืนเตน้ และความหวาดกลวั และฟ้ืนคืนสภาพหลงัจากหมดฤทธ์ิยาไดอ้ยา่งนุ่มนวล ผล
ของยากลุ่ม ทรานควอไลเซอร์  มีฤทธ์ิกดระบบประสาทเพียงท าใหส้ัตวส์งบ รู้สึกตวัแต่ไม่สนใจ
ส่ิงแวดลอ้ม ลดความกระวนกระวาย และความกา้วร้าว ยาท่ีนิยมใชก้นัมาก ไดแ้ก่กลุ่ม ฟีโนไทเอ
ซีน (Phenothiazines) และกลุ่ม บิวไทโรฟีนอล  ส่วนยาน าสลบ จะท าใหร้ะบบประสาทส่วนกลาง
ถูกกดมากจนมีอาการคลา้ยยาสลบ ยาท่ีนิยมใชก้นัมากไดแ้ก่กลุ่ม เบนโซไดเอซิพีน 

         ตวัอยา่ง ช่ือ ชนิด ขนาดของยา และวธีิการใหย้ากลุ่ม ทรานควอไลเซอร์ และ ยาน าสลบ ท่ี
ใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไปในปศุสัตว ์

 

10.2 ยากลุ่ม ทรานควอไลเซอร์ 

        กลุ่ม ฟีโนไทเอซีน ถูกน ามาใชอ้ยา่งมากในการท าใหส้ัตวส์งบน่ิงไม่กา้วร้าว ยาในกลุ่มน้ีท่ี
นิยมใชม้ากไดแ้ก่  
      10.2.1 อะเซพโปรมาซีน มาลีเอต (Acepromazine Maleate ;Acepromazine

TM
) 

 ขอ้บ่งใชใ้นการรักษาทางพฤติกรรม (Behavior use) 

      : ลดการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้เร้า  (Decrease Spontaneous Activity, Decrease 

Response to Stimuli) 

      : ท าใหง่้วงซึม (Sedation) 

 การออกฤทธ์ิ (Action) 

      :  เป็นยาท่ีท าใหส้ัตวส์งบ หรือออกฤทธ์ิกล่อมประสาท (Phenothiazine Tranquilizer) 

 ขนาดท่ีใช ้
      สุนขั : 0.22-1.1  มก./กก. กิน; 0.11-1.1 มก./กก. ฉีดเขา้ชั้นใตผ้วิหนงั กลา้มเน้ือ เส้น
เลือด ; 0.55-1.1mg/kg กิน; 0.055-1.11 มก./กก. ฉีดเขา้ชั้นใตผ้วิหนงั กลา้มเน้ือ เส้นเลือด  

      แมว : 0.55-2.2 มก./กก. กิน; 0.22 มก./กก. ฉีดเขา้ชั้นใตผ้วิหนงั กลา้มเน้ือ;1.1-2.2 มก./

กก. กิน; 0.11-0.22 มก./กก. ฉีดเขา้ชั้นใตผ้วิหนงั กลา้มเน้ือ เส้นเลือด 

      มา้ : 0.04-0.08 มก./กก. ฉีดเขา้ชั้นใตผ้วิหนงั กลา้มเน้ือ เส้นเลือด 

      โค-กระบือ : 0.05-0.10 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือหรือ 0.03-0.05 มก./กก.ฉีดเขา้เส้นเลือด 

      แกะ-แพะ: 0.50-1.00 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ หรือ 0.05-0.10 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด 

      สุกร : 0.03-0.40 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ หรือ 0.03-0.05 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด 
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       10.2.2 คลอโปรมาซีน ไฮโดรคลอไรด ์(Chlorpromazine Hydrocholride ;Thorazine
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
      :  ลดการกระท าโดยตวัเอง (Decrease Spontaneous Activity) 

      :  ลดการตอบสนองต่อการกระตุน้เร้า (Decrease Response to Stimuli) 

      :  การสงบประสาท (Sedation) 

 การออกฤทธ์ิ  
      :  ท าใหซึ้ม  
 ขนาดท่ีใช ้
      สุนขั : 1 มก./กก. กินทุก 12 ชม. 

      แมว : 1 มก./กก. กินทุก 12 ชม. 

      สุกร : 1.1 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ   
      โค-กระบือ: 0.2-2.20  มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ หรือ 0.2-1.1 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด 

      แกะ-แพะ: 2.2-6.60  มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ หรือ 0.55-4.40 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด 

      สุกร : 1.0-2.0  มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ หรือ 1.0 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด 

 

10.3 ยาสงบประสาทกลุ่มบิวไทโรฟีนอน (Butyrophenone)  

        10.3.1 อะซาพีโรน (Azaperone; Stresnil
TM

 ;Suicalm
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม : 
      : ใชใ้นการควบคุมความกา้วร้าวและการต่อสู้ (Control Aggression and Fighting) 

      :  ลดอาการต่ืนเตน้ (Decrease Excitement) มกันิยมใชใ้นสุกร 

 การออกฤทธ์ิ  
      :  ท าใหซึ้ม 

 ขนาด 

      สุกร: 2.2 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ   
 

10.4 ยาสงบประสาทกลุ่มเบนโซไดเอซิปีน (Benzodiazepin) 

       10.4.1 ไดเอซีแพม (Diazepam; Valium
TM

) 

             ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม   
                  : ความวติกกงัวล (Antianxiety Affect) 
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                  : ระงบัการชกั  (Stop Grand Mal Seizures) 

                  : กระตุน้การกินอาหาร (Appetite Stimulant) 

                  : การถ่ายปัสสาวะแบบฉีดพน่ (Urine Spraying) 

                  : กลวัฟ้าร้อง (Fear of Thunder) 

           การออกฤทธ์ิ  

                  : ท าใหซึ้ม (Benzodiazepine Tranquilizer) 

           อ่ืนๆ : แนะน าใหค้่อยลดยา (Gradual Withdrawal is Recommended) 

           ขนาด 

                  สุนขั :  2-20 มก./กก. กิน ฉีดเขา้เส้นเลือด ; 0.55-2.2 มก./กก. กิน  
                  แมว :  2-5 มก./กก. กิน ฉีดเขา้เส้นเลือด; 1-2 มก./กก. กิน ทุก 12 ชม. 

     1-3  มก./กก. กิน ทุก 12 ชม.. 

                  มา้ : 0.1-0.3 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด 

                  โค กระบือ แพะ แกะ สุกร :  0.50-1.10 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ   
          

10.4.2 ไซลาซีน ไฮโดรคลอไรด ์(Xylazine Hydrocholride) 

              ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
              เป็นยากลุ่มอิมมิดาโซล (Imidazole)  ท่ีนิยมใชใ้นการกล่อมหรือสงบประสาทในสัตวเ์ค้ียว
เอ้ือง แพะมีความไวต่อยาตวัน้ีมากท่ีสุด รองลงมา  ไดแ้ก่ โคและแกะ ตามล าดบั ผลขา้งเคียงของยา
ในสัตวเ์ค้ียวเอ้ือง ท าใหห้วัใจเตน้ชา้ นอกจากน้ี ยงัมีฤทธ์ิกระตุน้การบีบตวัของมดลูกในโคแ ละแกะ
ท่ีตั้งทอ้ง สามารถท าใหแ้ทง้ได ้การฉีดไซลาซีน เขา้หลอดเลือดด า ท าใหอ้อกฤทธ์ิเร็วและฟ้ืนตวัเร็ว
กวา่การฉีดเขา้กลา้มเน้ือ  
              ขนาด 

                   โค กระบือ: 0.10-0.20 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ หรือ 0.02-0.10 มก./กก. ฉีดเขา้เส้น
เลือด   
                   แพะ: 0.20-0.30 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ หรือ 0.10-0.20 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด   
                   แกะ  : 0.01-0.50 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ หรือ 0.01-0.10 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด   
                   สุกร : 2-4 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ หรือ 2.0 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด   
              หมายเหตุ : 

                   หา้มใชก้บัสัตวท่ี์ตั้งทอ้งระยะสุดทา้ยก่อนคลอด (Trimester) ยกเวน้กรณีท าคลอด 
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ผลของยาตวัน้ีไม่แน่นอนในสุกร 

                   โคพนัธ์ุบราห์มนั (Brahman) มีความไวต่อยาน้ีมากกวา่พนัธ์อ่ืนๆ 

                   การใช ้ไซลาซีน อาจไม่ไดผ้ลกบัสัตวบ์างกรณี เช่น สัตวท่ี์มีอาการกดดนั หรือเครียด 
หวาดกลวั ตกใจ ต่ืนเตน้ หรือ เจบ็ปวดท่ีรุนแรงในรายท่ีจ าเป็นตอ้งแกฤ้ทธ์ิของ Xylazine เพื่อช่วย
ใหโ้ค กระบือฟ้ืนตวัและลุกข้ึนยนืไดเ้ร็ว สามารถเลือกใชย้าชนิดใดชนิดหน่ึงตามขนาด ดงัน้ี  
                      ยาโยฮิมบิน (Yohimbine) ฉีดเขา้ทางหลอดเลือดด าดว้ยขนาด 0.125 มก./กก. 

                      ยาโทลาโซลีน (Tolazoline) ฉีดเขา้ทางหลอดเลือดด าดว้ยขนาด 0.2-2 มก./กก. 

                      ยาดร็อกซาแพรม ไฮโดรครอไรด ์(Doxapram Hydrocholride) ฉีดเขา้ทางหลอดเลือด
ด าดว้ยขนาด 1.0 มก./กก. 

       10.4.3 โพรโปฟอล (Propofol)  

              ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
                   :  เป็นยาสลบกลุ่มฟีโนลิก (Phenolic) 

     :  มกัใชเ้ป็นยาสลบหรือเหน่ียวน าก่อนการดมยาสลบ  
                   :  ท าใหส้ัตวพ์ื้นจากการสลบไดเ้ร็ว  
               การออกฤทธ์ิ  
                   :   ออกฤทธ์ิระยะสั้น (Ultrashort-Acting) 

              ขนาด 

                  แมว  :  8 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด หรือ 6 มก./กก. ถา้ใชย้าน าสลบร่วมดว้ย 
                  สุนขั :  6.5 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด หรือ 4 มก./กก. ถา้ใชย้าน าสลบร่วมดว้ย 

                  แพะ แกะ  :  4 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด  

                  สุกร :  2-5 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด 

              ขอ้ควรระวงั 

                   :  การฉีดยาในอตัราท่ีเร็วเกินไปจะท าใหส้ัตวห์ยดุหายใจ และความดนัเลือดลดลงอยา่ง
รวดเร็วควรใชเ้วลาฉีดไม่ต ่ากวา่ 15 วนิาที 

                   :  ผลขา้งเคียงท่ีอาจพบคือ อาเจียน ต่ืนตวัอยา่งมากขณะฟ้ืน 

                   :  มีความสามารถมากในการเกาะจบักบัโปรตีนในพลาสมาสูง ดงันั้นจึงไม่ควรใชใ้น
สัตวท่ี์มีสภาพไม่สมบูรณ์ 

                   : ไม่ควรใชร่้วมกบัอะเซปโปรมาซีน (Acepromazine) หรือยากลุ่มโอพิเอต (Opiates) 

เป็นยาน าสลบ เพราะมีผลต่อการท างานของหวัใจและปอด 
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                   :  ออกฤทธ์ิกดประสาทส่วนกลางมากข้ึน เม่ือใชร่้วมกบัยากดประสาทส่วนกลางกลุ่ม
อ่ืนๆ 

 

10.5 ยาอืน่ๆ ทีใ่ช้ในการบังคับสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลีย้งลูกด้วยนม 

 ในการใชย้าเพื่อการบงัคบัสัตวน์ั้นนอกจากยาท่ีกล่าวมาแลว้ ยงัมียาท่ีใช้อ่ืนอีก ดงัน้ี 

       10.5.1 อลัพราโซแลม (Alprazolam; Xanax
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
      : ใชใ้นการลดความกลวั (Fears) 

 การออกฤทธ์ิ  

      : เป็นยากล่อมประสาทพวก Benzodiazepine Tranquilizer 

 ขนาด 

      แมว  : 0.125-0.25 มก./กก.กินทุก 12 ชม.. 

     10.5.2 คลอไดเอซีพอ็กไซด ์(Chlordiazepoxide) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
       :  ลดความวติกกงัวล (Atianxiety Affect) 

       :  การถ่ายปัสสาวะแบบฉีดพน่เพื่อท าเคร่ืองหมาย (Urine Spraying) 

 การออกฤทธ์ิ  
       :  ท าใหซึ้ม  
 ขนาด 

       สุนขั : 2-20  มก./กก.กิน 

       แมว : 2-5  มก./กก.กิน 

       10.5.3 คลอโปรมาซีน ไฮโดรคลอไรด ์(Chlorpromazine Hydrocholride ;Thorazine
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
       : ลดการกระท าโดยตวัเอง (Decrease Spontaneous Activity) 

       : ลดการตอบสนองต่อการกระตุน้เร้า (Decrease Response to Stimuli) 

       : การสงบประสาท  

 การออกฤทธ์ิ  

       : ท าใหซึ้ม  
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 ขนาด 

       สุนขั :  1 มก./กก.กินทุก 12 ชม. 

       แมว :  1 มก./กก.กินทุก 12 ชม. 

       สุกร :  1.1 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 

        10.5.7 โครไมพารามีน ไฮโดรครอไรด ์(Clomiparamine Hydrocholride ;Anafranil
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
       : ความวติกกงัวล (Generalized and Separation Anxiety) 

       : ความผดิปกติเก่ียวกบัการท าพฤติกรรมซ ้ า (Obsessive Compulsive Disorders) 

       : แต่งตวัมากกวา่ปกติ (Excessive Grooming) การเลียท่ีท าใหเ้กิดกอ้นเน้ืองอก   

(Lick Granulomas) 

 การออกฤทธ์ิ   
       : ลดการซึมเศร้า (Tricyclic antidepressant, tertiary amine) 

 ขนาด 

       สุนขั : 1-3 มก./กก/วนั.กิน ; 1-3 มก./กก  กินทุก 12 ชม. นาน 4-5 สัปดาห์ 

        10.5.8 คลอราซีเพท ไดโพแทสเซียม (Clorazepate dipotassium ;Tranxene
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
       : ลดความวติกกงัวล (Antianxiety Affect) 

       : กลวัฟ้าร้อง (Fear of thunder) 

 การออกฤทธ์ิ  
       : ท าใหซึ้ม  
 ขนาด 

       สุนขั : 0.55-2.2 มก./กก  กิน; 11.25-22.5 มก./กก  กินทุก 8-12 ชม.; 5.6 มก./สุนขัขนาด
เล็ก กินทุก 24 ชม..; 11.25 มก./สุนขัขนาดกลาง กินทุก 24 ชม..; 22.5 มก./สุนขัขนาดใหญ่ กินทุก 
24 ชม..; 11.25-22.5 มก./กก  กินทุก 12-24 ชม.. 

       แมว : 0.55-2.2 mg/kg PO; 0.5-1.0 มก./กก  กินทุก 12-24 ชม.. 
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10.5.9 ไดฟีนิลไฮดรามีน ไฮโดรครอไรด ์(Diphenhydramine hydrochloride ;Hydranine
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
      : ง่วงซึม ช่วยในการเดินทางโดยรถยนต ์(Travel by Car) 

 การออกฤทธ์ิ  

      : ตา้นฮีสตามีน (Antihistamine) 

 ขนาด 

      สุนขั : 4 มก./กก กินทุก 12 ชม. 

      แมว : 4 มก./กก กินทุก 12 ชม. 

      10.5.10 โดซิปิน ไฮโดรครอไรด ์(Doxepin Hydrocholride; Sinequan
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
        : แต่งตวัมากกวา่ปกติ  
 การออกฤทธ์ิ  
        : ลดอาการซึมเศร้า (Tricyclic antidepressant, tertiary amine) พร้อมกบัลดอาการคนั 

 (Antipruritic Action) 

 ขนาด 

        สุนขั แมว: 3-5 มก./กก กินทุก 12 ชม.; ขนาดสูงสุดท่ีใหทุ้ก 12 ชม. คือ 150 มก/ตวั  

       10.5.11 เอท็ทิลไลโซบิวทราซีน ไฮโดนครอไรด ์(Ethylisobutrazine  Hydrocholride ;Diquel
TM

) 

   ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม   
        : ควบคุมสุนขัด้ือ (Control Intractable Dogs) 

        : ลดการท าร้ายตวัเอง (Reduce Self-Mutilation) 

  การออกฤทธ์ิ (Action) 

        : เหมือน ฟีโนไทเอซีน 

  ขนาด 

        สุนขั : 2.2-4.4 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด 

      4.4-11.4 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ 
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10.5.12 เมท็ดรอกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตท(Medroxyprogesterone Acetate; Depoprovera
TM

) 

  ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
        : ภาวะวติกกงัวล (Antianxiety Tranquilizing Effect) 

        : ลดระดบัเทศโตสเตอร์โรนในซีรัม (Decreases Serum Testosterone) 

        : ควบคุมพฤติกรรมเพศผู ้(Resulting Male Behaviors) 

        : เพิ่มความอยากอาหาร (Increases Appetite) 

 การออกฤทธ์ิ  
        : ออกฤทธ์ิยา (ชนิดฉีด) (Injectable, Long-Acting Progestin) 

 ขนาด 

        สุนขั : 8-10 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ; 5-10 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ และใตผ้วิหนงั 

; 11มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ และใตผ้วิหนงั 

        แมว : 100 มก./ตวั. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ; 10-20 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ และใตผ้วิหนงั 

        10.5.13 มีเกสทรอล อะซีเตท (Megestrol Acetate ;Ovaban
TM

;Megace
TM

;Ovarid
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
        : ภาวะวติกกงัวล (Antianxiety Tranquilizing Effect) 

        : ลดระดบัเทสโตสเตอร์โรนในซีรัม (Decreases Serum Testosterone) 

        : เพิ่มความอยากอาหาร (Increases Appetite)  

 การออกฤทธ์ิ  

        : เก่ียวขอ้งกบัการท างานของโปรเจสติน (Progestin) 

  ขนาด 

        สุนขั : 2.2 มก./กก/วนั. กินเป็นเวลา 1-7 วนั, 1.1 มก./กก/วนั. (or 2.2 มก./กก/2วนั.) กิน
เป็นเวลา 8-14 วนั, ถา้ใหผ้ลดี ใหย้าขนาดนอ้ยลงและนอ้ยคร้ังเท่าท่ีเป็นได ้ ; 2.2-4.4 มก./กก/วนั. 

นาน 2 สัปดาห์ หลงัจากนั้นใหล้ดขนาดลงคร่ึงหน่ึงนาน 2 สัปดาห์ (dose for 2 weeks); 1.1-2.2  

มก./กก/วนั. นาน 2 สัปดาห์ และลดขนาดยาลงคร่ึงหน่ึงทุก 2 สัปดาห์ (decreasing by every 2 

weeks) 
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        แมว : 5 มก./วนั.กิน เป็นเวลา 1-7 วนั, และ 2.5 มก./วนั. (หรือ  5 มก./2 วนั.) กิน เป็น
เวลา 8-14 วนั,ถา้สัตวต์อบสนองก็ใหกิ้น  2.5-5.0 มก./วนั.กิน เป็นเวลา 7 วนั, 2.5-5.0 มก./สัปดาห์.; 

5-10 มก./วนั.กิน เป็นเวลา 7 วนั จากนั้นลดขนาดยาลงคร่ึงหน่ึงทุก 2 สัปดาห์   
        มา้ : 65-85 มก./500 กก กินทุก 24 ชม.. 

10.5.14 นาลทรีโซน (Naltrexone ;Trexan
TM

) 

    ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
        : ความผดิปกติเก่ียวกบัการท าพฤติกรรมซ ้ า  
        : การวนิิจฉยัพฤติกรรมซ ้ า (Stereotypies Diagnosis) 

  การออกฤทธ์ิ  

        : ตา้นการออกฤทธ์ิท่ีท าใหง่้วงซึม  
   ขนาด 

        สุนขั : 2.2  มก./กก กินทุก 24 ชม. ; 2.2 มก./กก กินทุก 12-24 ชม. 

        แมว : 25-50 มก./กก กินทุก 24 ชม. 

        10.5.15 ฟีโนบาร์บิทอล (Phenobarbital) 

   ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
        : ระงบัการชกั (Anticonvulsant) 

        : ท าใหซึ้ม  
        : แมวท่ีส่งเสียงร้องมากกวา่ปกติ (Feline Excessive Vocalization) 

  การออกฤทธ์ิ (Action) 

        : เหมือนบาร์บิทูเรต (Barbiturate) 

  ขนาด 

        สุนขั : 2-4 มก./กก กินทุก 12 ชม.; 2-3 กินทุก 12 ชม.ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ เส้นเลือด 

2.2 กินทุก 12 ชม. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ เส้นเลือด 

        แมว : 2-4 มก./กก กินทุก 12 ชม. ; 2-3 มก./กก  กินทุก 12 ชม. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ  เส้น
เลือด 
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        10.5.16 ฟีนิลโปรปาโนลามีน ไฮโดรครอไรด ์(Phenylpropanolamine Hydrocholride 

(Dexatrim
TM

; Ornade
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
        : การถ่ายปัสสาวะแบบควบคุมไม่ไดเ้ม่ือเกิดอาการกลวั (Submissive Urination) 

 การออกฤทธ์ิ  
        : กระตุน้ประสาทซิมพาเธติก (Sympathetic Agonist) 

 ขนาด 

        สุนขั : 12.5-50 มก./กก.กินทุก 12 ชม.; 1.1-4.4 มก./กก.กินทุก 8-12 ชม. ; 1-2 mg/kg 

PO (ไม่เกิน 25 มก/ตวั) 

        10.5.17 ไพรมิโดน (Primidone ; Mysoline
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
        : ระงบัการชกั (Anticonvulsant) 

 การออกฤทธ์ิ  
        : ระงบัการชกั (Anticonvulsant) 

 ขนาด 

        สุนขั : 55.5 มก./กก.กินทุก 12 ชม. ; 25-30 มก./กก.กินทุก 12 ชม. 

        10.5.18 โปรมาซีน ไฮโดรครอไรด ์(Promazine Hydrochloried ;Sparine
TM

) 

  ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
        : ลดการตอบสนองต่อส่ิงกระตุน้เร้า (Decrease Spontaneous Activity, Decrease 

Response to Stimuli) 

        : ท าใหง่้วงซึม (Sedation) 

 การออกฤทธ์ิ  
        : ท าใหซึ้ม (Phenothiazine Tranquilizer) 

 ขนาด 

        สุนขั : 2.22-4.44 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ เส้นเลือด ; 1-4 มก./กก.กิน ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ   
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        แมว : 2.22-4.44 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ เส้นเลือด; 2-4 มก./กก.กิน ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ   

        มา้ : 0.44-1.11 44 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ เส้นเลือด; 1.1 มก./กก. ฉีดเส้นเลือด; 0.4-

1.0 มก./กก. ฉีดเส้นเลือด 

        สุกร : 0.44-1.0 44 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ เส้นเลือด 

     10.5.19 โปรปาโนลอล ไฮโดรครอไรด ์ (Propranolol hydrochloried ;Inderal
TM

) 

 ขอ้บ่งใชใ้นทางพฤติกรรม  
        : ลดการท างานของประสาทซิมพาเธติก (Reduce Sympathetic Activity) 

        : ลดการกลวัฟ้าร้อง  
 การออกฤทธ์ิ  

      : ยบัย ั้งการออกฤทธ์ิของยากลุ่มเบตา้อดรีเนอร์จิก (Beta Adrenergic Blocking Aent) 

 ขนาด 

        สุนขั : 5 มก./สุนขัขนาดเล็ก กินทุก 8 ชม. 

                 : 10-20 มก./สุนขัขนาดใหญ่ กินทุก 8 ชม.; 

                 : 5-20 มก. กินทุก 8 ชม. ; 5-40 มก. กินทุก 8 ชม. 

 

10.6 ยาทีใ่ช้ในการควบคุมสัตว์ปีก 

 ส าหรับการใชย้าหรือเคมีภณัฑเ์พื่อควบคุมสัตวปี์กโดยทัว่ไปมกัจะไม่มีความจ าเป็น แต่
อยา่งไรก็ตาม ถา้ตอ้งปฏิบติังานกบัสัตวปี์กท่ีมีรูปร่างใหญ่ และน ้าหนกัตวัมาก เช่น นกกระจอกเทศ 
และนกอีมู โอกาสท่ีจะไดรั้บอนัตราย หรือปฏิบติังานดว้ยความยากล าบากมีมากเช่นกนั จึงควรรู้ถึง
ขอ้มูล และวธีิการใชย้าและขนาดท่ีใชก้นัอยูโ่ดยทัว่ไป ในสัตวปี์กขนาดใหญ่คือ  เคตามีน  ไฮโดร
ครอไรด ์ เป็นยาท่ีนิยมใช ้เพราะออกฤทธ์ิไดเ้ร็วมีระดบัความปลอดภยัมาก และสัตวส์ามารถฟ้ืนตวั
กลบัมาปกติไดเ้ร็ว แต่มีขอ้เสีย คือไม่ท าใหก้ลา้มเน้ือหยอ่นตวั หรือผอ่นคลาย บางคร้ังในช่วง
ระหวา่งสัตวฟ้ื์นตวัเพื่อกลบัมาอยูใ่นสภาพปกติ อาจพบสัตวปี์กแสดงอาการกระพือปีก สั่น และ
อาการชกัได ้ดงันั้นจึ งมกันิยมใช้ เคตามีน ไฮโดรครอไรด์  ร่วมกบัยาหรือเคมีภณัฑต์วัอ่ืนๆ เช่น ไซ
ลาซีน  หรือไดเอซีแพม  เป็นตน้ เพื่อท าใหก้ารน าสลบและการฟ้ืนคืน สภาพเป็นไปอยา่งนุ่มนวล 
และยงัช่วยแกปั้ญหากลา้มเน้ือไม่หยอ่นตวั  

   ในการเตรียมสลบ (Premedication) ของสัตวปี์กขนาดใหญ่  ยาท่ีใช้ไดแ้ก่  ไซลาซีน 0.02-

2.20 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ   หรือ ไดเอซีแพม  0.3 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด   หรือมิดาโซแลม 
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(Midazolam) 0.4 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ   , 0.15 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด  หรืออะเซปโปรมาซีน 
มาลีเอท 0.25-0.50 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ , 0.10-0.20 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด    

  ในสัตวปี์กขนาดใหญ่ มีการใช ้ เคตามีน  ไฮโดรครอไรด์  ร่วมกบัยาหรือเคมีภณัฑอ่ื์นๆใน
การท าใหส้งบประสาท ไดแ้ก่ การใช้ ไซลาซีน 3-4 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ  จากนั้น 10 นาทีจึงฉีด 
เคตามีน  ไฮโดรครอไรด์  15-22 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ  หรือ ไซลาซีน  2.2 มก./กก. ฉีดเขา้
กลา้มเน้ือ จากนั้น 15 นาทีจึงฉีด เคตามีน ไฮโดรครอไรด์  2.2-3.3 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด   หรือใช ้ 
ไดเอซีแพม  0.5 มก./กก. ฉีดเขา้กลา้มเน้ือ  หรือ 0.2 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด   จากนั้น 15 นาทีจึงฉีด 
เคตามีน ไฮโดรครอไรด ์4-6 มก./กก. ฉีดเขา้เส้นเลือด   

 นิยมใช ้ไซลาซีน  ควบคู่กบั เคตามีน ไฮโดรครอไรด์  แนะน าใหใ้ชก้บัสัตวปี์กขนาดใหญ่ท่ี
มีสุขภาพดี   นิยมใช ้ไดเอซีแพม  ควบคู่กบั เคตามีน ไฮโดรครอไรด์  แนะน าใหใ้ชก้บัสัตวปี์กขนาด
ใหญ่ท่ีมีสุขภาพไม่ดีนกั  ต าแหน่งการฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือท่ีเหมาะสม คือ กลา้มเน้ือหลงัและขา โดย
ใชเ้ขม็ขนาด 1 น้ิว เบอร์ 20 (20-guage)  หรือต าแหน่งการฉีดยาเขา้หลอดเลือดด าท่ีเหมาะสม คือ 
หลอดเลือดด าจูกลูาร์ดา้นขวา  
   ในการควบคุมบงัคบัสัตวโ์ดยการใชย้าหรือเคมีภณัฑ ์ โดยส่วนมากจะพิจารณาใชเ้ม่ือ ไม่
สามารถจบับงัคบัและควบคุมไดต้ามปกติ   ซ่ึงก่อนท่ีจะเลือกใชว้ธีิน้ี จะตอ้งมีการวางแผนขั้นตอน
ปฏิบติังาน โดยการเลือกใชย้าหรือเคมีภณัฑแ์ต่ละประเภทตอ้งมีความเหมาะสมกบัชนิดของปศุสัตว ์
รู้ถึงระยะเวลาความสั้นความยาวของการออกฤทธ์ิตามขนาดของการใชย้า ตลอดจนผลขา้งเคียงหรือ
ขอ้หา้ม และขอ้จ ากดัของยาหรือ เคมีภณัฑแ์ต่ละชนิด โดยจุดประสงคข์องการใชย้า หรือเคมีภณัฑ์
กลุ่มน้ี ตอ้งการใหอ้อกฤทธ์ิเพียงท าใหส้ัตวส์งบลง ไม่ต่ืนเตน้ ตกใจ อยูใ่นสภาพผอ่นคลาย สามารถ
ปลุกใหต่ื้น และกลบัคืนสู่สภาพปกติไดอ้ยา่งรวดเร็ว  หลงัจากปฏิบติังานเสร็จส้ิน ในบางคร้ังการ
เลือกใชย้าหรือเคมีภณัฑค์วบคุมปศุสัตว ์เพื่อตอ้งการท าใหห้มดความรู้สึก หรือชาเฉพาะบริเวณ
หรือส่วนใดส่วนหน่ึงของร่างกาย สามารถจบับงัคบัควบคุมโดยการใชเ้คร่ืองมืออุปกรณ์ เช่น ซอง
บงัคบั หรือเชือก เป็นวธีิท่ีนิยมน ามาใชก้บัป ศุสัตว์ขนาดใหญ่ ยกตวัอยา่งเช่น การผา่ตดั หรือการ
ท างานบริเวณสวา บของโค- กระบือ โดยการบล็อคเส้นประสาทบริเวณกระดูกสันหลงั 
(Paravertebral nerve block) หรือ ระงบัความรู้สึกท่ีอวยัวะหรือบริเวณใดบริเวณหน่ีงโดยเฉพาะ เช่น 
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เขาสัตว ์ดว้ยยากลุ่ม เอไมด ์ (Amide) ซ่ึงยาท่ีนิ ยมใชก้นัมากท่ีสุดตวัหน่ึงในปัจจุบนัทางดา้นสัตว
แพทย ์คือ 2 เปอร์เซ็นต ์ลิโดเคอีน ไฮโดรครอไรด ์ (Lidocaine Hydrocholride ;Xylocaine หรือ 
Lignocaine) 

 

10.7 สรุป 

ในการควบคุมบงัคบัสัตวโ์ดยการใชย้าหรือเคมีภณัฑ ์ โดยส่วนมากจะพิจารณาใชเ้ม่ือ ไม่
สามารถจบับงัคบัและควบคุมไดต้ามปกติ   ซ่ึงก่อนท่ีจะเลือกใชว้ธีิน้ี จะตอ้งมีการวางแผนขั้นตอน
ปฏิบติังาน โดยการเลือกใชย้าหรือเคมีภณัฑแ์ต่ละประเภทตอ้งมีความเหมาะสมกบัชนิดของปศุสัตว ์
รู้ถึงระยะเวลาความสั้นความยาวของการออกฤทธ์ิตามขนาดของการใชย้า ตลอดจนผลขา้งเคี ยงหรือ
ขอ้หา้ม  

กลุ่มยาท่ีถูกเลือกใชเ้พื่อท าใหส้ัตวส์งบและควบคุมไดง่้ายโดยเฉพาะสัตวท่ี์ไม่เช่ือง นิยมใช้
ยา กลุ่มทรานควอไลเซอร์ และยาน าสลบ (Sedatives) ยาสองกลุ่มน้ีช่วยลดความกดดนั หรือความ
เคียด ความต่ืนเตน้ และความหวาดกลวั และฟ้ืนคืนสภาพหลงัจากหมดฤทธ์ิยาไดอ้ย่ างนุ่มนวล ผล
ของยากลุ่ม ทรานควอไลเซอร์  มีฤทธ์ิกดระบบประสาทเพียงท าใหส้ัตวส์งบ รู้สึกตวัแต่ไม่สนใจ
ส่ิงแวดลอ้ม ลดความกระวนกระวาย และความกา้วร้าว ยาท่ีนิยมใชก้นัมาก ไดแ้ก่กลุ่ม ฟีโนไทเอ
ซีน (Phenothiazines) และกลุ่ม บิวไทโรฟีนอล  ส่วนยาน าสลบ จะท าใหร้ะบบประสาทส่วนกลาง
ถูกกดมากจนมีอาการคลา้ยยาสลบ ยาท่ีนิยมใชก้นัมากไดแ้ก่กลุ่ม เบนโซไดเอซิพีน 
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ค่าปกตทิางด้านสรีรวทิยาในปศุสัตว์ 

 

 

 

 

 

 



ค่าปกติทางด้านสรีรวทิยาในปศุสัตว์ 

  

ตารางที ่1 ค่าปกติของอตัราการเตน้ของหวัใจในโค แกะ แพะ สุกร และไก่ 

ชนิดสัตว ์ อตัราการเตน้ของหวัใจ (คร้ัง/นาที) 

โค (Cattle) 60-70 

แกะ (Sheep) 60-120 

แพะ (Goat) 70-135 

สุกร (Pig) 58-86 

ไก่ (Chicken) 250-300 

ลูกไก่ (Baby chick) 350-450 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 

 

ตารางที่ 2 ค่าปกติของอตัราการหายใจในโค แกะ แพะ และสุกร ระยะโตเตม็วยัและลูกสัตว์ 

ชนิดสัตว ์
อตัราการหายใจขณะพกั (คร้ัง/นาที) 

ค่าเฉล่ีย ช่วงระยะ 

โค  20 15-30 

ลูกโค  30 24-36 

แกะ  25 20-30 

ลูกแกะ (Lamb) 40 36-48 

แพะ  25 15-30 

ลูกแพะ (Kid) 30 20-40 

สุกร  15 10-20 

ลูกสุกร (Piglet) 30 24-36 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 
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ตารางที ่3 ค่าปกติของอตัราการหายใจในสัตวปี์กบางชนิด 
ชนิดสัตวปี์ก อตัราการหายใจ (คร้ัง/นาที) 

ไก่ตวัผู ้(Cock) 12-20 

ไก่เพศเมีย (Hen) 20-36 

เป็ดเพศผู ้(Drake) 42 

เป็ดเพศเมีย (Duck) 110 

ห่านเพศผู ้(Gander) 20 

ห่านเพศเมีย (Goose) 40 

 

ตารางที ่4 ค่าปกติของสภาวะอุณหภูมิร่างกายในโค แกะ แพะ และสุกร ระยะโตเตม็วยัและลูกสัตว  ์

ชนิดสัตว ์
อุณหภูมิร่างกายท่ีวดัทางทวารหนกั(C) 

ค่าเฉล่ีย ช่วงระยะ 

โคเน้ือ (Beef) 38.3 36.7-39.1 

โคนม (Dairy) 38.6 38.0-39.3 

ลูกโค (Calve) 39.0 38.5-39.5 

แกะ  39.1 38.5-39.9 

ลูกแกะ  39.5 39.0-40.0 

แพะ  39.1 38.5-39.7 

ลูกแพะ  39.5 38.8-40.2 

สุกร  39.2 38.7-39.8 

ลูกสุกร  39.5 39.0-39.5 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 
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ตารางที่ 5 ค่าปกติการเตน้ของชีพจรในโค แกะ แพะ และสุกร ระยะโตเตม็วยัและระยะลูกสัตว์ 

ชนิดสัตว ์
อตัราการเตน้ของชีพจรขณะพกั (คร้ัง/นาที) 

ค่าเฉล่ีย ช่วงระยะ 

โค  70 60-80 

ลูกโค  100 80-120 

แกะ  75 70-90 

ลูกแกะ  85 80-100 

แพะ  90 70-100 

ลูกแพะ  105 100-120 

สุกร  100 90-110 

ลูกสุกร  210 200-220 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 

 

ตารางที่ 6 ค่าปกติของจ านวนวนัวงจรการเป็นสัดและการตั้งทอ้งในโค แกะ แพะ และสุกร  

ชนิดสัตว ์
วงจรการเป็นสัด (วนั) การตั้งทอ้ง (วนั) 

ค่าเฉล่ีย ช่วงระยะ ค่าเฉล่ีย ช่วงระยะ 

โค  21 18-24 283 279-291 

แกะ  17 14-19 150 140-160 

แพะ  20 18-21 150 145-155 

สุกร  21 18-24 114 110-116 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 
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ตารางที่ 7 ค่าปกติทางโลหิตวทิยา (Haematology) บางตวัในโค แกะ แพะ และสุกร 
ชนิดสัตว ์ ฮีโมโกบิล 

(กรัม/ลิตร) 

ฮีมาโตคริต 

(ลิตร/ลิตร) 

จ านวนเมด็ 

เลือดแดง 

(x10
12

/ลิตร 

จ านวนเมด็ 

เลือดขาว 

(x10
9
/ลิตร 

โค 80-150 0.24-0.46 5.0-10.0 4.0-12.0 

แกะ 90-150 0.27-0.45 8.0-18.0 4.0-12.0 

แพะ 80-120 0.22-0.38 5.0-8.0 4.0-13.0 

สุกร 100-160 0.32-0.50 6.8-12.9 11.0-22.0 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 

 

 

ตารางที ่8 ค่าปกติส่วนประกอบของอิเล็คโตรไลทใ์นเซรุ่ม (Serum electrolytes) ในโค แกะ แพะ 
และสุกร 

ชนิดสัตว ์ โซเดียม 

(mmol/L) 

โพแทสเซียม 

(mmol/L) 

คลอไรด์ 
(mmol/L) 

Osmolality 

(mmol/kg) 

โค 132-152 3.9-5.8 95-110 270-306 

แกะ 145-152 3.9-5.4 95-103 - 

แพะ 135-156 3.4-6.1 98-110 - 

สุกร 140-150 4.7-7.1 94-103 - 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 
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ตารางที่ 9 ค่าปกติส่วนประกอบของเซรุ่ม (Serum Protein)ในโค แกะ แพะ และสุกร 

ชนิดสัตว ์
โปรตีนรวม อลับูมิน 

(g/L) (g/dL) (g/dL) (g/dL) 

โค 21-36 5.7-8.1 21-36 2.1-3.6 

แกะ 24-30 6.0-7.9 24-30 2.4-3.0 

แพะ 62-79 6.2-7.9 29-43 2.9-4.3 

สุกร 19-24 3.5-6.0 19-24 1.9-2.4 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 

 

ตารางที ่10 ค่าปกติของปริมาณเลือด (Blood Volume) ในร่างกายโค แกะ แพะ สุกร และไก่ 

ชนิดสัตว ์ ระดบัปริมาณเลือด (mL/kg body weight) 

โค 57 

แกะ 55-60 

แพะ 70 

ลูกสุกร 74-100 

สุกร 35-50 

ไก่ 80 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 

 

ตารางที ่11 ค่าปกติของระดบัความเป็นกรด-ด่าง (pH)ในร่างกายโค แกะ และสุกร 

ชนิดสัตว ์ ระดบัความเป็นกรด-ด่าง (pH) 

โค 7.34-7.45 

แกะ 7.43-7.53 

สุกร 7.38-7.50 

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 

หมายเหตุ : สัตวป์กติส่วนใหญ่ ค่าความเป็นกรดด่างของเลือดแดงประมาณ 7.35-7.45 ค่าความเป็น
กรดด่างต ่ากวา่ 7.35 บ่งบอกภาวะมีการหรือมีไฮโดรเจนไอออน (H+

) สะสมในร่างกาย (Acidosis) 
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แต่ถา้ ค่าความเป็นกรดด่างเกิน 7.45 จะบ่งบอกภาวะมีด่าง  สะสมในร่างกาย (Alkalosis) หรือมี
ความเขม้ขน้ของไฮโดรเจนไอออน ลดลง 

 

 

ตารางที ่12 จ านวนฟันน ้านมและฟันแทข้องโค กระบือ และแพะ 

ชนิดฟัน 
ฟันตดั 

(Lncisors) 

ฟันกรามนอ้ย 

(Premolars) 

ฟันกราม 

(Molars) 
รวมทั้งหมด 

ฟันน ้านม    20 

ขากรรไกรบน 0 3 0  

ขากรรไกรล่าง 4 3 0  

ฟันแท ้    32 

ขากรรไกรบน 0 3 3  

ขากรรไกรล่าง 4 3 3  

แหล่งท่ีมา : ดดัแปลงมาจาก Fowler, 1995 
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ใบงานที ่1 

ความรู้เบือ้งต้นด้านพฤติกรรมและเทคนิคการบังคบัสัตว์ 
 

1.วตัถุประสงค์ 

 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจเร่ือง ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตว ์
 

2. ลกัษณะงาน 

ใหน้กัศึกษาตอบค าถามจากใบงาน โดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
ความรู้เบ้ืองตน้ดา้นพฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตว์ 
 

3. ค าถาม 
3.1 ใหน้กัศึกษาบอกความหมายของพฤติกรรมสัตว ์

3.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายความรู้เบ้ืองตน้ดา้นเทคนิคการบงัคบัสัตว์ 
    3.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบพฤติกรรมต่างๆในสัตวไ์ด้ 

 

4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์   4 คะแนน 

การตรงต่อเวลา     3 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเล่มรายงานรายบุคคล  โดยน าส่งทา้ยชัว่โมงเรียน 
 

 



 

266  ภาคผนวก ข                                                                                                                                        ใบงาน 

 

สุดาวรรณ  ช่ืนปรีชา 

ใบงานที ่2 

ปฏบิัติการต่อเชือกและการท าเงื่อนแบบต่างๆ พร้อมทั้งตอบค าถามท้ายบท 

 

1.วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจเร่ือง การต่อเชือกและการท าเง่ือนแบบต่างๆได ้ 

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกชนิดของเชือกท่ีใชใ้นการบงัคบัสัตวไ์ด้ 
     1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายวธีิการท าเง่ือนแบบต่างๆ ได ้  
     1.4 เพื่อใหน้กัศึกษา เปรียบเทียบความยากง่ายของการท าเง่ือนแบบต่างๆ ได ้  
     1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์เง่ือนท่ีนิยมใชใ้นการบงัคบัสัตวไ์ด้ 
     1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสังเคราะห์เง่ือนท่ีสามารถใชบ้งัคบัสัตวไ์ด้ 
 

2. ลกัษณะงาน 

ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ ต่อเชือกและท าเง่ือนแบบต่างๆ โดยศึกษาวธีิการจากเอกสาร
ประกอบการสอนเร่ืองเชือกและท าเง่ือนแบบต่างๆ โดยแบ่งใหน้กัศึกษาปฏิบติังานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 
3 คน และใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามทา้ยบท 
 

3. อุปกรณ์ 

3.1 เชือกขนาด 2.5 หุนยาว 1 เมตร จ านวน 2 เส้น / นกัศึกษา 3 คน 

3.2 กลอ้งถ่ายรูป 

 

4. ขั้นตอน 

 4.1  ใหน้กัศึกษาผกูเง่ือนขดัสมาธิ 
              หลกัการ :  เป็นเง่ือนท่ีใชใ้นการต่อเชือกท่ีมี 2 ขนาดไม่เท่ากนั  

ขั้นตอนการท า :  ท าห่วงท่ีปลายเชือกเส้นใหญ่กวา่ จากนั้นน าเชือกท่ีมีขนาดเล็กกวา่มา
สอดเขา้ไปดงัรูป 
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รูป เง่ือนขดัสมาธิ 

 

4.2  ใหน้กัศึกษาผกูเง่ือนบ่วงสายธนู  
                   หลกัการ :  เป็นเง่ือนอีกชนิดหน่ึงท่ีมีการใชก้นัมาก เน่ืองจากวา่เป็นเง่ือนท่ีมีความแน่น
หนา ไม่มีการล่ืนหลุด นิยมใชท้  าบ่วง ท าขลุม สลิงคส์ าหรับแขวน และห่วงรัดขาส าหรับผสมพนัธ์ุ
ในมา้  

            ขั้นตอนการท า :  สามารถท าไดโ้ดยการท าห่วงหลวมๆ  ไวไ้ม่ตอ้งดึง ใหจ้บัท่ีต าแหน่ง
เชือกท่ีไขวก้นั ดงัรูปดงัรูปเง่ือนบ่วงสายธนู (ก) จากนั้นใหส้อดปลายเชือกผา่นห่วงแลว้ไปออ้มหลงั

ก 

ข 
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เส้น และรอดห่วงกลบั  ดงัรูปดงัรูปเง่ือนบ่วงสายธนู  (ข) หลงัจากนั้นก็ดึงเชือกใหแ้น่นเป็นอนัเสร็จ   

ดงัรูปเง่ือนบ่วงสายธนู (ค) หลงัจากนั้นก็ดึงเชือกใหแ้น่นเป็นอนัเสร็จ 
 

 

           
 

 

 

ก                                                                         ข 

 
 

 

ค 

 

รูป เง่ือนบ่วงสายธนู 
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4.3   ใหน้กัศึกษาผกูผกูคลอ้งเชือก  
              หลกัการ :  เป็นการผกูเชือกท่ีมีการใชก้นัอยา่งแพร่หลายในการจบับั งคบัสัตว์  เป็น
เง่ือนท่ีใชใ้นการผกูสัตวใ์หญ่ใหติ้ดอยูก่บัเสาหรือร้ัว  ห่วงท่ีใชใ้นการผกูอยา่งแน่นหนา เง่ือนชนิดน้ี
ตอ้งผกูใหติ้ดกบัวตัถุท่ีผกูสัตวไ์ว ้

              ขั้นตอนการท า :  การผกูเง่ือนเร่ิมตน้ดว้ยการลากเส้นเชือกออ้มเสาหรือลอดห่วง 
จากนั้นจึงท าเป็นห่วงแลว้วางลงบนเชือกส่วนท่ีหอ้ยลงมา ดงัรูปการผกูคลอ้งเชือก (ก) จากนั้นใหใ้ช้
น้ิวดึงเส้นเชือกน้ีทางดา้นล่างผา่นห่วงเพื่อท าใหเ้กิดห่วงอีกอนัหน่ึ ง ดงัรูปการผกูคลอ้งเชือก  (ข),(ค) 

และสอดปลายเชือกผา่นห่วงท่ีสอง ดงัรูปการผกูคลอ้งเชือก (ง) เพื่อไม่ใหเ้กิดการคลายปม  

              

  

              

ค ง 

รูป การผกูคลอ้งเชือก 

ก ข 
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5. เมื่อนักศึกษาปฏิบัติการท าเงื่อนแล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
5.1 ใหน้กัศึกษาบอกชนิดของเชือกท่ีใชใ้นการบงัคบัสัตว ์

     5.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายวธีิการท าเง่ือนแบบต่างๆ  
     5.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายของการท าเง่ือนแบบต่างๆ   
     5.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์เง่ือนท่ีนิยมใชใ้นการบงัคบัสัตว์ 
     5.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะห์เง่ือนท่ีสามารถใชบ้งัคบัสัตว ์

 

6. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์    5 คะแนน 

การตรงต่อเวลา     2 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 

 

7. ผลสัมฤทธ์ิ 

7.1 นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มตอ้งฝึกปฏิบติัการต่อเชือกและท าเง่ือนแบบต่างๆ ตามกลุ่ม 

7.2 ใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามในขอ้ท่ี 5  

7.2  ท ารายงานรูปเล่มส่งในสัปดาห์ถดัไป รายงาน 1 เล่ม/ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดวธีิการท า
เง่ือนและการตอบค าถามในขอ้ท่ี 5 
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ใบงานที ่3 

ปฏบัิติการบังคบัสุนัข 

 

 

1 .วตัถุประสงค์  
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษามีความเขา้ใจเร่ือง พฤติกรรมสุนขั และสามารถบงัคบัสุนขัได้ 
1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมของสุนขัได้ 

     1.3 อธิบายพฤติกรรมของสุนขัในแต่ละช่วงอายไุด้ 
     1.4 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัสุนขัดุกบัสุนขัท่ีไม่ดุ 

     1.5 วเิคราะห์อาการของสุนขัท่ีช็อกจนอาจถึงแก่ความตายในขณะบงัคบัได้ 
     1.6 สังเคราะห์วธีิการบงัคบัสุนขัท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้

 

2. ลกัษณะงาน 
ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ บงัคบัสุนขั  โดยศึกษาวธีิการจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 

พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสุนขั  โดยแบ่งใหน้กัศึกษาปฏิบติังานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน และ
ใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามทา้ยบท 

 

3. สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ 

3.1  สุนขั 1 ตวั / นกัศึกษา 4 คน 

3.2  ผา้ หรือเชือกส าหรับมดัปาก 

3.3  ยาเมด็ 

3.4  ยาน ้า 

3.5  กลอ้งถ่ายรูป 

 

4.  ขั้นตอน 

 4.1  ให้นักศึกษาผูกปากโดยใช้เชือกหรือผ้า    

 หลกัการ :  การผกูปากสุนขัเป็นหน่ึงในวธีิการบงัคบัสุนขั เพื่อป้องกนัการกดั แต่ควร
หลีกเล่ียงในสุนขัท่ีมีปัญหาเร่ืองระบบการหายใจ หรือหายใจล าบาก 

 ขั้นตอนการท า :  น าเชือกมาท าเป็นห่วงแลว้จึงคลอ้งปากโดยใหห่้วงอยูบ่ริเวณกลาง ไม่ลึก
และไม่อยูป่ลายปากมากเกินไป ดงัรูปแสดงการท าเชือกเป็นห่วง  
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รูป แสดงการท าเชือกเป็นห่วง 

 

                            จากนั้นมดัเชือกใหแ้น่ นซ่ึงลกัษณะของจมูกสุนขันั้น จะมีกระดูก ขากรรไกรบน 
(Mandible) อยูท่  าใหเ้วลามดั เชือกจะไม่กดทบัรูจมูก และหา้มใชก้ารมดัปากสุนขัในสัตวท่ี์อยูใ่น
ภาวการณ์หายใจล าบาก หรือมีภาวะการบาดเจบ็ หรือเกิดเน้ืองอกบริเวณจมูก  ดงัรูปแสดงการมดั
เชือกรอบปากสุนขัโดยปมเชือกอยูด่า้นบน  

 

  
รูป แสดงการมดัเชือกรอบปากสุนขัโดยปมเชือกอยูด่า้นบน 
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น าปลายเชือกท่ีเหลือมดับริเวณดา้นล่างของปากอีกคร้ัง  เพื่อความแน่นหนา ดงั
รูปแสดงการมดัเชือกรอบปากสุนขัโดยปมเชือกอยูด่า้นล่าง 

 

  
รูป แสดงการมดัเชือกรอบปากสุนขัโดยปมเชือกอยูด่า้นล่าง 

 

                           จากนั้นออ้มปลายเชือกแต่ละขา้งไปดา้นหลงับริเวณทา้ยทอย หลงัใบหูท าการมดั
เชือก ควรค านึงไวเ้สมอวา่การผกูควรกระท าดว้ยความนุ่มนวลและใชแ้รงพอเหมาะไม่แน่นไม่
หลวมจนเกินไป ปมเชือกท่ีใชค้วรเป็นเง่ือนท่ีสามารถแกไ้ขไดง่้าย ไม่ควร ใชเ้ง่ือนตาย หลงัจาก
ปฏิบติัต่อตวัสัตวแ์ลว้ควรรีบแกเ้ชือก ดงัรูปแสดงปมผกูปากท่ีออ้มไปผกูหลงัทา้ยทอย (ก) และ (ข) 

 

         
รูปดา้นขา้ง (ก)                                                         รูปดา้นหลงั (ข) 

รูป แสดงปมผกูปากท่ีออ้มไปผกูหลงัทา้ยทอย  
 

  สุนขัพนัธ์ุหนา้สั้น เช่นพนัธ์ุปักก่ิง บอ็กเซอร์ ป๊ัก เป็นตน้ การผกูปากขา้งตน้อาจท าใหส้ัตว์
หายใจไม่สะดวก การผกูปากสามารถท าไดโ้ดยหลงัจากขอ้ 1-3 แลว้ควรน าเชือกอีกเส้นหรือปลาย
เชือกขา้งหน่ึงมาคลอ้งเชือกบริเวณดา้นบนจมูก  เพื่อลดแรงกดของเชือกบริเวณบนจมูก    
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 4.2 ให้นักศึกษาอุ้มสุนัข 

หลกัการ :  เพื่อการเคล่ือนยา้ยหรือควบคุมสัตวท์างดา้นการปฏิบติัเพื่อทางสัตวแพทย ์ตอ้ง
ค านึงถึงความปลอดภยัของตวัผูท่ี้ท  าการเคล่ือนยา้ยและตวัสัตว ์ 

ขั้นตอนการท า :  สุนขัท่ีมีขนาดเล็กสามารถอุม้โดยใชค้นเดียว โดยผูอุ้ม้ใชมื้อหน่ึงโอบ
รอบขาหนา้ อีกมือหน่ึงโอบรวบดา้นทา้ยสุนขัแนบหนา้อกผูอุ้ม้จะช่วยเพิ่มความมัน่คงข้ึน  ดงั
รูปแสดงการอุม้สุนขัขนาดเล็ก 

 

 
รูป แสดงการอุม้สุนขัขนาดเล็ก  

 

        สุนขัท่ีมีขนาดใหญ่อาจจะตอ้งใชผู้ช่้วย โดยคนหน่ึงโอบบริเวณหนา้อกและคอ
ดา้นหนา้ อีกคนโอบทอ้งดา้นทา้ย ดงัรูปแสดงการอุม้สุนขัขนาดใหญ่ 

 

 
รูป แสดงการอุม้สุนขัขนาดใหญ่  
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        กรณีสุนขัไดรั้บบาดเจบ็หรือไดรั้บอุบติัเหตุ การอุม้โดยวธีิท่ีกล่าวมาแลว้อาจท า
ร้ายแก่ตวัสัตว ์ควรใชผ้า้ผนืใหญ่โอบห่อสุนขัแลว้ผูอุ้ม้ 2 คน จบัมุมผา้ใหแ้น่น ดงัรูป แสดงการอุม้
สุนขัโดยใชผ้า้ผนืใหญ่ 

 

 
รูป แสดงการอุม้สุนขัโดยใชผ้า้ผนืใหญ่ 

 

        

4.3 ให้นักศึกษาจับสุนัขนอนตะแคง 

หลกัการ : ในบางกรณีท่ีตอ้งท าการตรวจหรือปฏิบติัในทางสัตวแพทยโ์ดยใหสุ้นขันอน
ตะแคง  

ขั้นตอนการท า : ในบางกรณีท่ีตอ้งท าการตรวจหรือปฏิบติัในทางสัตวแพทยโ์ดยใหสุ้นขั
นอนตะแคง   ผูจ้บัสามารถ ท าไดโ้ดย ท าใหสุ้นขันัง่ลงก่อน จากนั้นใชมื้อหน่ึงจบัท่ีปลอกคอหรือ
ออ้มมือไปกดคอบริเวณใตค้าง อีกมือหน่ึงจบัขาหลงัขา้งใกลต้วัดึงชา้ๆ  สุนขัจะค่อยๆ  ลม้ลงนอน
ตะแคง ดงัรูปแสดงการจบัสุนขันอนตะแคง 
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รูป แสดงการจบัสุนขันอนตะแคง 

 

        จากนั้นเม่ือท าการจบัสัตวน์อนตะแคงไดแ้ลว้ ผูจ้บัควรบงัคบัใหส้ัตวอ์ยูใ่นท่านอน
ตะแคงโดยใชมื้อทั้งสองขา้งท่ีอยูด่า้นล่าง ผูจ้บัอาจวางขอ้ศอก บนบริเวณคอสัตวเ์พื่อบงัคบัใหสุ้นขั
นอนน่ิง ดงัรูป แสดงการบงัคบัสุนขัใหน้อนน่ิง 

 

 
รูป  แสดงการบงัคบัสุนขัใหน้อนน่ิง 
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4.4 ให้นักศึกษาจับบังคับสุนัขเพือ่เจาะเลอืดจากเส้นเลอืดด าเซฟฟาลกิ 

             หลกัการ : เป็นการบงัคบัเพื่อการเจาะเลือดจากเส้นเลือดด าเซฟฟาลิกท่ีอยูบ่ริเวณขาหนา้ 

ขั้นตอนการท า :  กรณีท่ีมีผูบ้งัคบัคนเดียวสามารถปฏิบติังานไดก้บัสุนขัท่ีไม่ด้ือ ไม่ดุร้าย ผู ้
บงัคบัใชมื้อหน่ึงโอบคอสุนขั อีกมือหน่ึงจบัขาหนา้ขา้งท่ีจะท าการเจาะเลือด โดยใชน้ิ้วโป้งกดเบาๆ 
ลงบนเส้นเลือด บริเวณเหนือขอ้พบั ซ่ึงเป็นการกดการเลือดใหไ้หลผา่นช่วยใหผู้เ้จาะเห็นต าแหน่ง
เส้นเลือดไดง่้ายข้ึน ในขณะแขนนั้นแนบกบัล าตวัของสัตวท์  าใหส้ามารถบงัคบัสุนขัใหอ้ยูน่ิ่งได้  ดงั
รูปแสดงการบงัคบัเพื่อเก็บเลือดจาก เส้นเลือดด าเซฟฟาลิก 

 

 
รูป แสดงการบงัคบัเพื่อเก็บเลือดจาก เส้นเลือดด าเซฟฟาลิก 

 

                4.5 ให้นักศึกษาจับบังคับสุนัขเพือ่ป้อนยาเม็ด 

หลกัการ : เป็นการจบับงัคบัสุนขัเพื่อป้อนยาเมด็ ควรปฏิบติัอยา่งนุ่มนวลและรวดเร็ว 
เพื่อลดความเครียดท่ีอาจเกิดข้ึนจากตวัสุนขั 

ขั้นตอนการท า : ใชมื้อหน่ึงจบับริเวณริ มฝีปากดา้นหลงัเข้ียว  เพื่อดึงปากบนข้ึน อีกมือ
หน่ึงจบัเมด็ยาดว้ยน้ิวโป้งและน้ิวช้ีวางยาบริเวณโคนล้ิน รีบปิดปากสุนขัจนแน่ใจวา่สุนขักลืน
ยาไปแลว้ ดงัรูปแสดงการจบับีบริมฝีปากบนดา้นหลงัเข้ียว 
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รูป แสดงการจบับีบริมฝีปากบนดา้นหลงัเข้ียว 

 

       4.5 ให้นักศึกษาจับบังคับสุนัขเพือ่ป้อนยาน า้ 

             หลกัการ : เป็นการจบับงัคบัสุนขัเพื่อป้อนยาน ้า และไม่ควรป้อนเร็วเกินไปเพราะอาจท าให้
ส าลกัได ้สุนขับางตวัอาจสะบดัหนา้หรือพยายามคายยาออกควรยกใหจ้มูกสูงข้ึนเล็กนอ้ย 

ขั้นตอนการท า : สามารถป้อนยาน ้าไดใ้นขณะท่ีสุนขัถูกมดัปากอยู่  โดยดึงริมฝีปากล่าง
ดา้นขา้ง ซ่ึงเป็นส่วนท่ีค่อนขา้งหลวม แลว้ค่อยๆป้อนยาจากไซริงค ์เขา้ไปในปาก  ไม่ควรใชไ้ซริงค์
แกว้เพราะอาจเกิดการแตกได ้ ท าการฉีดเขา้บริเวณช่องวา่งระหวา่งฟัน   ดงัรูปแสดงการป้อนยาน ้า
เขา้ทางช่องวา่งระหวา่งฟัน 

 

 

รูป แสดงการป้อนยาน ้าเขา้ทางช่องวา่งระหวา่งฟัน 
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5. เมื่อนักศึกษาปฏิบัติการบังคับสุนัขแล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
5.1 ใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมทัว่ไปของสุนขั 

     5.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายพฤติกรรมของสุนขัในแต่ละช่วงอายุ 
     5.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัสุนขัดุกบัสุนขัท่ี
ไม่ดุ 

     5.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อาการของสุนขัท่ีช็อกจนอาจถึงแก่ความตายในขณะบงัคบั 

     5.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัสุนขัท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้

 

6. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  4 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์   4 คะแนน 

การตรงต่อเวลา     2 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 

 

7. ผลสัมฤทธ์ิ 

7.1 นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มตอ้งฝึกปฏิบติัการปฏิบติัการจบับงัคบัสุนขัตามกลุ่ม 

7.2 ใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามในขอ้ท่ี 5  

7.2  ท ารายงานรูปเล่มส่งในสัปดาห์ถดัไป รายงาน 1 เล่ม/ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดวธีิการจบั
บงัคบัสุนขัและการตอบค าถามในขอ้ท่ี 5 
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ใบงานที ่4 

ปฏบิัติการบังคบัแมว 
 

 

1 .วตัถุประสงค์  
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจพฤติกรรมแมว และสามารถบงัคบัแมวได้ 
1.2 บอกพฤติกรรมของแมวได ้

1.3 อธิบายพฤติกรรมของแมวในแต่ละช่วงอายไุด้ 
     1.4 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัแมวท่ีดุกบัแมวท่ีไม่ดุ 

     1.5 วเิคราะห์อาการของแมวท่ีช็อกจนอาจถึงแก่ความตายในขณะบงัคบัได้ 
     1.6 สังเคราะห์วธีิการบงัคบัแมวท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้

 

2. ลกัษณะงาน 
ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการบงัคบัแมว  โดยศึกษาวธีิการจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 

พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัแมว โดยแบ่งใหน้กัศึกษาปฏิบติังานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน และให้
นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามทา้ยบท 

 

3. สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ 

3.1  แมว 1 ตวั / นกัศึกษา 4 คน 

3.2  อุปกรณ์ป้องกนัการเลียเบอร์ 7.5 หรือเบอร์ 10 

3.3  ยาเมด็ 

3.4  ยาน ้า 

3.5  กลอ้งถ่ายรูป 

 

4.  ขั้นตอน 

 4.1  ให้นักศึกษาใช้อุปกรณ์กนัเลยีเพือ่การป้องกนัการกดั 

หลกัการ : การผกูปากแมวมกัไม่ค่อยนิยมเน่ืองจากในแมวท่ีดุมากการผูกปากสามารถท าได้
ยาก เน่ืองจากแมวไม่ยอมใหจ้บับริเวณส่วนหวั ดงันั้นในการป้องกนัการกดัของแมวมกัใชอุ้ปกรณ์
กนัเลีย ในการช่วยจบับงัคบั  
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 ขั้นตอนการท า : จบับงัคบัแมวโดยรวบขาหนา้และขาหลงั จากนั้นน า อุปกรณ์กนัเลีย  มา
สวมโดยผา่นทางหวั โดยหนัส่วนกวา้งออกดา้นนอก จากนั้นใ ชเ้ชือกมดัรอบล าคอ แต่ตอ้งไม่ให้
แน่นเกินไป ดงัรูป แสดงการใชท่ี้กนัเลียเพื่อป้องกนัการกดัในแมว 

 

 
รูป แสดงการใชท่ี้กนัเลียเพื่อป้องกนัการกดัในแมว 

        

4.2 ให้นักศึกษาปฏิบัติการอุ้มแมว 

         หลกัการ : ในการอุม้แมวเพื่อท่ี จะอุม้แมวออกจากกรง  ตะกร้า หรือการอุม้แมวเพื่อการ
ตรวจนั้นตอ้งสังเกตพฤติกรรมแมวดว้ย 
 ขั้นตอนการท า : ถา้แมวไม่แสดงอาการขู่มกัจบัไดอ้ยา่งปลอดภยัโดยอาจใชว้ธีิลูบหวั  

เร่ือยไปตามล าตวั ใชมื้อซา้ยจบัหนงับริเวณหลงัคอเพื่อยดึตวัไม่ใหส้ัตวห์นี ยกแมวข้ึนใหด้า้นหลงั
พิงท่ีตวัผูอุ้ม้ ใชมื้อขวาจบัรวมขาหน้าโดใหน้ิ้วช้ีอยูร่ะหวา่งขาทั้งสองขา้ง น้ิวท่ีเหลือยดึหนา้อกแมว
แลว้จึงใชมื้อซา้ยเล่ือนมารับน ้าหนกัส่วนทา้ย โดยจบัร่วมขาหลงัและห่างไว้   นอกจากน้ีอาจอุม้โดย
ใชมื้อหน่ึงจบัผวิหนงับริเวณหลงัคอเพื่อยดึตวัไม่ใหส้ัตวห์นี  อีกมือหน่ึงโอบบริเวณหนา้อก แลว้จึง
เล่ือนมือท่ีอยูห่ลงัคอมาอุม้ส่วนทอ้งจบัใหม้ัน่คงข้ึนโดยพิงสัตวก์บัหนา้อกผูอุ้ม้  ดงัรูป แสดงการอุม้
แมว 
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รูป แสดงการอุม้แมว 

 

4.3 ให้นักศึกษาจับบังคับแมวเพือ่การเคลือ่นย้ายโดยการใช้ผ้าขนหนู 
         หลกัการ : มกัใชใ้นกรณีการเคล่ือนยา้ยแมวดุ โดยใชผ้า้ขนหนูผนืใหญ่ห่อตัวแมว ใหข้าทั้ง  

4 ขา อยูภ่ายในเพื่อป้องกนัอนัตรายจากกรงเล็บ 

 ขั้นตอนการท า : จบัผวิหนงัท่ีหลวมบริเวณหลงัคอและส่วนทา้ยบริเวณสะโพกแลว้ยกข้ึน 
วธีิดงักล่าวสามารถบงัคบัเพื่อใหแ้มวนอนตะแคงบนโตะ๊ ท่ีปูผา้ขนหนูไวแ้ลว้  จากนั้นท าการห่อ
ผา้ขนหนูโดย ใหข้าทั้ง 4 ขา อยูภ่ายในผา้ขนหนูเพื่อป้องกนัอนัตรายจากกรงเล็บ  จากนั้นผูจ้บับงัคบั
สามารถจบัรวบผา้ขนหนู พร้อมหนงัคอได ้ซ่ึงวธีิการน้ีสามารถปฏิบติัง่ายปลอดภยัต่อตวัผูจ้บับงัคบั
และตวัสัตวด์ว้ย วธีิน้ียงัใชไ้ดเ้ม่ือตอ้งการตรวจศีรษะของแมวดว้ย  ดงัรูป แสดงการบงัคบัแมวโดย
ใชผ้า้ขนหนู 
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รูป แสดงการบงัคบัแมวโดยใชผ้า้ขนหนู 

 

       4.4 ให้นักศึกษาจับบังคับแมวเพือ่นอนตะแคง 

หลกัการ : การจบับงัคบัแมวนอนตะแคงมกัใชใ้นกรณีท่ีตอ้งการตรวจทางสัตวแพทย ์ซ่ึง
เป็นประโยชน์ในการหาความผดิปกติต่างๆได ้

ขั้นตอนการท า : ผูจ้บัใชมื้อหน่ึงจบัรวบขาหนา้ โดยใชข้อ้ศอกของแขนนั้นกดเบาๆ บนคอ
เพื่อบงัคบัส่วนหวัใหอ้ยูน่ิ่ง มืออีกขา้งจบัรวบขาหลงัในลกัษณะดึงขาหลงัทั้งสองใหตึ้งเพื่อไม่ให้
แมวลุกข้ึนได ้ดงัรูป แสดงการบงัคบัแมวเพื่อนอนตะแคง 

 

 

รูป แสดงการบงัคบัแมวเพื่อนอนตะแคง 
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      4.5 ให้นักศึกษาจับบังคับแมวเพือ่เพือ่วดัอุณหภูมิ   
หลกัการ : ในการจบับงัคบัแมวเพื่อการวดัอุณหภูมิมีความส าคญัในการตรวจทางสัตว

แพทย ์เพื่อใชใ้นการประเมินสภาวะแมววา่ป่วยหรือไม่ ดงันั้นทกัษะในการจบับงัคบัแมวเพื่อวดั
อุณหภูมิจึงมีความจ าเป็นอยา่งยิง่                

ขั้นตอนการท า : ถา้แมวเช่ืองสามารถก ระท าไดค้นเดียว โดยผูว้ดัยกหางแมวข้ึน
ขณะเดียวกนัใชแ้ขนขา้งนั้นหนีบตวัแมวแนบขา้งล าตวัผูว้ดั อีกมือหน่ึงจบัเทอร์โมมิเตอร์วดั
อุณหภูมิ  แต่ถา้แมวไม่เช่ืองหรือดุนิยมใชผู้จ้บับงัคบัตั้งแต่สองคนข้ึนไป โดยคนหน่ึงจบับริเวณ
ผวิหนงับริเวณคอ และขาหนา้ อีกคนจบับริเวณขาหลั ง  และอีกคนท าการวดัอุณหภูมิ ดงัรูป แสดง
การวดัอุณหภูมิ   

 
รูป แสดงการวดัอุณหภูมิ   

 

      4.6 ให้นักศึกษาจับบังคับแมวเพือ่ตรวจบริเวณส่วนหัวและใบหน้า 

หลกัการ : เป็นการจบับงัคบัเพื่อตรวจดูความผดิปกติ หรือบาดแผลต่างๆ การตรวจดูบริเวณ
เยือ่บุตาขาวในแมว โดยเฉพาะแมวท่ีมีการติดเช้ือคลามยัเดียท่ีท าใหเ้ยือ่บุตาขาวอกัเสบ การตรวจดูสี
เยือ่เมือกและดูค่าเวลาในการไหลยอ้นกลบัของเลือดแคปปิลลารี  เพื่อดูอตัราการสูบฉีดเลือด  การ
ตรวจช่องปาก เพื่อดูความผดิปกติภายในช่องปาก โดยเฉพาะแมวท่ีเป็นโรคไขห้วดัแมว ซ่ึงท าให้
เกิดแผลหลุมในช่องป ากและล้ิน หรือแมวท่ีเป็นโรคภูมิคุม้กนับกพร่องในแมว ท าใหช่้องปาก
อกัเสบเร้ือรัง เป็นตน้   

ขั้นตอนการท า : ผูจ้บับงัคบัสามารถใชผ้า้ขนหนูห่อตวัแมว เพื่อป้องกนักรงเล็บจากขาทั้ง 4 

จากนั้นผูจ้บับงัคบัจบัขยุม้ตรงปมผา้ขนหนูใหแ้น่น ใชมื้ออีกขา้งกดบริเวณล าตวัของแมว จา กนั้น
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ผูท้  าการตรวจสามารถจบับริเวณส่วนหวัใหแ้น่นและเปิดปากแมวโดยใชน้ิ้วช้ีสอดเขา้ไประหวา่งฟัน
ล่างคู่หนา้ เม่ือแมวอา้ปากแลว้ใชมื้อขา้งท่ีบงัคบัส่วนหวัเล่ือนลงมาเพื่อล็อกบริเวณส่วนกรามให้
แน่น เพื่อใหแ้มวอา้ปาก ก็สามารถตรวจช่องปากได ้ ดงัรูป แสดงการตรวจช่องปาก 

 

 
รูป แสดงการตรวจช่องปาก 

 

       4.7  ให้นักศึกษาจับบังคับแมวเพือ่ฉีดยา หรือเจาะเลอืดจากเส้นเลอืดด าเซฟฟาลกิ  

        หลกัการ : การจบับงัคบัแมวเพื่อการฉีดยาหรือเจาะเลือด จากเส้นเลือดด าเซฟฟาลิก  มี
ความส าคญัในการตรวจวนิิจฉยั และรักษาโรคในแมว รวมถึงเพื่อการใหน้ ้า เกลือเขา้เส้นเลือดใน
แมว ซ่ึงทกัษะน้ีมีความส าคญัในการจบับงัคบัแมวเพื่อการปฏิบติัการทางสัตวแพทย ์นกัศึกษาจึง
ควรตอ้งรู้ทกัษะน้ี 

ขั้นตอนการท า : ผูจ้บัใชมื้อซา้ยจบัคร่อมดา้นบนของคอแมว โดยน้ิวโป้งจบัขาหนา้ใกลผู้ ้
จบั กดลงเบาๆ ใหศี้รษะน่ิงบนโตะ๊เพื่อบงัคบัส่วนหน้ ามือขวาจบัท่ีขาหนา้ท่ีตอ้งการจะฉีดยาใชน้ิ้ว
กดบนเส้นเลือดเพื่อเสดงต าแหน่ง ในขณะนั้นแขนขวาจะท าหนา้ท่ีบงัคบับริเวณล าตวัแมวใหอ้ยูน่ิ่ง  

ดงัรูปแสดงการบงัคบัเพื่อฉีดยาเขา้เส้นเลือด 

 

 



 

286  ภาคผนวก ข                                                                                                                                        ใบงาน 

 

สุดาวรรณ  ช่ืนปรีชา 

 
รูป แสดงการบงัคบัเพื่อฉีดยาเขา้เส้นเลือด 

 

4.8 ให้นักศึกษาจับบังคับแมวเพือ่ฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ 

        หลกัการ : การจบับงัคบัแมวเพื่อการฉีดยา เขา้กลา้มเน้ือ มีความส าคญัในการรักษาโรคใน
แมว ซ่ึง ในแมวมกันิยมฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือแฮมสตริง มากกวา่กลา้มเน้ือควอไดเซป เน่ืองจากมดั
กลา้มเน้ือมีขนาดใหญ่กวา่ และการจบับงัคบัก็ท าไดง่้ายกวา่  ทกัษะน้ีมีความส าคญัในการจบับงัคบั
แมวเพื่อการปฏิบติัการทางสัตวแพทย ์นกัศึกษาจึงควรตอ้งรู้ทกัษะน้ี 

ขั้นตอนการท า : สามารถท าไดโ้ดยจบับงัคบัสัตวใ์หอ้ยูน่ิ่ง หรือใชผ้า้ขนหนูในการช่วยจบั
บงัคบั โดยผูป้ฏิบติังานจบัรอบผา้ขนหนูบริเวณหลงัคอแมว  จากนั้นผูท่ี้ท  าการฉีดยาท าการบีบ
บริ เวณกลา้มเน้ือใหนู้นข้ึนเพื่อจะไดเ้ห็นต าแหน่งกลา้มเน้ือไดอ้ยา่งชดัเจน  ท าการฉีดยาเขา้
กลา้มเน้ือโดยหนัปลายเขม็ออกไปทางดา้นนอกของตวัสัตว ์เพื่อป้องกนัการแทงเขม็โดนเส้นเลือด
หรือเส้นประสาท  และในการฉีดยาจ านวนมากอาจตอ้งท าการแบ่งฉีดท่ีขาทั้งสองขา้งเพื่อป้องกนั
การเจบ็ปวดบริเวณท่ีฉีด ดงัรูปแสดงการฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือแฮมสตริง 
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รูป แสดงการฉีดยาเขา้กลา้มเน้ือแฮมสตริง 

 

      4.9 ให้นักศึกษาจับบังคับแมวเพือ่ป้อนยาน า้ 

        หลกัการ : การจบับงัคบัแมวเพื่อป้อนยาน ้า มีความส าคญัในการรักษาโรคในแมว และการ
ป้อนยาน ้าในแมวนั้นจ าเป็นตอ้งรู้จงัหวะในการป้อน เพื่อป้องกนัไม่ใหเ้กิดการส าลกัยาและท าให้
แมวเป็นอนัตรายได ้ และทกัษะน้ีมีความส าคญัในการจบับงัคบัแมวเพื่อการปฏิบติัทางสัตวแพทย ์
นกัศึกษาจึงควรตอ้งรู้ทกัษะน้ี 

ขั้นตอนการท า : อาจกระท าไดผู้เ้ดียวโดยการอุม้แมววางบนตกัท่ีปูดว้ยผา้ขนหนู หนัหนา้
แมวออกจากผูป้้อน จบัและบีบปากบนใหย้กข้ึนและใหศี้รษะแมวยกข้ึนเล็กนอ้ย อีกมือหน่ึงค่อยๆ 
ป้อนยาจาก ไซริงคใ์นปริมาณนอ้ยๆ โดยตอ้งสังเกตจงัหวะการกลืนของแมวใหส้ัมพนัธ์กบัการ
ป้อนยาดว้ย เพราะถา้ป้อนยาเร็วเกินไปท าใหแ้มวส าลกัยาได ้การป้อนยาแมวดุอาจตอ้งใชผู้ช่้ วยจบั
ดว้ยวธีิท่ีกล่าวมาแลว้ ดงัรูป แสดงการป้อนยาน ้าโดยใชผ้า้ขนหนูในการจบับงัคบั 
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รูป แสดงการป้อนยาน ้าโดยใชผ้า้ขนหนูในการจบับงัคบั 

 

       4.10 ให้นักศึกษาจับบังคับแมวเพือ่ป้อนยาเม็ด 

        หลกัการ : การจบับงัคบัแมวเพื่อป้อนยาเมด็ มีความส าคญัในการรักษาโรค ในแมว แต่การ
ป้อนยาเมด็ในแมวท าไดย้ากกวา่ในสุนขัเน่ืองจากปากแมวมีขนาดเล็ก ท าใหก้ารสอดมือเขา้ปากแมว
ท าไดย้าก ดงันั้นควรใชอุ้ปกรณ์ป้อนยา  

ขั้นตอนการท า : ใหผู้ช่้วยจบัขาหนา้ทั้งสองขา้งของแมวใหม้ัน่คง ผูป้้อนบงัคบัใหแ้มวอา้
ปาก โดยใชน้ิ้วโป้งและน้ิวช้ีจบัท่ีมุมปาก ทั้งสอง กดฝ่ามือของผูป้้อนลงบนศีรษะเพื่อใหห้นา้เงยข้ึน
ป้อนยาดว้ยมืออีกขา้งโดยใชน้ิ้วโป้งและน้ิวช้ีจบัเมด็ยา น้ิวกลางท าหนา้ท่ีกดปากล่างใหอ้า้ลง 
พยายามวางเมด็ยาใหอ้ยูบ่ริเวณโคนล้ินเพื่อเกิดการกลืนโดยอตัโนมติั หากสัตวไ์ม่กลืนควรปิดปาก
แมว พยายามใหศี้รษะเงยข้ึน พร้อมกบัลูบคอข้ึนลงไปมา จนกวา่จะกลืนยา  ดงัรูปแสดงการป้อนยา
เมด็ 
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รูป แสดงการป้อนยาเมด็ 

 

 

5. เมื่อนักศึกษาปฏิบัติการบังคับแมวแล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
5.1 ใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมโดยทัว่ไปของแมว 

5.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายพฤติกรรมของแมวในแต่ละช่วงอายุ 
     5.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัแมวท่ีดุกบัแมวท่ี
ไม่ดุ 

     5.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อาการของแมวท่ีช็อกจนอาจถึงแก่ความตายในขณะบงัคบั 

     5.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัแมวท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได้ 
 

6. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  4 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์   4 คะแนน 

การตรงต่อเวลา     2 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 

 

7. ผลสัมฤทธ์ิ 

 7.1 นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มตอ้งฝึกปฏิบติัการปฏิบติัการจบับงัคบัแมวตามกลุ่ม 

7.2 ใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามในขอ้ท่ี 5  

7.2  ท ารายงานรูปเล่มส่งในสัปดาห์ถดัไป รายงาน 1 เล่ม/ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดวธีิการจบั
บงัคบัแมวและการตอบค าถามในขอ้ท่ี 5 
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ใบงานที ่5 

ปฏบิัติการบังคบัสุกร 
 

 

1 .วตัถุประสงค์  
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจพฤติกรรมสุกร และสามารถบงัคบัสุกรได ้

1.2 บอกพฤติกรรมของสุกรได ้

     1.3 อธิบายพฤติกรรมของสุกรในแต่ละช่วงอายไุด้ 
     1.4 เปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัสุกรขนาดเล็กกบัสุกรโตได ้

     1.5 วเิคราะห์กลุ่มอาการท่ีเกิดจากความกดดนั หรือความเครียดในสุกรในขณะบงัคบัได ้

1.6 สังเคราะห์วธีิการบงัคบัสุกรท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได้ 
 

2. ลกัษณะงาน 
ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการบงัคบั สุกร  โดยศึกษาวธีิการจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 

พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสุกร โดยแบ่งใหน้กัศึกษาปฏิบติังานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน และให้
นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามทา้ยบท 

 

3. สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ 

3.1  สุกรเล็ก 1 ตวั และ สุกรใหญ่ 1 ตวั  / นกัศึกษา 5 คน 

3.2  เชือก หรือบ่วงลวด 1 ชุดต่อกลุ่ม 

3.3  เขม็เบอร์ 23 และไซริงส์ขนาด 3 มิลลิลิตร เพื่อใชฉี้ดธาตุเหล็ก 

3.4  เขม็เบอร์ 18 และไซริงส์ขนาด 5 มิลลิลิตร เพื่อใชเ้จาะเลือด 

3.5  กลอ้งถ่ายรูป 

 

4.  ขั้นตอน 

4.1  ให้นักศึกษาจับบังคับสุกรเลก็เพือ่ฉีดธาตุเหลก็ 

หลกัการ : การจบับงัคบัสุกรเล็กเพื่อการฉีดธาตุเหล็ก นิยมฉีดเขา้กลา้มเน้ือดา้นหลงักกหูใน
สุกรเล็กโดยเฉพาะสุกรท่ียงัไม่หยา่นมสามารถจบับงัคบัไดง่้าย โดยใชผู้จ้บับงัคบัคนเดียวได้
เน่ืองจากขนาดตวัของสุกรมีขนาดเล็ก แต่ตอ้งระวงัเร่ืองความเครียดท่ีอาจเกิดข้ึนในลูกสุกรได ้
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 ขั้นตอนการท า : ลูกสุกรในช่วงน้ีก าลงัเจริญเติบโตตกใจง่าย การต่ืนตกใจของลูกสุกรท าให้
เกิดความเครียด จึงตอ้งจบัอยา่งน่ิมนวลท่ีสุด เร่ิมตั้งแต่เขา้ในคอก ตอ้งเดินอยา่งเงียบๆ ค่อยๆ เขยบิ
เขา้หาลูกสุกร  ลูกสุกรจะวิง่หรือเดินไปรวมกนัอยูมุ่มคอก พยายามเดินเขา้ใกลลู้กสุกรใหม้ากท่ีสุด 

แลว้ยืน่มือ ท่ีถนดัเขา้ไปรวบขาเหนือเข่าทั้งสองขา้ง พร้อมกบัใชมื้ออีกขา้งสอดประคองใตท้อ้ง
ระหวา่งอก ดึงเขา้มาแนบชิดอกโดยจบัรวบ 2 ขาหนา้และอุม้สุกรข้ึน  ดงัรูปแสดงการจบับงัคบัสุกร
เล็กเพื่อการฉีดยาธาตุเหล็กโดยการจบัรวบสองขาหนา้ 

 

 
 

รูป แสดงการจบับงัคบัสุกรเล็กเพื่อการฉีดยาธาตุเหล็กโดยการจบัรวบสองขาหนา้ 

 

       4.2  ให้นักศึกษาจับบังคับสุกรโตเพือ่ฉีดยาเข้ากล้ามเนือ้ 

หลกัการ : การจบับงัคบัสุกรโตเพื่อการฉีดยาเขา้กลา้มเ น้ือนั้น โดยมากในสุกรโตสามารถ
ท าไดง่้าย เน่ืองจากสุกรถูกเล้ียงในคอกเด่ียว ท าใหก้ารจบับงัคบัเป็นไปดว้ยความง่าย แต่ในกรณีท่ี
สุกรถูกเล้ียงในคอกรวมการจบับงัคบัก็จะยากข้ึนเน่ืองจากสุกรมีพื้นท่ีในการวิง่หนีไดง่้าย 
 ขั้นตอนการท า : การใชบ้่วงลวดเชือก ซ่ึงมีลกัษณะเป็ นบ่วงอยูบ่ริเวณดา้นหน่ึง สามารถ
ปรับขนาดใหญ่หรือเล็กไดส้ าหรับคลอ้งหลงัฟันเข้ียวคู่บนรัดรอบขากรรไกรบนของสุกร ส่วน
ปลายอีกดา้นหน่ึงมีลกัษณะเป็นท่ีจบัยดึ เพื่อสะดวกและมัน่คงของ ผูป้ฏิบติังาน เม่ือดึงเชือก หรือ
ลวดท่ีก าลงัคลอ้งติดอยูท่างดา้นบนของปากใหตึ้ง บ่วงของ ลวดหรือเชือกก็จะรัดรอบปากของสุกร
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ไวแ้น่น โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้สามารถวางต าแหน่งของบ่วงไวฟั้นเข้ียว หรือฟันตดัคู่ดา้นในสุดโดย
ปกติแลว้เม่ือผูป้ฏิบติังานพยายามดึงหรือเดินถอยไปทางดา้นหลงัของสุกรดว้ยเช่นกนั ท าใหเ้กิดการ
บงัคบัควบคุมในส่วนดา้นหนา้ของสุกร โดยเฉพาะส่ว นคอและหวัมีความมัน่คงสามารถปฏิบติังาน
ไดดี้  ดงัรูป แสดงการใชบ้่วงลวด หรือเชือกรัดปาก บงัคบัควบคุมสุกรขนาดใหญ่ 

 

   

 
รูป แสดงการใชบ้่วงลวด หรือเชือกรัดปาก บงัคบัควบคุมสุกรขนาดใหญ่ 

 

 

5. เมื่อนักศึกษาปฏิบัติการบังคับสุกรแล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
     5.1 ใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมโดยทัว่ไปของสุกร 

    5.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายพฤติกรรมของสุกรในแต่ละช่วงอายุ 
     5.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัสุกรขนาดเล็กกบั
สุกรโต 

     5.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์กลุ่มอาการท่ีเกิดจากความกดดนั หรือความเครียดในสุกรในขณะ
บงัคบั 
     5.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัสุกรท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได้ 
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6. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  4 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์   4 คะแนน 

การตรงต่อเวลา     2 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 

 

7. ผลสัมฤทธ์ิ 

7.1 นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มตอ้งฝึกปฏิบติัการปฏิบติัการจบับงัคบัสุกรตามกลุ่ม 

7.2 ใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามในขอ้ท่ี 5  

7.2  ท ารายงานรูปเล่มส่งในสัปดาห์ถดัไป รายงาน 1 เล่ม/ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดวธีิการจบั
บงัคบัสุกรและการตอบค าถามในขอ้ท่ี 5 
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ใบงานที ่6 

ปฏบิัติการบังคบัโค 
 

 

1 .วตัถุประสงค์  
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจพฤติกรรมโค กระบือ และสามารถบงัคบัโคได ้

     1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมของโคและกระบือได ้

     1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายพฤติกรรมของโคและกระบือในแต่ละช่วงอายไุด้ 
     1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัโคและกระบือ
ขนาดเล็กกบัโคและกระบือโตได ้

    1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อาการของโคและกระบือท่ีเกิดภาวะทอ้งอืดในขณะบงัคบัได้ 
     1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัโคและกระบือท่ีอาจท าใหส้ัตว์ตายได ้

 

2. ลกัษณะงาน 
ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการบงัคบั โค  โดยศึกษาวธีิการจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 

พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัโค โดยแบ่งใหน้กัศึ กษาปฏิบติังานเป็นกลุ่ม กลุ่มล ะ 6 คน  และให้
นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามทา้ยบท 

 

3. สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ 

3.1  ลูกโค น ้าหนกัไม่เกิน 120 กิโลกรัม 1 ตวั / นกัศึกษา 6 คน 
3.2  โค น ้าหนกั 300 กิโลกรัม / นกัศึกษา 6 คน 

3.3  เชือกขนาด 4 หุน ยาว 10 เมตร จ านวน 2 เส้น 

3.4  เชือกขนาด 2.5 หุน ยาว 3 เมตรเพื่อ ยาวเพื่อมดัขา 

3.5  กลอ้งถ่ายรูป 

 

4.  ขั้นตอน 

4.1  ให้นักศึกษาจับบังคับโคเลก็เพือ่ล้ม 

หลกัการ : การจบับงัคบัและควบคุมลูกโค  กระบือขนาดเล็กถึงปานกลาง  (น ้าหนกัไม่เกิน 
120 กิโลกรัม)  :   สามารถกระท าไดโ้ดยใชก้ าลงัของผูป้ฏิบติัลม้สัตวใ์นท่านอนตะแคง 
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 ขั้นตอนการท า : ผูป้ฏิบติัท่ีถนดัดา้นซา้ยยนือยูแ่นบติดบริเวณหวัไหล่ดา้นซา้ย หนัหนา้ไป
ทางเดียวกบัตวัสัตว ์มือ ขวาจบัรวบก าโคนท่ีใบหูดา้นขวา มือซา้ยจบัรวบท่ีบริเวณขากรรไกรล่าง 

โดยใชน้ิ้วหวัแม่มือสอดเขา้ไปอยูใ่นปากบริเวณปากของสัตวเ์พื่อเพิ่มความกระชบัและมัน่คงในการ
จบั  เพราะถา้จบัไม่มัน่คงพอจะท าใหมี้โอกาสท่ีมือจะถูกเล่ือนเขา้ไปไดรั้บบาดเจบ็จากกลุ่ มฟันตดั
ดา้นล่าง ในกรณีท่ีถนดัขวาก็สามารถยนืแนบชิดบริเวณไหล่ดา้นขวา หนัหนา้ไปทางเดียวกบัตวั
สัตว ์มือซา้ยจบัรวบก าโคนท่ีใบหูดา้น ซา้ย มือขวาจบัรวบท่ีบริเวณขากรรไกรล่าง โดยเทา้ทั้งส่ีของ
สัตวว์างน ้าหนกัลงบนพื้นดินตามปกติ แต่ในกรณีท่ีสัตวข์ดัขืนหรือต่อตา้นมากๆ พ ยายามยกใหข้า
ลอยสูงเหนือจากพื้นดิน  ดงัรูปแสดงการจบับงัคบัส่วนหวั 

 

 

 

รูป แสดงการจบับงัคบัส่วนหวั 

 

ผูป้ฏิบติักลบัตวัในทิศทางประมาณ  180 องศา พร้อมกบัการใชก้ าลงับิด
พบัส่วนคอและหวัของสัตวต์ามมา จนกระทัง่เห็นวา่สัตวเ์ร่ิมเสียสมดุล การทรงตวัก็จะลม้ลงใน
ลกัษณะท่านอนตะแคงราบไปบนดา้นขา้งของล าตวั   ดงัรูปแสดงการบิดพบัส่วนคอและหวั เพื่อให้
โคเสียการทรงตวั 
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รูป แสดงการบิดพบัส่วนคอและหวัเพื่อใหโ้คเสียการทรงตวั 

 

                  ทนัทีท่ีสัตวล์ม้ลงแลว้ ผูป้ฏิบติัก็จะบงัคบัควบคุมสัตวไ์ม่ใหข้ดัขืนหรือ
ต่อตา้นโดยการพบัส่วนหวัแ ละคอมาทางดา้นขา้งบนล าตวัหรือถา้มีผูช่้วยเหลือก็ควรเอาส่วนหาง
ลอดระหวา่งขามาดึงใหตึ้งก็จะช่วยลดการด้ินรนขดัขืน ดงัรูปแสดงการลม้โคในท่านอนตะแคง 
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รูป แสดงการลม้โคในท่านอนตะแคง 

 

4.2  ให้นักศึกษาจับบังคับโคโตเต็มวยัเพือ่ล้มโคด้วยวธีิฮาล์ฟ ฮิท 

หลกัการ : ก่อนท าการลม้ควรตรวจสอบความพร้อมของทีมงานผูป้ฏิบติังาน โดยค านึงถึง
ทีมงานและประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังาน ตวัสัตว ์อุปกรณ์ท่ีใช ้และสถานท่ีท่ีจะบงัคบัสัตว ์ ใหมี้
ความเหมาะสมและปลอดภยัต่อสัตวท่ี์สุด 

ขั้นตอนการท า : น าโค กระบือ ท่ีผกูไวก้บัเชือกล่ามหรือเชือกจูงมาผกูไวก้บัเสาหรือหลกั
หรือตน้ไมท่ี้แขง็แรงมัน่คง พร้อมมีคนควบคุมบงัคบัส่วนหวั 1 คน 

                   ท าการผกูเง่ือนรอบคอในลกัษณะปมท่ีสามารถถูกดึงใหค้ลายออกไดง่้าย 
และปมเชือกไม่ถูกดึงใหเ้คล่ือนท่ี ท าใหเ้ชือกรัดคอสัตวจ์ะหายใจไม่สะดวก (ในบางคร้ังเพื่อป้องกนั
เชือก   ท่ีอาจจะรัดคอสัตวส์ามารถผกูเชือกไวร้อบเขาแทนก็ได้ ) แนะน าปลายเชือกมาพนัรอบล าตวั                  

2 ต าแหน่ง คือบริเวณหลงัหวัไหล่หรือซอกขาหนา้และบริเวณดา้นหนา้ของกระดูกเชิงกรานหรือบั้น
เอว ส่วนปลายเชือกท่ีเหลือดึงไปทางดา้นหลงัของสัตว์  ดงัรูปแสดงการพนัเชือกมาพนัรอ บล าตวั
กระบือ 
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รูป แสดงการพนัเชือกมาพนัรอบล าตวักระบือ 

 

                   เม่ือตรวจสอบความเรียบร้อยของส่ิงท่ีท าไวใ้นขั้นตอนขา้งตน้ใหส้ัญญาณ
เพื่อท าการปฏิบติังานท่ีพร้อมเพรียงกนั ปลายเชือกพนัรอบล าตวัจะถูกดึงไปดา้นหลงั ท าใหเ้กิดแรง
กดบริเวณดา้นหลงัหวัไหล่และด้ านหนา้ของกระดูกเชิง กราน (บริเวณสวา บ) จนกระทัง่สัตวเ์ร่ิม
แสดงอาการอ่อนแรงและทรุดตวัลง จงัหวะน้ีพยายามใชแ้รงผลกัหรือเปล่ียนทิศทางเชือกท่ีก าลงัดึง
อยูไ่ปในดา้นท่ีตอ้งการใหส้ัตวล์ม้ ดงัรูปแสดงการดึงเชือกใหก้ระบือลม้ 

 
รูป แสดงการดึงเชือกใหก้ระบือลม้ 

 

                   เม่ือสัตวล์ม้ลงนอนในดา้นท่ีตอ้งการแลว้ คนท่ีควบคุมส่วนหวัก็จะกด
บงัคบัไม่ใหเ้คล่ือนไหว คนท่ีมีหนา้ท่ีผกูขาหนา้และขาหลงัเขา้ไปป ฏิบติัพร้อมกนัในช่วงน้ี เพื่อ
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ความปลอดภยัของผูท่ี้เขา้ไปผกูขาหนา้และขาหลงั เชือกเส้นท่ีดึงใหส้ัตวล์ม้ลงตอ้งถูกดึงใหตึ้งอยู่
ตลอดเวลา  โดยเฉพาะอยา่งยิง่ถา้สัตวพ์ยายามขดัขืน  ดนัขาหนา้และขาหลงัเขา้มาหากนั พร้อมกบั
แลกเชือกผกูขาหนา้และขาหลงัสลบักนัแลว้จึงน ามาผกูเขา้ดว้ยกนั ดงัรูปแสดงการมดัขา 
 

 
รูป แสดงการมดัขา 

 

                   ในกรณีท่ีสัตวด้ิ์นรน ขดัขืน นอกจากการดึงเชือกเส้นท่ี ดึงใหส้ัตวล์ม้ลง
ใหดึ้ง เพื่อบงัคบัควบคุมสัตวส์ามารถใชไ้มห้รืออุปกรณ์ท่ีมีความแขง็แรงและไม่ท าใหส้ัตวไ์ดรั้บ
บาดแผลหรือบาดเจบ็สอดเขา้ไปทางดา้นของขาหนา้และขาหลงัท่ีผกูไวด้ว้ยกนั และส่วนปลายท่ีจบั
ไวใ้หก้ดลงบริเวณสวาบ (Flank Pressure) ของสัตวก์็จะมีผลเช่นเดียวกั บการดึงเชือกใหตึ้งเพื่อ
บงัคบัควบคุม ดงัรูป แสดงการใชไ้มช่้วยกดบริเวณสวาบ 
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รูป แสดงการใชไ้มช่้วยกดบริเวณสวาบ 

 

 

5. เมื่อนักศึกษาปฏิบัติการบังคับสุกรแล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
     5.1 ใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมของโคและกระบือโดยทัว่ไป 

     5.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายพฤติกรรมของโคและกระบือในแต่ละช่วงอายุ 
     5.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัโคและกระบือ
ขนาดเล็กกบัโคและกระบือโต 

     5.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อาการของโคและกระบือท่ีเกิดภาวะทอ้งอืดในขณะบงัคบั 

     5.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัโคและกระบือท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได้ 
 

6. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  8 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์   8 คะแนน 

การตรงต่อเวลา     4 คะแนน 

   รวม   20 คะแนน 

 



 

ใบงาน  ภาคผนวก ข    301 

สุดาวรรณ  ช่ืนปรีชา 
 

7. ผลสัมฤทธ์ิ 

7.1 นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มตอ้งฝึกปฏิบติัการปฏิบติัการจบับงัคบัโคตามกลุ่ม 

7.2 ใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามในขอ้ท่ี 5  

7.2  ท ารายงานรูปเล่มส่งในสัปดาห์ถดัไป รายงาน 1 เล่ม/ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดวธีิการจบั
บงัคบัโคและการตอบค าถามในขอ้ท่ี 5 
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ใบงานที ่7 

ปฏบิัติการบังคบัแพะ 
 

 

1 .วตัถุประสงค์  
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจพฤติกรรมแพะ แกะ และสามารถบงัคบัแพะได ้

     1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมของแพะและแกะได ้

     1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายพฤติกรรมท่ีเหมือนและต่างกนัของแพะและแกะได ้

     1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัแพะและแกะ 

     1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อาการของแพะและแกะท่ีเกิดภาวะทอ้งอืดในขณะบงัคบัได ้

     1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัแพะและแกะท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้

 

2. ลกัษณะงาน 
ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการบงัคบั แพะ  โดยศึกษาวธีิการจากเอกสารประกอบการส อนเร่ือง 

พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบั แพะ แกะ  โดยแบ่งใหน้กัศึ กษาปฏิบติังานเป็นกลุ่ม กลุ่มล ะ 6 คน 

และใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามทา้ยบท 
 

3. สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ 

3.1  แพะ  1 ตวั / นกัศึกษา 6 คน 

3.2  ยาถ่ายพยาธิแบบกิน 

3.3  กลอ้งถ่ายรูป 

 

4.  ขั้นตอน 

4.1  ให้นักศึกษาจับบังคับแพะให้หยุดในท่ายนื 

หลกัการ : การจบับงัคบัและควบคุม แพะใหห้ยดุยนืเพื่อการปฏิบติัต่างๆ เช่นการป้อนยา
ถ่ายพยาธินั้นควรเดินตอ้นแพะ ทั้งฝงูเขา้ไปอยูร่วมกนัในคอกหรือซองแคบๆ จากนั้นเดินเขา้หาแพะ 
อยา่งเงียบๆ ระวงัอยา่ใหแ้พะต่ืนตกใจ จากนั้นก็สามารถปฏิบติัการต่างๆได ้

ขั้นตอนการท า : ในการจบับงัคบัแพะ  เม่ือเขา้ถึงตวัใชมื้อชอ้นเขา้ท่ีใตค้างมืออีกขา้งจบัท่ี
โคนหางหรือบริเวณสวาบโดยจบับงัคบัในท่ายนื ดงัรูป แสดงการจบับงัคบัแพะ 
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รูป แสดงการจบับงัคบัแพะ 

(ท่ีมา : http://pennytompkins.myefolio.com/photos) 

 

  4.2  ให้นักศึกษาจับบังคับแพะเพือ่การเคลือ่นย้าย 

               หลกัการ : มกัใชใ้นการเคล่ือนยา้ยลูกแพะ ลูกแกะซ่ึงวธีิการเหมือนกบัการอุม้สุนขัขนาด
เล็ก  
   ขั้นตอนการท า : โดยการใชมื้อขา้งท่ีถนดัชอ้นบริเวณใตค้อ เพื่อป้องกนัการด้ิน จากนั้นใช้
แขนและอุง้มืออีกขา้งชอ้นอุม้บริเวณใตท้อ้งเพื่อพยงุตวัลูกสัตว ์ดงัรูปรูป แสดงการอุม้ลูกแกะและ
แพะ 
 

 
รูป แสดงการอุม้ลูกแกะและแพะ 

(ท่ีมา : http://www.sheep 101 .info/201/handling.html) 
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5. เมื่อนักศึกษาปฏิบัติการบังคับแพะแล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
     5.1 ใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมของแพะและแกะโดยทัว่ไป 

     5.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายพฤติกรรมท่ีเหมือนและต่างกนัของแพะและแกะ 

     5.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัแพะและแกะ 

     5.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อาการของแพะและแกะท่ีเกิดภาวะทอ้งอืดในขณะบงัคบั 
     5.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัแพะและแกะท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้

 

6. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  8 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์   8 คะแนน 

การตรงต่อเวลา     4 คะแนน 

   รวม   20 คะแนน 

 

7. ผลสัมฤทธ์ิ 

7.1 นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มตอ้งฝึกปฏิบติัการปฏิบติัการจบับงัคบัแพะตามกลุ่ม 

7.2 ใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามในขอ้ท่ี 5  

7.2  ท ารายงานรูปเล่มส่งในสัปดาห์ถดัไป รายงาน 1 เล่ม/ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดวธีิการจบั
บงัคบัแพะและการตอบค าถามในขอ้ท่ี 5 
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ใบงานที ่8 

ปฏบิัติการบังคบัไก่ 

 

 

1 .วตัถุประสงค์  
1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจพฤติกรรมสัตวปี์ก และสามารถบงัคบัไก่ได ้

     1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมของสัตวปี์กได ้

     1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายพฤติกรรมท่ีเหมือนและต่างกนัของสัตวปี์กกบัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ย
นมได ้

     1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัลูกสัตวปี์ก 
กบัสัตวปี์กท่ีโตเตม็วยั 

     1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อาการของสัตวปี์กท่ีเกิดภาวะช็อกในขณะบงัคบัได้ 
     1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัสัตวปี์กท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได้ 

 

2. ลกัษณะงาน 
ใหน้กัศึกษาปฏิบติัการ บงัคบัไก่  โดยศึกษาวธีิการจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 

พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัสัตวปี์ก  โดยแบ่งใหน้กัศึกษาปฏิบติังานเป็นกลุ่ม กลุ่มละ 4 คน 

และใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามทา้ยบท 
 

3. สัตว์ทดลองและอุปกรณ์ 

3.1 ไก่ตวัเตม็วยั 1 ตวั / นกัศึกษา 4 คน 

3.2 หลอดฉีดยาขนาด 3 มิลลิลิตร จ านวน 4 อนั / นกัศึกษา 4 คน 

3.3 เขม็ฉีดยาเบอร์ 23 ยาว 1 น้ิว จ  านวน 4 อนั / นกัศึกษา 4 คน 

3.4 ส าลีและแอลกอฮอร์ 

3.5 กลอ้งถ่ายรูป 
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4.  ขั้นตอน 

4.1  ให้นักศึกษาจับบังคับไก่เพือ่การเจาะเลอืด 

หลกัการ : การเก็บตวัอยา่งเลือดสามารถเจาะเก็บไดจ้ากหลอดเลือดด าบริเวณดา้นขา้งล าคอ 
(Jugular Vein) ทั้งสองดา้นแต่ส่วนมากนิยมใชห้ลอดเลือดทางดา้นขวาซ่ึงมีขนาดใหญ่กวา่ หลอด
เลือดด าท่ีปีก (Brachial Vein) และหลอดเลือดด าท่ีขา (Leg Vein) และในการปฏิบติังานควรมีผูช่้วย
ในการจบับังคบัควบคุมและกดเส้นเลือดเพื่อท่ีสามารถมองเห็นไดช้ดัเจนและสะดวกปลอดภยัใน
การปฏิบติังาน   

ขั้นตอนการท า : จบัไก่หงายทอ้งข้ึนโดยใหด้า้นกน้หนัออกไปดา้นนอกของผูจ้บั จากนั้นผู ้
ท่ีท  าการถอนขนบริเวณท่ีจะท าการเจาะเลือด ท าใหเ้ราเห็นเส้นเลือดชดัเจน ผูท่ี้ท  าการจบับงัคบัไ ก่
ใหท้  าการกดเส้นเลือดใหนู้นข้ึนเพื่อใหง่้ายต่อการเจาะเลือด จากนั้นผูท่ี้จะท าการเจาะเลือดใหแ้ทง
เขม็ โดยเอียงเขม็ท ามุม 45 องศา ลงบนผวิหนงัใหท้ะลุถึงเส้น เลือด จากนั้นท าการเก็บเลือด เม่ือเก็บ
เลือดไดป้ริมาณตามท่ีตอ้งการแลว้นั้น ค่อยๆถอนเขม็ออกมา และใชส้ าลีแหง้ก ดบริเวณต าแหน่งท่ี
เจาะเลือดไวอ้ยา่งนอ้ยนาน 30 วนิาที เน่ืองจากไก่มีผวิหนงัท่ีบางท าใหเ้ส้นเลือดแตกไดง่้ายถา้เราไม่
กดใหเ้ลือดหยดุนานเพียงพอ  ดงัรูปแสดงการจบับงัคบัควบคุมสัตวปี์กเพื่อเจาะเก็บเลือดจากบริเวณ
หลอดเลือดด าท่ีปีก       

 

 
รูป แสดงการจบับงัคบัควบคุมสัตวปี์กเพื่อเจาะเก็บเลือดจากบริเวณหลอดเลือดด าท่ีปีก  
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5. เมื่อนักศึกษาปฏิบัติการบังคับสุกรแล้ว  ให้นักศึกษาตอบค าถามดังต่อไปนี้ 
     5.1 ใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมของสัตวปี์กโดยทัว่ไป 

     5.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายพฤติกรรมท่ีเหมือนและต่างกนัของสัตวปี์กกบัสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ยนม 

     5.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการบงัคบัลูกสัตวปี์ก กบั
สัตวปี์กท่ีโตเตม็วยั 

     5.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อาการของสัตวปี์กท่ีเกิดภาวะช็อกในขณะบงัคบั 

     5.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัสัตวปี์กท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได ้

 

6. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  4 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์   4 คะแนน 

การตรงต่อเวลา     2 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 

 

7. ผลสัมฤทธ์ิ 

7.1 นกัศึกษาทุกคนในกลุ่มตอ้งฝึกปฏิบติัการปฏิบติัการจบับงัคบัไก่ตามกลุ่ม 

7.2 ใหน้กัศึกษาทุกคนในกลุ่มช่วยกนัตอบค าถามในขอ้ท่ี 5  

7.2  ท ารายงานรูปเล่มส่งในสัปดาห์ถดัไป รายงาน 1 เล่ม/ กลุ่ม โดยมีรายละเอียดวธีิการจบั
บงัคบัไก่และการตอบค าถามในขอ้ท่ี 5 
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ใบงานที ่9 

พฤติกรรมและเทคนิคการบังคบัม้า 

 

1.วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจ พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัมา้ 

1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมของมา้แต่ละช่วงอายไุด ้

      1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายขอ้ควรระวงัในการบงัคบัมา้ได้ 
      1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการลม้ลูกมา้กบัมา้โต
เตม็วยั 

      1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อาการของมา้ท่ีเกิดภาวะเสียดในขณะบงัคบัได้ 
     1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัมา้ท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได้ 
 

2. ลกัษณะงาน 

ใหน้กัศึกษาตอบค าถามจากใบงานโดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
พฤติกรรมและเทคนิคการบงัคบัมา้ 

 

3. ค าถาม 

3.1 ใหน้กัศึกษาบอกพฤติกรรมของมา้แต่ละช่วงอาย ุ
      3.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายขอ้ควรระวงัในการบงัคบัมา้ 

      3.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการลม้ลูกมา้กบัมา้โตเตม็วยั 

      3.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์อาการของมา้ท่ีเกิดภาวะเสียดในขณะบงัคบั 

    3.5 ใหน้กัศึกษาสังเคราะห์วธีิการบงัคบัมา้ท่ีอาจท าใหส้ัตวต์ายได้ 
 

4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน 

ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค ์  4  คะแนน 

การตรงต่อเวลา     3 คะแนน 
   รวม    10 คะแนน 
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5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเล่มรายงานรายบุคคล  โดยน าส่งทา้ยชัว่โมงเรียน 
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ใบงานที ่10 

การควบคุมสัตว์โดยการใช้ยาหรือเคมภีัณฑ์ 

 

1.วตัถุประสงค์ 

 1.1 เพื่อใหน้กัศึกษาเขา้ใจ การควบคุมสัตวโ์ดยการใชย้าหรือเคมีภณัฑ์ 
1.2 เพื่อใหน้กัศึกษาบอกปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือตอ้งการใชย้าหรือเคมีภณัฑใ์นการควบคุม

สัตวไ์ด ้

     1.3 เพื่อใหน้กัศึกษาอธิบายชนิด ขนาดท่ีใช ้และขอ้ควรระวงัของยาน าสลบและยาสลบท่ีใช้
ในสัตวแ์ต่ละชนิดได ้

     1.4 เพื่อใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการใชย้าน าสลบกบัไม่
ใชย้าน าสลบก่อนการวางยาสลบสัตว ์

     1.5 เพื่อใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ชนิด ขนาดท่ีใช ้และขอ้ควรระวงัของยาน าสลบและยาสลบท่ี
สามารถใชใ้นสัตวท่ี์ปลอดภยัท่ีสุด  มา 5 ชนิด 

     1.6 เพื่อใหน้กัศึกษาสังเคราะห์ชนิดของเคมีภณัฑท่ี์ใชเ้พื่อการบงัคบัสัตวปี์กท่ีปลอดภยั
ท่ีสุด 

 

2. ลกัษณะงาน 

ใหน้กัศึกษาตอบค าถามจากใบงาน โดยศึกษาเน้ือหาจากเอกสารประกอบการสอนเร่ือง 
การควบคุมสัตวโ์ดยการใชย้าหรือเคมีภณัฑ์ 
 

3. ค าถาม 
3.1  ใหน้กัศึกษาบอกถึงปัจจยัท่ีตอ้งพิจารณาเม่ือตอ้งการใชย้าหรือเคมีภณัฑใ์นการควบคุม

สัตว ์

     3.2 ใหน้กัศึกษาอธิบายชนิด ขนาดท่ีใช ้และขอ้ควรระวงัของยาน าสลบและยาสลบท่ีใชใ้น
สัตวแ์ต่ละชนิดได ้

     3.3 ใหน้กัศึกษาเปรียบเทียบความยากง่ายและขอ้ควรระวงัของการใชย้าน าสลบกบัไม่ใชย้า
น าสลบก่อนการวางยาสลบสัตว ์

     3.4 ใหน้กัศึกษาวเิคราะห์ชนิด ขนาดท่ีใช ้และขอ้ควรระวงัของยาน าสลบและยาสลบท่ี
สามารถใชใ้นสัตวท่ี์ปลอดภยัท่ีสุด  มา 5 ชนิด 
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4. เกณฑ์การประเมิน 

ความตั้งใจ โดยการสังเกตพฤติกรรม  3 คะแนน  
ความถูกตอ้งตามวตัถุประสงค์   4 คะแนน 

การตรงต่อเวลา     3 คะแนน 

   รวม   10 คะแนน 

 

5. ผลสัมฤทธ์ิ 

 รูปเล่มรายงานรายบุคคล  โดยน าส่งทา้ยชัว่โมงเรียน 
 

 



 

 

การบงัคบัโค กระบือ   116 

การจบับงัคบัแมว     76 

การจบับงัคบัและควบคุมสุกร    89 

การจบับงัคบัและควบคุมแกะและแพะ 153 

การจบับงัคบัควบคุมมา้   187 

การจบับงัคบัสัตวปี์ก   169 

การบงัคบัสุนขั      54 

การพฒันาทางพฤติกรรมของมา้  182 

การพฒันาพฤติกรรมของสุนขั    49 

แกรมเบล    159 

การต่อเชือก        36 

การต่อเชือกแบบช็อต สปริทซ์      36 

การต่อเชือกแบบลองสปริทซ์      36 

การผกูคลอ้งเชือก       41 

การผกูหาง       43 

การเรียนรู้แบบใชเ้หตุผล      21 

การเรียนรู้แบบฝังใจ       21 

การเรียนรู้แบบมีเง่ือนไข      21 

การเรียนรู้แบบลองผดิลองถูก      21 

ขลุม           44, 118 

ขลุมมา้      198 

คลอไดเอซีพอ็กไซด ์   220 

คลอโปรมาซีน ไฮโดรคลอไรด ์ 217 

คลอราซีเพท ไดโพแทสเซียม   221 

คอกปฏิบติัการ    122 

คิงฮอ๊บเบิ้ล     197 

คีมดึงจมูก    120 

เคร่ืองถ่างปากมา้    201 

โครไมพารามีน ไฮโดรครอไรด ์  221 

เง่ือน         37 

เง่ือนขมวดปมเชือก       37 

เง่ือนขดัสมาธิ        39 

เง่ือนตะกรุดเบด็       40 

เง่ือนแบบโบว ์       38 

เง่ือนบ่วงสายธนู              40, 43 

เง่ือนพิรอด        38 

เง่ือนสลิป น็อท        39 

เง่ือนฮอนดา้       42 

เชือกคลอ้ง        34 

เชือกมดัขา        35 

ซองบงัคบัมา้    200 

ไซลาซีน ไฮโดรคลอไรด์   218 

ดร็อกซาแพรม ไฮโดรครอไรด ์  219 

โดซิปิน ไฮโดรครอไรด ์   222 

ไดฟีนิลไฮดรามีน ไฮโดรครอไรด ์ 222 

ไดเอซีแพม    217 

โทลาโซลีน     219 

นาลทรีโซน     224 

บรีดด้ิง ฮอ๊บเบิ้ล     198 

เบอร์ดิชโซ่         145, 146 

โปรปาโนลอล ไฮโดรครอไรด ์ 226   

โปรมาซีน ไฮโดรครอไรด ์  225 

ดชันี 
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พฤติกรรม        16 

พฤติกรรมของโคและกระบือ  113 

พฤติกรรมของแพะ แกะ   151 

พฤติกรรมของแมว     70 

พฤติกรรมของสุกร     88 

พฤติกรรมของสัตวปี์ก   167 

พฤติกรรมท่ีเกิดจากการเรียนรู้      20 

พฤติกรรมท่ีเป็นมาแต่ก าเนิด      20 

พฤติกรรมเรียนรู้แบบแฮบบิชูเอชนั     20 

แพสเทริน ฮอ๊บเบิ้ล   196 

โพรโปฟอล    219 

ฟีนิลโปรปาโนลามีน ไฮโดรครอไรด ์  225 

ฟีโนบาร์บิทอล     224 

ไพรมิโดน     225 

มีเกสทรอล อะซีเตท    223 

เมท็ดรอกซีโปรเจสเตอโรน อะซีเตท  223 

ไมห้มอ       192, 193, 195, 196 

โยฮิมบิน     219 

วธีิฮาลฟ์ ฮิท    127 

เวป ฮอ๊บเบิ้ล     196 

สนสะพาย    119 

สลิงเชือก     201 

ส่ิงเร้า         16 

ใส่ห่วงจมูก    119 

อะซาพีโรน    217 

อะเซพโปรมาซีน มาลีเอต  216 

อิงลิช ฮอ๊บเบิ้ล     197 

อลัพราโซแลม     220 

เอท็ทิลไลโซบิวทราซีน ไฮโดนครอไรด ์ 222  

 

Acepromazine Maleate   216 

Alprazolam    220 

Azaperone    217 

Bow Knot      38 

Chlordiazepoxide   220 

Chlorpromazine Hydrocholride         217,220 

Clomiparamine Hydrocholride   221 

Clorazepate dipotassium    221 

Doxapram Hydrocholride  219 

Doxepin Hydrocholride   222 

Diazepam    217 

Diphenhydramine Hydrochloride   222 

Ethylisobutrazine  Hydrocholride  222 

Overhand Knot      37 

Phenobarbital    224 

Phenylpropanolamine Hydrocholride  225 

Primidone     225 

Promazine Hydrochloried   225 

Propranolol hydrochloride  226 

Medroxyprogesterone Acetate  223 

Megestrol Acetate    223 

Naltrexone     224 
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Xylazine Hydrocholride   218 

Yohimbine    219 

Tolazoline    219 

Propofol    219 

Long Splice      36 

Sheet Bend      39 

Short Splice      36 

Slip Knot      39 

Square Knot      38 
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