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กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้ถึงรูปร่าง โครงสร้าง อวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย ตลอด
ถึงระบบการท างานของร่างกาย เพ่ือเป็นประโยชน์ในการดูแลเลี้ยงดูสุนัขต่อไป 
กล่าวท่ัวไป 
กายวิภาคศาสตร์ เป็นวิชาที่กล่าวถึงลักษณะของรูปร่าง โครงสร้าง และอวัยวะต่าง ๆ ของ  ร่างกายซึ่งจะ
ประกอบรวมกันเป็นระบบการท างาน 
สรีรวิทยา เป็นวิชาที่กล่าวถึงหน้าที่และการท างานของอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกายในแต่ละระบบ ซึ่ง ทุก
ระบบจะมีความสัมพันธ์และเก่ียวข้องกัน ท าให้ร่างกายสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้ 
ระบบการท างานของร่างกาย    แบ่งออกได้เป็น   ๑๑   ระบบ ดังนี้คือ 
 1.   ระบบเครื่องห่อหุ้มร่างกาย  (INTEGUMENTARY SYSTEM) 
 2.   ระบบโครงกระดูก  (SKELETAL SYSTEM) 
 3.   ระบบกล้ามเนื้อ  (MUSCULAR  SYSTEM) 
 4.   ระบบทางเดินอาหาร  (DIGESTIVE  SYSTEM) 
 5.   ระบบวงจรโลหิต  (VASCULAR  SYSTEM) 
 6.   ระบบหายใจ  (RESPIRATORY  SYSTEM) 
 7.   ระบบสืบพันธุ์  (REPRODUCTIVE  SYSTEM) 
 8.   ระบบขับถ่ายปัสสาวะ  (URINARY  SYSTEM) 
 9.   ระบบประสาท  (NERVOUS  SYSTEM) 
 10.  ระบบต่อมไร้ท่อ  (ENDOCRINE GLAND  SYSTEM) 
 11.  อวัยวะในการมองเห็นและได้ยิน  (EYE AND EAR) 
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1.ระบบเครื่องห่อหุ้มร่างกาย (INTEGUMENTARY SYSTEM)  
 ระบบเครื่องห่อหุ้มร่างกาย เป็นระบบการท างานระบบหนึ่งของร่างกาย ซึ่งได้แก่ระบบที่ท าหน้าที่
ปกคลุมภายนอกร่างกาย โดยมีอวัยวะที่ส าคัญคือ ผิวหนัง (SKIN) 
 ก.   การแบ่งชั้นของผิวหนัง ผิวหนังแบ่งออกได้เป็น 2 ชั้น คือ 
 (1)  ผิวหนังชั้นนอก (EPIDERMIS) เป็นผิวหนังในส่วนที่ตายแล้ว ไม่มีโลหิตมาเลี้ยงผิวหนังชั้นนี้จะ
หลุดลอกออกเป็นขี้ไคล 

(2) ผิวหนังชั้นใน (DERMIS) เป็นชั้นของผิวหนังที่มีโลหิตมาเลี้ยง ซึ่งในผิวหนังชั้นนี้จะมีอวัยวะต่าง 
ๆ รวมอยู่ด้วยคือ 
 - ปลายเส้นประสาท ท าหน้าที่ในการรับความรู้สึก 
 - ขุมขน ท าหน้าที่สร้างขนปกคลุมร่างกาย 
 - ต่อมไขมัน ท าหน้าที่สร้างน้ ามันเพ่ือหล่อเลี้ยงผิวหนังท าให้ผิวหนังอ่อนนุ่มไม่แห้งกร้าน และยัง
ป้องกันไม่ให้น้ าในร่างกายระเหยออกมากเกินไป 
 - ต่อมเหงื่อ ท าหน้าที่ขับเหงื่อออกจากร่างกาย ซึ่งช่วยในการระบายความร้อนและขับของเสียที่
เป็นของเหลวออกจากร่างกาย ส าหรับสุนัขจะไม่มีต่อมเหงื่อที่ผิวหนัง 
 ข.   ส่วนประกอบอื่น ๆ ของผิวหนัง 
 (1) ขน เป็นส่วนที่ช่วยปกคลุมเกือบทั่วร่างกาย ซึ่งสัตว์แต่ละชนิดจะมีลักษณะของขนที่แตกต่างกัน 
ขนสามารถแบ่งออกได้เป็น 2 ชนิด คือ ขนชนิดที่ขึ้นปกคลุมบริเวณต่าง ๆ ทั่วร่างกาย กับขนชนิดที่มีอยู่
เฉพาะแห่ง เช่น คิ้ว หนวด และอวัยวะเพศ เป็นต้น 
 ขนของสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด มี 2 ชั้น คือ 
 - ชั้นนอก ลักษณะเป็นขนค่อนข้างแข็ง เส้นตรงและมีความยาวปานกลาง 
 - ชั้นใน ขนจะมีลักษณะสั้น ค่อนข้างนุ่มและหนา 
 (2)   เล็บอุ้งเท้า คือส่วนที่เปลี่ยนแปลงมาจากผิวหนังชั้นนอก เมื่อเล็บถูกท าลายจะสามารถสร้าง
เล็บใหม่ได้อีก 
 (3)   นิ้วติ่ง คือ นิ้วที่ประกอบด้วยเล็บ เช่นเดียวกับเล็บอ่ืน ๆ นิ้วติ่งขาหน้าจะมีกระดูก แต่นิ้วติ่งขา
หลังไม่มีกระดูก 
 ค.   หน้าที่ของผิวหนัง 
 (1)   ปกคลุมร่างกาย 
 (2)   รับความรู้สึกจากภายนอกร่างกาย 
 (3)   รักษาระดับอุณหภูมิของร่างกาย 
 (4)   ขับของเสียที่เป็นของเหลวออกจากร่างกายทางเหงื่อ 
 (5)   ดูดซึมสารบางชนิด 
2.   ระบบโครงกระดูก (SKELETAL SYSTEM) 
 โครงกระดูกในร่างกายจะประกอบด้วยกระดูกต่าง ๆ หลายชิ้น ซึ่งแต่ละชิ้นอาจจะมีรูปร่าง
เหมือนกัน คล้ายกันหรือแตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับต าแหน่งและหน้าที่ของกระดูกชิ้นนั้น ๆ 
 ที่กระดูกแต่ละชิ้นจะมีเส้นโลหิตและเส้นประสาทมาเลี้ยง ดังนั้นกระดูกจึงมีการเจริญเติบโต
เปลี่ยนแปลง ซ่อมแซมตัวเองและอาจเกิดโรคได้เช่นเดียวกับอวัยวะอ่ืน ๆ 
 ก.   ส่วนประกอบของกระดูก กระดูกประกอบด้วยชั้นต่าง ๆ 3 ชั้น 
 (1)   ชั้นนอก ลักษณะแข็ง บางชิ้นอาจจะหนาหรือบาง ขึ้นอยู่กับหน้าที่และต าแหน่งของกระดูกใน
ร่างกาย 
 (2)   ชั้นกลาง ลักษณะเป็นรูพรุนคล้ายฟองน้ า 
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 (3)   ชั้นใน คือส่วนที่เป็นช่องว่างของกระดูก ในชั้นนี้จะมีไขกระดูก 
  - ไขกระดูกสีแดง ท าหน้าที่สร้างเม็ดโลหิตแดงและเม็ดโลหิตขาว 
  - ไขกระดูกสีเหลือง ท าหน้าที่ช่วยซ่อมแซมกระดูกเม่ือกระดูกหัก 
 ข.   การแบ่งชนิดของกระดูกตามลักษณะ  
 (1)   กระดูกยาว เช่น กระดูกขาหน้าตอนบน กระดูกขาหน้าตอนล่าง กระดูกขาหลังตอนบน และ
กระดูกขาหลังตอนล่าง เป็นต้น 
 (2)   กระดูกสั้น เช่น กระดูกนิ้ว เป็นต้น 
 (3)   กระดูกแบนเช่น กระดูกสะบัก และกระดูกเชิงกราน เป็นต้น 
 (4)   กระดูกเป็นโพรง เช่น กะโหลกศีรษะ เป็นต้น 
 (5)   กระดูกเป็นก้อน เช่น กระดูกสะบ้า 
 (6)   กระดูกลักษณะอ่ืน ๆ เช่น กระดูกสันหลัง เป็นต้น 
 ค.   การแบ่งชนิดของกระดูกตามหน้าที่ แบ่งได้เป็น 2 ประเภท  
 (1)   กระดูกแกนกลางของร่างกาย (AXIAL SKELETON) ได้แก่กระดูกต่าง ๆ ที่อยู่ตรงกึ่งกลาง
ล าตัว ได้แก่ 
 (ก)   กะโหลก (SKULL) คือกระดูกท่ีห่อหุ้มสมองเพ่ือป้องกันการถูกกระแทก ประกอบด้วยส่วนที่
เป็นศีรษะ (CRANIAL PORTION) กับส่วนที่เป็นใบหน้า (FACIAL PORTION) 
 (ข)   กระดูกสันหลัง  (VERTEBRAL COLUMN)     คือกระดูกท่ีเป็นแกนกลางของล าตัว     ได้แก่
กระดูกที่ต่อจากกะโหลกออกมา แบ่งตามต าแหน่งที่อยู่ได้เป็นกระดูกบริเวณคอ,กระดูกบริเวณอก,กระดูก
บริเวณหลังและเอว,กระดูกบริเวณก้น และกระดูกหาง 
  กระดูกสันหลังในสุนัขมีทั้งหมด 50 - 52 ชิ้น แบ่งออกเป็น 
  - กระดูกบริเวณคอ (CERVICAL VERTEBRAE) จ านวน 7 ชิ้น 
  - กระดูกบริเวณอก (THORACIC VERTEBRAE) จ านวน 13 ชิ้น 
  - กระดูบริเวณหลังและเอว (LUMBAR VERTEBRAE) จ านวน 7 ชิ้น 
  - กระดูกบริเวณก้น (SACRAL VERTEBRAE) จ านวน 3 ชิ้น 
  - กระดูกหาง (COCCYGEAL VERTEBRAE) จ านวน 20 - 22 ชิ้น 
  ดังนั้น เขียนเป็นสูตรกระดูกสันหลังของสุนัขได้คือ C7T13L7S3Cy20-22 
 (ค)   กระดูกซี่โครง (RIBS) เป็นกระดูกแบน เล็กและยาว ประกอบด้วย 2 ส่วน คือส่วนที่เป็น
กระดูกแข็งซึ่งเกาะติดกับกระดูกสันหลังบริเวณอก (THORACIC VERTEBRAE) ทั้งสองด้าน กับส่วนที่เป็น
กระดูกอ่อน ซึ่งเกาะติดกับกระดูกอก (STERNUM) ดังนั้น สุนัขจะมีกระดูกซี่โครงรวม    13 คู่ หรือ 26 อัน 
ท าหน้าที่ป้องกันอวัยวะในช่องอก 
 (ง)   กระดูกอก (STERNUM) มีลักษณะเป็นแผ่นอยู่ตรงกลางล าตัวบริเวณช่องอก เป็นที่ยึดเกาะ
ของกระดูกซี่โครง (ส่วนที่เป็นกระดูกอ่อน) ทั้งสองด้าน 
 
 (2)  กระดูกระยางค์ (APPENDICULAR SKELETON) ได้แก่กระดูกขาหน้า และกระดูกขาหลัง 
 (ก)    กระดูกขาหน้า ประกอบด้วย 
 1) กระดูกสะบัก (SCAPULA) เป็นกระดูกแผ่นแบน ๆ รูปคล้ายสามเหลี่ยม ยึดติดกับล าตัว
ด้วยกล้ามเนื้อ ตอนล่างของกระดูกสะบักจะต่อกับกระดูกขาหน้าตอนบนบริเวณที่เรียกว่า หัวไหล่ 
 2)   กระดูกขาหน้าตอนบน (HUMERUS) เป็นกระดูกรูปร่างยาว หัวกระดูกด้านบนจะต่อกับ
กระดูกสะบัก ส่วนกระดูกด้านล่างจะต่อกับกระดูกขาหน้าตอนล่างบริเวณท่ีเรียกว่า ข้อศอก 
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 3)   กระดูกขาหน้าตอนล่าง ประกอบด้วย กระดูกยาว 2 ชิ้น ชิ้นที่ใหญ่กว่าเรียกว่ากระดูก
เรเดียส (RADIUS) ซึ่งปลายตอนบนจะต่อกลับกระดูกขาหน้าตอนบนตรงบริเวณข้อศอก ส่วนชิ้นที่เล็กกว่า
เรียกว่ากระดูกอัลน่า (ULNA) บริเวณส่วนปลายล่างของกระดูกทั้งสองชิ้นนี้จะต่อกับกระดูกข้อมือ 
 4)   กระดูกข้อมือ (CARPUS) เป็นกระดูกชิ้นเล็ก ๆ สองแถว อยู่ระหว่างกระดูกขาหน้า
ตอนล่างกับกระดูกฝ่ามือ 
 5)   กระดูกฝ่ามือ (METACARPUS) ในสุนัขมี 5 ชิ้นเรียงกัน 
 6)   กระดูกนิ้วมือ (PHALANGE) ในสุนัขมี 5 นิ้ว ประกอบด้วยกระดูกนิ้วละ  3  ชิ้น 
 (ข)   กระดูกขาหลัง ประกอบด้วย 
 1)   กระดูกเชิงกราน (PELVIC GIRDLE) เกิดจากกระดูก 3 ชิ้น มาเรียงต่อกัน ( ILIUM 
ISCHIUM และ PUBIS) ท าให้เกิดเป็นช่องว่างตรงกลางลักษณะค่อนข้างกลม เรียกว่ าช่องเชิงกราน 
(PELVIC CAVITY) ซึ่งในสุนัขเพศเมีย เมื่อคลอดลูก ลูกจะเคลื่อนจากปีกมดลูกผ่านช่องเชิงกรานนี้ออกมา 
และบริเวณด้านข้างของกระดูกเชิงกรานทั้งสองด้านจะมีรอยเว้าเป็นแอ่ง ซึ่งเป็นต าแหน่งที่ต่อกับกระดูกขา
หลังตอนบน เรียกต าแหน่งดังกล่าวนี้ว่า ข้อตะโพก 
 2)   กระดูกขาหลังตอนบน (FEMUR) เป็นกระดูกรูปร่างยาว ส่วนหัวกระดูกด้านบนจะต่อกับ
กระดูกเชิงกรานที่ข้อตะโพก และกระดูกส่วนล่างจะต่อกับกระดูกขาหลังตอนล่าง  ตรงบริเวณที่เรียกว่า   
หัวเข่า 
 3)   กระดูกสะบ้า (PATELLA) เป็นกระดูกรูปไข่ขนาดเล็ก ๆ อยู่ที่บริเวณด้านหน้าของหัวเข่า 
 4)   กระดูกขาหลังตอนล่าง ประกอบด้วย กระดูก 2 ชิ้น ขนาดแตกต่างกัน ชิ้นที่ขนาดใหญ่
กว่าเรียกว่ากระดูกทิเบีย (TIBIA) ส่วนชิ้นที่เล็กกว่าเรียกว่ากระดูกฟิบูล่า (FIBULA) ปลายด้านบนของ
กระดูกทั้งสองชิ้นจะติดต่อกับกระดูกขาหน้าตอนบนที่บริเวณหัวเข่า ส่วนปลายด้านล่างของกระดูกจะต่อ
กับกระดูกข้อเท้า 
 5)   กระดูกข้อเท้า (TARSUS) เป็นกระดูกชิ้นเล็ก ๆ สองแถว อยู่ระหว่างกระดูกขาหลัง
ตอนล่างกับกระดูกฝ่าเท้า 
 6)   กระดูกฝ่าเท้า (METATARSUS) ลักษณะเช่นเดียวกับกระดูกฝ่ามือ 
 7)   กระดูกนิ้วเท้า (PHALANGE) ลักษณะเช่นเดียวกับขาหน้า 
 ง.   ข้อต่อ   (JOINT) 
 ข้อต่อคือ บริเวณท่ีกระดูก 2 ชิ้นมาต่อกัน ซึ่งตรงบริเวณรอยต่อดังกล่าวอาจจะเคลื่อนไหวได้อย่าง
อิสระหรือเคลื่อนไหวได้เล็กน้อย หรือเคลื่อนไหวไม่ได้เลย ขึ้นอยู่กับลักษณะการเชื่อมต่อของกระดูกที่
แตกต่างกัน 
 ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้อย่างอิสระ เช่น ข้อศอกและหัวเข่า 
 ข้อต่อที่เคลื่อนไหวได้เล็กน้อย เช่น ข้อต่อกระดูกสันหลัง และข้อต่อภายในกระดูกเชิงกราน 
 ข้อต่อที่เคลื่อนไหวไม่ได้ เช่น ข้อต่อภายในกะโหลกศีรษะ 
 จ.   ข้อต่อที่ส าคัญในร่างกายสุนัข 
 (1)   ข้อต่อบริเวณกะโหลกศีรษะ 
  - ข้อต่อขากรรไกร (กะโหลกศีรษะกับขากรรไกรล่าง) 
  - ข้อต่อท้ายทอย (กะโหลกศีรษะกับกระดูกคอ) 
 (2)   ข้อต่อบริเวณขาหน้า 
  - หัวไหล่ (SHOULDER JOINT) กระดูกสะบัก กับกระดูกขาหน้าตอนบน 
  - ข้อศอก (ELBOW JOINT) กระดูกขาหน้าตอนบน กับกระดูกขาหน้าตอนล่าง 
  - ข้อมือ (กระดูกขาหน้าตอนล่าง กับกระดูกข้อมือ) 
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 (3)   ข้อต่อบริเวณขาหลัง 
  - ข้อตะโพก (HIP JOINT) กระดูกเชิงกราน กับกระดูกขาหลังตอนบน 
  - หัวเข่า (STIFLE JOINT) กระดูกขาหลังตอนบน กับกระดูกขาหลังตอนล่าง 
  - ข้อเท้า (กระดูกขาหลังตอนล่าง กับกระดูกข้อเท้า) 
 
3.   ระบบกล้ามเนื้อ    (MUSCULAR  SYSTEM) 
 กล้ามเนื้อเป็นอวัยวะชนิดหนึ่งของร่างกายซึ่งสามารถพบได้ทั่วร่างกาย รวมทั้งอวัยวะภายใน
ร่างกายบางอวัยวะท าหน้าที่ในการยึดและหดตัวเพ่ือให้เกิดการเคลื่อนไหวส่วนต่าง ๆ ของร่างกายได้ 
 กล้ามเนื้อแต่ละมัดจะถูกหุ้มด้วยแผ่นของพังผืด (FASCIA) กล้ามเนื้อเหล่านี้จะมีชื่อเรียก   ต่าง ๆ 
กันตามต าแหน่ง รูปร่าง หน้าที่ หรือลักษณะการท างาน 
 กล้ามเนื้อแต่ละมัดจะประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ 
 ORIGIN คือส่วนปลายของกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับต าแหน่งอวัยวะที่ไม่ต้องการให้เคลื่อนไหว 
 BELLY คือส่วนที่เป็นมัดของกล้ามเนื้อ 
 INSERTION คือส่วนปลายของกล้ามเนื้อท่ียึดติดกับต าแหน่งของอวัยวะที่ต้องการให้เคลื่อนไหว 
 กล้ามเนื้อส่วนใหญ่จะยึดติดกับกระดูก โดยส่วนปลายของกล้ามเนื้อที่เกาะติดกับกระดูกคือ เอ็น 
(TENDON) 
 ก.   ประเภทของกล้ามเนื้อ แบ่งตามลักษณะการท างานได้ 2 ประเภท 
 (1)   กล้ามเนื้อในอ านาจจิตใจ   (VOLUNTARY MUSCLE) 
 เป็นกล้ามเนื้อที่ท างานภายใต้การควบคุมของสมองโดยผ่านค าสั่งมาตามเส้นประสาท ซึ่งหาก
เส้นประสาทส่วนใดเสียหายหรือเสื่อมสภาพ จะท าให้อวัยวะในส่วนที่ถูกควบคุมนั้นเกิดอาการที่เรียกว่า
อัมพาต  กลุ่มกล้ามเนื้อเหล่านี้ได้แก่กล้ามเนื้อลาย  เช่น กล้ามเนื้อขาหน้าและขาหลัง และกล้ามเนื้อตา 
เป็นต้น 
 กล้ามเนื้อในอ านาจจิตใจ จะท างานเป็นลักษณะคู่ และท างานตรงข้ามกัน เช่น ในการเคลื่อนไหว
ของอวัยวะ กล้ามเนื้อด้านหนึ่งจะท าหน้าที่ในการหดตัว ส่วนกล้ามเนื้อด้านตรงข้ามกันจะท าหน้าที่ในการ
ยืดตัว 
 (2)   กล้ามเนื้อนอกอ านาจจิตใจ   (INVOLUNTARY MUSCLE) 
 เป็นกล้ามเนื้อที่ท างานได้เองโดยอัตโนมัติ ไม่ต้องให้สมองควบคุมหรือสั่งงานแต่อย่างใด ได้แก่
กล้ามเนื้อเรียบทั้งหมด เช่น กล้ามเนื้อหัวใจ กล้ามเนื้อที่อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร เป็นต้น 
 ข.   กลุ่มของกล้ามเนื้อที่ส าคัญในร่างกาย 
 (1)    กล้ามเนื้อบริเวณศีรษะ 
 เป็นกล้ามเนื้อมัดเล็ก ๆ ท าหน้าที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวของหูและตา การเคี้ยว การกลืน การ
เคลื่อนไหวของใบหน้าและปาก เป็นต้น 
 (2)    กล้ามเนื้อบริเวณล าคอ 
 ท าหน้าที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหวของศีรษะ และการท าให้เกิดเสียง เป็นต้น 
 (3)   กล้ามเนื้อบริเวณขาหน้า 
 ท าหน้าที่เก่ียวกับการเคลื่อนไหวของหัวไหล่ ข้อศอก ข้อมือ และนิ้วเท้า 
 (4)   กล้ามเนื้อบริเวณสันหลัง 
 เป็นกล้ามเนื้อท่ีเกาะอยู่กับกระดูกสันหลัง ท าหน้าที่ในการทรงตัว หมุนตัว และกลับตัว เป็นต้น 
 (5)   กล้ามเนื้อบริเวณท้อง 
 เป็นกล้ามเนื้อชิ้นใหญ่แต่บาง ท าหน้าที่ช่วยในการหายใจด้วยท้อง 
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 ภายในร่างกาย จะมีกล้ามเนื้อลักษณะเป็นแผ่นใหญ่ ซึ่งจะกั้นแบ่งให้ช่องอกกับช่องท้องแยกจาก
กัน และท าหน้าที่ช่วยในการหายใจ เรียกกล้ามเนื้อนี้ว่า “กระบังลม” (DIAPHRAM) 
 (6)   กล้ามเนื้อบริเวณขาหลัง 
 ท าหน้าทีเ่กี่ยวกับการเคลื่อนไหวข้อตะโพก หัวเข่า ข้อเท้า และนิ้วเท้า 
 ที่บริเวณด้านหลังของขาหลังตอนล่างจะมีกล้ามเนื้อมัดใหญ่เรียกว่า กล้ามเนื้อน่อง ซึ่งกล้ามเนื้อ
มัดนี้จะมีเอ็นที่ส าคัญอยู่ที่ปลายของกล้ามเนื้อ เป็นเอ็นที่มีลักษณะเส้นใหญ่และเกาะติดกับกระดูกส้นเท้า
เรียกว่า เอ็นร้อยหวาย (ACHILLES TENDON) 
4.   ระบบทางเดินอาหาร ( ALIMENTARY  SYSTEM / DIGESTIVE  SYSTEM ) 
 ระบบทางเดินอาหาร หรือระบบย่อยอาหาร จะประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ แต่ละส่วนติดต่อกัน
เป็นทางยาวตั้งแต่ส่วนต้นจนถึงส่วนท้าย มีลักษณะคล้ายท่อ ภายนอกห่อหุ้มด้วยกล้ ามเนื้อ ส่วนภายในบุ
ด้วยเยื่อชุ่ม (MUCOUS MEMBRANE) 
 ก.   หน้าที่ของระบบทางเดินอาหาร 
 (1) ส่งอาหารเข้าสู่ร่างกาย 
 (2)บดและย่อยอาหาร 
 (3) ขับถ่ายกากอาหารออกจากร่างกาย 
 ข.   อวัยวะในระบบทางเดินอาหาร ได้แก่ 
 ปาก เป็นส่วนต้นของระบบทางเดินอาหาร ประกอบด้วย 
 - ล้ิน เป็นกล้ามเนื้อแผ่นหนา ๆ ท าหน้าที่ในการตวัดและคลุกเคล้าอาหารภายในปาก และท า
หน้าที่ในการรับรสอาหารโดยอาศัยอวัยวะลักษณะเป็นตุ่มเล็ก ๆ บนลิ้น ที่เรียกว่า “ต่อมรับรส” (TASTE 
BUD) ซึ่งต่อมรับรสชนิดหนึ่งจะรับรสอาหารได้รสหนึ่ง รสอาหารที่รับได้คือ รสเปรี้ยว หวาน เค็ม และขม 
ส่วนรสอ่ืน ๆ ที่รู้สึกได้นั้น เป็นความรู้สึกท่ีผสมผสานกันระหว่างรสทั้ง 4 นี้ 
 นอกจากนี้ลิ้นยังท าหน้าที่อ่ืนๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร คือช่วยท าให้เกิดเสียง
ต่างๆ  
 - ต่อมน้ าลาย มี 3 คู่ ทุกคู่จะมีช่องเปิดภายในปากท าหน้าที่สร้างน้ าลาย เพ่ือท าให้อาหารเปียก
และรวมเป็นก้อน นอกจากนี้น้ าย่อยในน้ าลายยังท าหน้าที่ย่อยอาหารประเภทแป้งให้เป็นน้ าตาล 
 - ฟัน เป็นอวัยวะที่ท าหน้าที่ในการตัด ฉีก และบดอาหารในช่องปากเพ่ือให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนส่ง
อาหารลงไปท าการย่อยต่อที่กระเพาะอาหาร 
  ฟันแบ่งออกเป็นชนิดต่าง ๆ ตามลักษณะและหน้าที่ ดังนี้.- 
   ฟันตัด (INCISOR = I) 
   ฟันฉีก (CANINE = C) 
   ฟันกรามเล็ก (PREMOLAR = P) 
   ฟันกรามใหญ่ (MOLAR = M) 
  ฟันสุนัขมี 2 ชุด คือ 
   1. ฟันน้ านม ในสุนัขมี ๒๘ ซี่ ได้แก่ 
     2 ( I 3/3 , C 1/1 , P 3/3 ) 
   2. ฟันแท้ ในสุนัขมี 40 – 42ซี่ ได้แก่ 
     2 ( I  3/3 , C  1/1 , P 4/4 , M 2/2-3 ) 
     คอหอย เป็นทางผ่านของอาหารจากปากเข้าสู่หลอดอาหาร 
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หลอดอาหาร (ESOPHAGUS) เป็นอวัยวะที่อยู่ระหว่างคอหอยกับกระเพาะอาหาร ลักษณะเป็น
ท่อซึ่งห่อหุ้มด้วยกล้ามเนื้อ ท าหน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารจากคอหอยลงสู่กระเพาะอาหาร โดยวิธีการ
บีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อเป็นจังหวะ ซึ่งอาหารจะไม่ถูกย่อยหรือถูกดูดซึมในหลอดอาหารนี้แต่อย่างใด 
 กระเพาะอาหาร (STOMACH) เป็นอวัยวะส่วนหนึ่งของระบบทางเดินอาหารที่ขยายใหญ่ ซึ่งอยู่
ต่อจากหลอดอาหาร ในสุนัขจะมีกระเพาะอาหารเพียงกระเพาะเดียว 
 ภายในกระเพาะอาหารจะมีต่อมส าหรับสร้างน้ าย่อยต่าง ๆ เพ่ือช่วยย่อยอาหารแต่ละชนิด เช่น 
ย่อยโปรตีน ย่อยไขมัน และย่อยน้ านม เป็นต้น นอกจากนั้นยังมีกรดเกลือที่จะท าให้ภายในกระเพาะอาหาร
มีสภาพเป็นกรดซึ่งเหมาะต่อการย่อยอาหาร 
 ที่ผนังภายนอกของกระเพาะอาหารจะมีเส้นโลหิตมากมายซึ่งจะท าหน้าที่ดูดซึมอาหารที่ย่อยอย่าง
สมบูรณ์แล้วจากกระเพาะอาหารเพื่อไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 อาหารที่ผ่านจากหลอดอาหารจะเข้าสู่กระเพาะอาหารเพ่ือท าการย่อย อาหารบางส่วนจะถูกย่อย
จนมีขนาดเล็กที่สุด และจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต ส่วนอาหารที่เหลือที่ยังถูกย่อยไม่สมบูรณ์ จะไหล
เข้าสู่ล าไส้เล็กเพ่ือท าการย่อยต่อไป 
 ล าไส้เล็ก (SMALL INTESTINE) เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหารที่อยู่ต่อจากกระเพาะอาหาร 
มีลักษณะเป็นท่อยาวขดไปมาในช่องท้อง ซึ่งในสุนัขจะมีความยาวประมาณ 13 ฟุต หรือ 4เท่าของความ
ยาวล าตัว 
 ล าไส้เล็ก จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
 1. ล าไส้เล็กส่วนต้น (DUODENUM) เป็นส่วนที่ต่อมาจากกระเพาะอาหาร ที่บริเวณนี้จะมีท่อน้ าดี 
ซึ่งน าน้ าดีจากถุงน้ าดีในตับมาเพ่ือใช้ในการย่อยไขมัน และนอกจากนั้นยังมีท่อที่น าน้ าย่อยที่เรียกว่า 
“อินซูลิน” (INSULIN) และน้ าย่อยอื่น ๆ จากตับอ่อน มาออกท่ีล าไส้เล็กส่วนนี้อีกด้วย 
 2. ล าไส้เล็กส่วนกลาง (JEJUNUM) เป็นส่วนที่ต่อมาจากล าไส้เล็กส่วนต้น จะมีความยาวมากที่สุด 
 3. ล าไส้เล็กส่วนปลาย (ILEUM) เป็นส่วนสุดท้ายของล าไส้เล็กที่ต่อมาจากล าไส้เล็กส่วนกลางและ
จะไปเชื่อมต่อกับล าไส้ใหญ่ 
 ล าไส้เล็กจะท าหน้าที่ในการย่อยอาหารที่เหลือทั้งหมดจากการย่อยที่ยังไม่สมบูรณ์จากกระเพาะ
อาหาร และอาหารที่ถูกย่อยจนสมบูรณ์แล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่กระแสโลหิต เพ่ือน าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของ
ร่างกาย ส าหรับส่วนที่เหลือจากการย่อยที่เรียกว่า “กากอาหาร” จะเคลื่อนไปเข้าสู่     ล าไส้ใหญ่ต่อไป 
 ตับ (LIVER) เป็นอวัยวะในระบบทางเดินอาหารมีลักษณะเป็นก้อน ๆ หลายก้อนอยู่รวมกัน แต่ละ
ก้อนจะมีขนาดแตกต่างกันไป ปกติจะมีสีน้ าตาลเข้ม 
 ภายในตับจะมีถุงน้ าดี (GALL BLADDER) ซึ่งมีหน้าที่ในการสร้างน้ าดี (BILE) เพ่ือใช้ในการย่อย
ไขมันที่ล าไส้เล็ก โดยจะไหลไปตามท่อน้ าดี (BILE DUCT) จากถุงน้ าดีไปออกท่ีล าไส้เล็กส่วนต้น 
 หน้าที่ของตับ โดยทั่ว ๆ ไป คือ 
  - สร้างน้ าดี 
  - ท าลายสารที่เป็นพิษ 

- สะสมน้ าตาล ธาตุเหล็ก และวิตามินดี 
 ตับอ่อน (PANCREAS) เป็นอวัยวะที่อยู่บริเวณด้านข้างของล าไส้เล็กส่วนต้น มีหน้าที่ในการสร้าง
น้ าย่อยเพ่ือใช้ย่อยโปรตีน ย่อยไขมัน และนอกจากนั้นยังมีหน้าที่สร้าง “อินซูลิน” อีกด้วย 
 ล าไส้ใหญ่ (LARGE INTESTINE) เป็นอวัยวะที่อยู่ต่อจากล าไส้เล็กส่วนปลาย มีลักษณะเป็นท่อ
คล้ายล าไส้เล็ก แต่มีขนาดใหญ่กว่าและสั้นกว่าล าไส้เล็ก 
 ล าไส้ใหญ่จะรับกากอาหารที่เหลือจากการย่อยโดยล าไส้เล็กมาเก็บสะสมไว้ภายหลังจากการดูดน้ า
ออกจากกากอาหารแล้ว กากอาหารเหล่านี้จะถูกขับออกจากร่างกายทางทวารหนักเป็นอุจจาระ 
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ค. สรุปการท างานของระบบทางเดินอาหาร  
 เมื่อสุนัขกินอาหารเข้าสู่ปาก ลิ้นจะคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากันและเป็นก้อน โดยมีน้ าลายเป็นตั ว
ช่วย ฟันจะบดเคี้ยวอาหารให้มีขนาดเล็กลง น้ าย่อยในน้ าลายจะช่วยย่อยอาหารบางส่วน แต่จะไม่มีการดูด
ซึมอาหารในช่องปาก จากนั้นอาหารจะเคลื่อนผ่านหลอดอาหารไปเข้าสู่กระเพาะอาหาร โดยไม่มีการดูดซึม
อาหารในหลอดอาหารเช่นกัน ที่กระเพาะอาหารจะย่อยอาหารได้และถูกดูดซึมไปบางส่วน การย่อยและดูด
ซึมอาหารส่วนที่เหลือจะสมบูรณ์ที่ล าไส้เล็ก กากอาหารที่เหลือจะผ่านไปถึงล าไส้ใหญ่ จากนั้นกากอาหาร
จะสะสมและถูกขับออกจากร่างกายทางทวารหนัก 
5.   ระบบวงจรโลหิต (VASCULAR  SYSTEM) 
      ก.   ระบบโลหิต (BLOOD VASCULAR SYSTEM) 
 ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้.- 
 (1) หัวใจ (HEART) ลักษณะคล้ายดอกบัวคว่ า ห่อหุ้มด้วยกล้ามเนื้อ ภายในแบ่งออกเป็น 4 ห้อง  
ต าแหน่งที่อยู่คือบริเวณซี่โครงซี่ที่ 3 – 6 และค่อนมาทางด้านซ้าย ส่วนประกอบของหัวใจได้แก่ 
  - เยื่อหุ้มหัวใจ (PERICARDIUM) เป็นถุง 2 ชั้น ภายในมีของเหลวเล็กน้อย ท าหน้าที่เป็น
ตัวหล่อลื่น ป้องกันการเสียดสีในระหว่างการเคลื่อนไหวของหัวใจ 
  -ผนังหัวใจ แบ่งออกเป็น  3 ชั้น คือ 
   ชั้นนอก (EPICARDIUM) เป็นชั้นที่บาง 
   ชั้นกลาง (MYOCARDIUM) เป็นชั้นกล้ามเนื้อหนามาก กล้ามเนื้อหัวใจด้านซ้าย
จะหนากว่าด้านขวา 
   ชั้นใน (ENDOCARDIUM) เป็นชั้นที่บาง 
  - ห้องหัวใจ แบ่งออกเป็นห้องด้านซ้ายและห้องด้านขวา แยกจากกันอย่างสมบูรณ์ และ
ในห้องแต่ละด้านนี้จะแบ่งเป็นห้องบนกับห้องล่าง ซึ่งจะมีผนังกั้นแบ่ง แต่มีช่องที่ทะลุถึงกันได้ 
  - ลิ้นหัวใจ เป็นส่วนที่ช่วยกั้นแบ่งบริเวณช่องที่อยู่ระหว่างหัวใจห้องบนกับห้องล่าง ซึ่ง
ตามปกติลิ้นหัวใจจะยอมให้โลหิตไหลผ่านออกไปได้ แต่จะปิดกั้นไม่ให้โลหิตไหลย้อนกลับ ลิ้นหัวใจที่กั้น
แบ่งระหว่างหัวใจห้องบนขวากับห้องล่างขวา จะเป็นแผ่นบาง ๆ 3 แผ่น เรียกว่า TRICUSPID VALVES 
ส่วนลิ้นหัวใจที่ก้ันแบ่งระหว่างหัวใจห้องบนซ้ายกับห้องล่างซ้าย เรียกว่า BICUSPID VALVES หรือ MITRAL 
VALVES 
 (2) โลหิตแดง คือ โลหิตที่จะน าก๊าซอ๊อกซิเจนและอาหารจากหัวใจไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 (3) โลหิตด า คือ โลหิตที่จะรับเอาของเสียที่เกิดจากการท างานของร่างกายและก๊าซคาร์บอนไดอ๊
อกไซด์จากส่วนต่าง ๆ กลับเข้าสู่หัวใจ 
 (4) เส้นโลหิตแดง (ARTERIES) มีลักษณะเป็นท่อยาว ๆ ซึ่งจะออกจากหัวใจเพ่ือน าพาโลหิตแดง
ไปยังอวัยวะต่าง ๆ ยกเว้นเส้นโลหิตที่น าโลหิตด าจากหัวใจไปฟอกท่ีปอด 
 เส้นโลหิตแดงจะมีตั้งแต่ขนาดใหญ่ที่สุดจนถึงขนาดเล็กท่ีสุดเรียกว่าเส้นโลหิตฝอย (CAPILLARIES) 
 เส้นโลหิตแดงขนาดใหญ่จะมีผนังหนาและยืดหยุ่นได้ซึ่งจะเป็นตัวปรับระดับความดันโลหิต เมื่อ
หัวใจบีบตัวจะส่งโลหิตไปตามเส้นโลหิตแดงท าให้เกิดชีพจร (PULSE) และในสุนัขจะตรวจได้จากเส้นโลหิต
ชื่อ FEMORAL ARTERY ที่บริเวณด้านในของโคนขาหลังตอนบน 
 เส้นโลหิตฝอยจะมีขนาดเล็กมากเพียงแต่ให้เม็ดโลหิตแดงผ่านไปได้ในลักษณะแถวเรียงเดียว มีอยู่
ทั่วไปในเนื้อเยื่อต่าง ๆ เป็นร่างแห เป็นตัวแลกเปลี่ยนก๊าซ อาหารและของเสียระหว่างโลหิตกับเนื้อเยื่อของ
ร่างกาย 
 (5) เส้นโลหิตด า (VEINS) เป็นเส้นโลหิตที่ออกจากอวัยวะต่าง ๆ เพื่อน าพาโลหิตด ากลับเข้าสู่หัวใจ 
ยกเว้นเส้นโลหิตที่น าโลหิตแดงที่ฟอกแล้วจากปอดไปยังหัวใจ 
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 เส้นโลหิตด ามักจะมีขนาดใหญ่กว่าเส้นโลหิตแดง แต่ผนังบางกว่า ลักษณะพิเศษของเส้นโลหิตด า
คือ มีลิ้นเพื่อให้โลหิตด าไหลเข้าสู่หัวใจได้โดยไม่สามารถไหลย้อนหลับ 
 ระบบโลหิต แบ่งออกได้เป็น 3 ระบบย่อย คอื 
 - ระบบการน าโลหิตจากหัวใจไปสู่เนื้อเยื่อส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย รวมทั้งการน าโลหิตจากเนื้อเยื่อ
ส่วนต่าง ๆ นั้นกลับเข้าสู่หัวใจ (SYSTEMIC CIRCULATION) 
 - ระบบการน าโลหิตจากหัวใจไปสู่ปอดเพ่ือแลกเปลี่ยนก๊าซอ๊อกซิเจนกับคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ แล้ว
ไหลกลับเข้าสู่หัวใจ (PULMONARY CIRCULATION) 
 - ระบบการรับโลหิตจากระบบทางเดินอาหาร แล้วน ามาผ่านตับเพ่ือก าจัดสารพิษและของเสีย 
รวมทั้งสกัดสารที่มีประโยชน์ไว้ในตับแล้วจึงผ่านโลหิตไปที่หัวใจ (PORTAL CIRCULATION) 
 หน้าที่ของโลหิต 
 - น าอ๊อกซิเจนจากปอดไปยังอวัยวะต่างๆ  และรบัคาร์บอนไดอ๊อกไซด์จากอวัยวะต่างๆ กลับสู่ปอด 
 - น าอาหารที่ย่อยแล้วจากระบบทางเดินอาหารไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกายและรับของเสียจาก
อวัยวะต่าง ๆ เพื่อขับถ่ายออกจากร่างกาย 
 - ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย 
 - ช่วยป้องกันการติดเชื้อต่าง ๆ ของร่างกาย 
 ขบวนการไหลเวียนของโลหิต 
 - โลหิตด าจากเนื้อเยื่อของอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายไหลกลับเข้าสู่หัวใจห้องบนด้านขวา โดยโลหิต
ด าจากส่วนศีรษะและขาหน้าจะไหลเข้าทาง ANTERIOR VENA CAVA และโลหิตด าจากส่วนท้ายของล าตัว
และขาหลังจะไหลเข้าทาง POSTERIOR VENA CAVA  
 - โลหิตด าจะไหลจากหัวใจห้องบนขวา ผ่านลิ้นหัวใจ (TRICUSPID VALVE) ไปที่หัวใจห้องล่างขวา 

- โลหิตด าจะออกจากหัวใจห้องล่างขวาไปที่ปอดเพ่ือแลกเปลี่ยนก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์  
กับอ๊อกซิเจน ท าให้โลหิตด ากลายเป็นโลหิตแดง 
 - โลหิตแดงจากปอดจะไหลหลับเข้าสู่หัวใจที่ห้องบนซ้าย 
 - โลหิตแดงจะไหลจากหัวใจห้องบนซ้าย ผ่านลิ้นหัวใจ (BICUSPID VALVE) เข้าสู่หัวใจห้องล่างซ้าย 
 - เมื่อหัวใจบีบตัว โลหิตจะถูกสูบฉีดจากหัวใจห้องล่างซ้ายเข้าสู่เส้นโลหิตแดงใหญ่ (AORTA) เพ่ือ
ส่งต่อ ๆ กัน ไปเลี้ยงอวัยวะต่าง ๆ ของร่างกาย 
 ข.   ระบบน้ าเหลือง (LYMPHATIC SYSTEM)  
 ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ ดังนี้.- 
 (1) น้ าเหลือง (LYMPH) เป็นของเหลวที่พบอยู่ในระหว่างเซลของร่างกาย มีหน้าที่แลกเปลี่ยนก๊าซ 
อาหารและของเสียระหว่างโลหิตกับเซล 
 (2) ท่อน้ าเหลือง (LYMPH VESSELS) เป็นท่อขนาดเล็ก ๆ จ านวนมาก ซึ่งจะมีลิ้น (VALVE) ไว้
เพ่ือป้องกันน้ าเหลืองที่อยู่ภายในท่อไหลกลับ 
 (3) ต่อมน้ าเหลือง (LYMPH NODES) เป็นต่อมที่อยู่บริเวณท่อน้ าเหลือง มีหน้าที่กรองน้ าเหลือง 
ต่อต้านสิ่งแปลกปลอม สร้างเม็ดโลหิตขาวประเภท LYMPHOCYTE และสร้างภูมิคุ้มกันโรค 
 หน้าที่ของระบบน้ าเหลือง 
 - เป็นตัวกรองของเหลวในร่างกาย 
 - ก าจัดสิ่งแปลกปลอม 
 - สร้างภูมิคุ้มกันโรค (ANTIBODY) 
ม้าม (SPLEEN) เป็นอวัยวะคล้ายต่อมน้ าเหลือง แต่มีขนาดใหญ่ เป็นที่สะสมเม็ดโลหิตแดง เป็นที่ท าลาย
เม็ดโลหิตแดงที่หมดอายุ และเป็นที่สร้างเม็ดโลหิตขาว 
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6. ระบบหายใจ (RESPIRATORY  SYSTEM) 
 ก.   อวัยวะในระบบหายใจ ประกอบด้วย 

(1) รูจมูก (NOSTRIL) เป็นทางผ่านของอากาศจากภายนอกเข้าสู่ร่างกาย 
(2) ช่องจมูก (NASAL CAVITY) เป็นส่วนที่อยู่ต่อจากรูจมูกเข้าไป ช่องจมูกจะแบ่งออกเป็น ข้าง

ด้วยกระดูกอ่อน ด้านล่างของช่องจมูกคือเพดานปาก ซึ่งจะเป็นตัวกั้นให้จมูกและปากแยกออกจากกัน 
ภายในช่องจมูกจะมีขน ท าหน้าที่ในการกรองอากาศก่อนหายใจเข้าสู่ร่างกาย 

(3) คอหอย (PHARYNX) เป็นส่วนที่อยู่ในบริเวณซึ่งเป็นจุดเชื่อมต่อของอวัยวะต่าง ๆ ดังนี้ 
  - ระบบทางเดินอาหาร คอหอยจะอยู่ระหว่างปากกับหลอดอาหาร 
  - ระบบหายใจ คอหอยจะอยู่ระหว่างช่องจมูกกับหลอดลม 
  ดังนั้น คอหอยจึงเป็นบริเวณเชื่อมต่อกันของระบบทางเดินอาหารและระบบหายใจนั่นเอง 
  ที่บริเวณคอหอยจะมีกระดูกอ่อนมาก ๆ (EPIGLOTTIS) ลักษณะเหมือนลิ้น ท าหน้าที่ปิด
กล่องเสียงเมื่อมีการกลืนน้ าหรืออาหาร 
 (4) กล่องเสียง (LARYNX) เป็นส่วนที่อยู่ระหว่างคอหอยกับหลอดลม มีหน้าที่ดังนี้.- 
  - ควบคุมการหายใจเข้า - ออก 
  - ท าให้เกิดเสียง 
  - ป้องกันการหายใจเอาสิ่งแปลกปลอมเข้าไป 
  กล่องเสียงของสุนัข จะประกอบด้วยกระดูกอ่อน ๆ 7 ชิ้น ภายในจะมีส่วนยื่นของกระดูก
อ่อนซึ่งจะเป็นตัวพยุงเยื่อบาง ๆ (VOCAL CORD) ซึ่งเมื่อมีการสั่นสะเทือนจะท าให้เกิดเสียง 
 (5) หลอดลมใหญ่ (TRACHEA) เป็นอวัยวะที่เชื่อมระหว่างกล่องเสียงกับปอด ลักษณะเป็นท่อ
กลวงยาวท่อเดียว ส่วนประกอบของท่อคือกระดูกอ่อนเป็นวง ๆ ตามความยาวของท่อหลอดลม 
 (6) หลอดลมเล็ก (BRONCHUS) คือท่อหลอดลมที่ต่อจากหลอดลมใหญ่ แต่มีขนาดเล็กกว่า และ
แยกออกเป็น 2 ข้าง 
 (7) หลอดลมฝอย (BRONCHIOLE) คือท่อหลอดลมที่แตกสาขาออกมาจากหลอดลมเล็ก แต่มี
ขนาดเล็กกว่า และจะแยกจนกลายเป็นหลอดลมที่เล็กท่ีสุด 
 (8) ถุงลม (ALVEOLI) ลักษณะเป็นถุงเล็ก ๆ อยู่ปลายสุดของทางเดินหายใจ ถุงลมเล็ก ๆเหล่านี้จะ
รวมกันเป็นเนื้อปอดหลายก้อน ถุงลมจะมีหน้าที่เป็นอวัยวะในการแลกเปลี่ยนระหว่างก๊าซอ๊อก -  ซิเจนที่ได้
จากการหายใจเข้ากับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่รับมาจากอวัยวะต่าง ๆ 
 ข. การท างานของระบบหายใจ  
 เมื่อร่างกายสูดอากาศจากภายนอก (ออกซิเจน) เข้าสู่ภายในร่างกายแล้ว อากาศจะเคลื่อนไปตาม
ทางเดินหายใจ คือจากรูจมูก ช่องจมูก คอหอย หลอดลมใหญ่ หลอดลมเล็ก หลอดลมฝอย และถุงลม ซึ่ง
ที่นี่จะมีการแลกเปลี่ยนระหว่างก๊าซอ๊อกซิเจนกับก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ กล่าวคือโลหิตด าที่มาจากหัวใจ
จะน าก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มาปล่อยที่ถุงลม และรับก๊าซอ๊อกซิเจนที่ได้จากการหายใจเข้า เข้าไปแทนท า
ให้กลายเป็นโลหิตแดง แล้วจึงไหลกลับสู่หัวใจ ส่วนก๊าซคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ที่ถุงลม จะถูกขับออกจาก
ร่างกายโดยการหายใจออก 
7. ระบบสืบพันธุ์ (REPRODUCTIVE  SYSTEM) 
 ระบบสืบพันธุ์ของสุนัข แบ่งออกได้เป็น 2 ประเภท เช่นเดียวกับสัตว์อ่ืน ๆ ได้แก่ ระบบสืบพันธุ์
เพศผู้ และระบบสืบพันธุ์เพศเมีย 
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 ก. ระบบสืบพันธุ์เพศผู้  ประกอบด้วย 
 (1) ลูกอัณฑะ (TESTIS) มีลักษณะเป็นรูปไข่จ านวน 2 ลูก อยู่ภายในถุงหุ้มลูกอัณฑะ ท าหน้าที่
สร้างเชื้อสืบพันธุ์เพศผู้หรือเชื้ออสุจิ (SPERM) และฮอร์โมนเพศผู้ (TESTOSTERONE)  
 (2) ถุงหุ้มลูกอัณฑะ (SCORTUM) เป็นผิวหนังบาง ๆ ลักษณะเป็นถุง ท าหน้าที่ห่อหุ้มลูกอัณฑะทั้ง
สองข้าง 
 (3) ท่อน าเชื้อสืบพันธุ์เพศผู้หรือเชื้ออสุจิ (EPIDIDYMIS) เป็นท่อขนาดเล็กต่อออกมาจากลูก
อัณฑะแต่ละข้าง ลักษณะคดไปมา ท าหน้าที่เป็นทางผ่านให้เชื้อสืบพันธุ์เพศผู้หรือเชื้ออสุจิ (SPERM) ที่
สร้างจากลูกอัณฑะผ่านไปเข้าสู่ท่อน าน้ าเชื้ออสุจิ 
 (4) ท่อน าน้ าเชื้ออสุจิ  (VAS DEFERENS) ลักษณะเป็นท่อที่ต่อมาจากท่อน าน้ าเชื้ ออสุจิ  
(EPIDIDYMIS) ท าหน้าที่สร้างน้ าเลี้ยงเชื้ออสุจิให้รวมกับเชื้ออสุจิกลายเป็นน้ าเชื้ออสุจิ (SEMEN) และเป็น
ทางผ่านให้น้ าเชื้ออสุจิเคลื่อนลงสู่ต่อมลูกหมาก 
 (5) ต่อมลูกหมาก (PROSTATE GLAND) ลักษณะเป็นต่อมใหญ่อยู่ที่บริเวณโคนของอวัยวะ
สืบพันธุ์เพศผู้ มีหน้าที่สร้างน้ าเลี้ยงเชื้ออีกส่วนหนึ่ง (PROSTATIC FLUID) ให้กับน้ าเชื้ออสุจิ 
 (5) อวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ (PENIS) เป็นอวัยวะที่ใช้ในการผสมพันธุ์ โดยการสอดใส่เข้าไปในอวัยวะ
สืบพันธุ์เพศเมีย ประกอบด้วย 
 - หนังหุ้มอวัยวะสืบพันธุ์ (PREPUCE) เป็นผิวหนังบาง ๆ ห่อหุ้มอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ ท าหน้าที่
ป้องกันอวัยวะสืบพันธุ์ไม่ให้เสียดสีหรือกระทบกระแทกโดยตรง 
 - กระดูก (OS PENIS) เป็นกระดูกรูปตัววี (V) ลักษณะยาวไปตามอวัยวะสืบพันธุ์ ท าหน้าที่ป้องกัน
ท่อปัสสาวะและเส้นโลหิตในอวัยวะสืบพันธุ์ 

-  กล้ามเนื้อ เป็นส่วนประกอบส่วนใหญ่ของอวัยวะสืบพันธุ์ 
- ท่อปัสสาวะ (URETHRA)  ลักษณะเป็นท่อยาวที่ต่อออกมาจากกระเพาะปัสสาวะ ผ่านต่อม 

ลูกหมาก เข้าสู่อวัยวะสืบพันธุ์ ท าหน้าที่เป็นทั้งท่อทางผ่านของน้ าปัสสาวะและน้ าเชื้อสืบพันธุ์ออกจาก
ร่างกาย 
 ข. ระบบสืบพันธุ์เพศเมีย ประกอบด้วย 
 (1) รังไข่ (OVARY) มีลักษณะเป็นรูปไข จ านวน 1 คู่ ท าหน้าที่สร้างไข่ (เชื้อสืบพันธุ์เพศเมีย) และ
สร้างฮอร์โมนเพศเมีย 
 (2) ท่อน าไข่ (OVIDUCT) มีลักษณะเป็นท่อเล็ก ๆ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน ส่วนที่ติดกับรังไข่ 
(INFUNDIBULUM) จะบานออกเป็นรูปปากแตร ส าหรับรองรับไข่ที่ตกออกมาจากรังไข่ แล้วเคลื่อนไป
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จนถึงส่วนกลาง (MIDDLE PORTION)เพ่ือรอปฏิสนธิกับเชื้อสืบพันธุ์เพศผู้ (SPERM) หลังจากนั้น ไข่ท่ีได้รับ
การปฏิสนธิแล้วจะเคลื่อนไปจนถึงส่วนปลาย (DISTAL PORTION) และเข้าสู่ปีกมดลูก (HORN  OF  
UTERUS) เพ่ือรอการฝังตัว 
 (3) มดลูก (UTERUS) ลักษณะเป็นท่อกลวงยาว แบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน 
  (ก) ปีกมดลูก (HORN OF UTERUS) อยู่ติดกับท่อน าไข่ส่วนปลาย  (DISTAL  PORTION) 
ทั้ง 2 ข้าง ลักษณะเป็นท่อยาว เป็นที่ฝังตัวของไข่ท่ีได้รับการปฏิสนธิแล้ว  จนกระท่ังถึงก าหนดคลอด 
  (ข) ตัวมดลูก (BODY OF UTERUS) เป็นส่วนตั้งแต่บริเวณท่ีปีกมดลูกทั้ง 2 ข้างมาบรรจบ
กันไปจนถึงคอมดลูก ลักษณะเป็นท่อตรงท่อเดียวสั้น ๆ เป็นทางผ่านของลูกจากปีกมดลูกขณะคลอด 
  (ค) คอมดลูก (CERVIX) เป็นอวัยวะที่ต่อมาจากตัวมดลูก ลักษณะเป็นท่อแคบ ๆ ห่อหุ้ม
ด้วยกล้ามเนื้อ ปกติตรงบริเวณปากท่อจะปิดตลอดเวลาโดยเฉพาะในขณะที่ตั้งท้อง ยกเว้นเมื่อถึงก าหนด
คลอดปากท่อจะเปิดเพ่ือให้ของเหลวในมดลูกและตัวลูกเคลื่อนผ่านออกไปได้ 
 (4) อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย (VAGINA) อยู่ระหว่างคอมดลูกกับปากช่องคลอด ลักษณะเป็นท่อ
กลวง ท าหน้าที่เป็นตัวรับอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ (PENIS) เมื่อมีการผสมพันธุ์ 
 (5) ปากช่องคลอด (VULVA) เป็นอวัยวะส่วนที่อยู่ด้านนอกสุดของอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย บริเวณ
ผนังด้านล่างจะมีช่องเปิดของท่อปัสสาวะออกมา 
 ค.   การท างานของระบบสืบพันธุ์ 
 น้ าเชื้ออสุจิ (SEMEN) จะถูกหลั่งออกมาจากอวัยวะสืบพันธุ์เพศผู้ โดยการผสมพันธุ์ตามธรรมชาติ 
หรือโดยการรีดน้ าเชื้อ (MASTURBATION) เข้าสู่อวัยวะสืบพันธุ์เพศเมีย เชื้อสืบพันธุ์เพศผู้ (SPERM) จะ
เคลื่อนจากอวัยวะสืบพันธุ์เพศเมียไปตามคอมดลูก ตัวมดลูก ปีกมดลูก และเข้าสู่ท่อน าไข่ เพ่ือไปปฏิสนธิ
กับไข่ท่ีตกออกมาจากรังไข่ จากนั้นไข่ที่ได้รับการปฏิสนธิแล้ว จะเคลื่อนจากท่อน าไข่ไปฝังตัวที่ปีกมดลูกแต่
ละข้าง จนกระท่ังไข่เจริญเติบโตเป็นตัวอ่อนที่สมบูรณ์ และเม่ือครบก าหนดตัวอ่อนจะคลอดออกมาทางช่อง
คลอด 
8.   ระบบขับถ่ายปัสสาวะ (URINARY  SYSTEM) ระบบขับถ่ายปัสสาวะ ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ ท่ีส าคญั 
ดังนี้.- 
 ก.  ไต (KIDNEY) เป็นอวัยวะที่มีลักษณะรูปร่างคล้ายถั่ว สีน้ าตาลแกมแดง อยู่ตรงบริเวณด้านข้างทั้ง 
2 ด้านของกระดูกสันหลังส่วนท้อง โดยไตด้านขวาอยู่สูงกว่าไตด้านซ้ายเล็กน้อย เนื้อไตมี   2  ชั้น คือ 
 - ชั้นนอก (CORTEX) เป็นส่วนเนื้อไตที่อยู่ด้านนอก ประกอบด้วยหน่วยเล็ก ๆ จ านวนมาก ซึ่งท า
หน้าที่ในการกรองของเสียจากโลหิตซึ่งเกิดจากการท างานของร่างกาย 
 - ชั้นใน (MEDULLA) เป็นส่วนเนื้อไตที่อยู่ด้านในถัดจากเนื้อชั้นนอกเข้ามา ประกอบด้วยท่อเล็ก ๆ 
ซึ่งท าหน้าที่รองรับน้ าปัสสาวะที่ได้จากการกรองของเสียจากโลหิต และรวมกันไหลเข้าสู่ท่อไต 
 ข.   ท่อไต (URETER) เป็นท่อเล็ก ๆ ซึ่งต่อออกมาจากไตชั้นในทั้ง 2 ข้าง มีหน้าที่น าน้ าปัสสาวะจาก
ไตไปสู่กระเพาะปัสสาวะ 
 ค. กระเพาะปัสสาวะ (URINARY BLADDER) เป็นอวัยวะที่มีลักษณะเป็นถุง ผนังของกระเพาะ
ปัสสาวะเป็นกล้ามเนื้อ ดังนั้นจึงสามารถขยายตัวเพ่ือรองรับน้ าปัสสาวะหรือบีบตัวเพ่ือขับน้ าปัสสาวะออก
จากร่างกาย 
 ง. ท่อปัสสาวะ (URETHRA) มีลักษณะเป็นท่อซึ่งจะแตกต่างกันระหว่างตัวผู้กับตัวเมีย กล่าวคือ 
 - ตัวผู้ ท่อปัสสาวะจะต่อออกมาจากกระเพาะปัสสาวะและผ่านไปตามความยาวของอวัยวะ
สืบพันธุ์เพศผู้และมีรูเปิดของท่อปัสสาวะที่ปลายลึงค์ 
 - ตัวเมีย ท่อปัสสาวะจะต่อออกมาจากกระเพาะปัสสาวะเช่นเดียวกับตัวผู้    แต่ขนาดของท่อจะ
สั้นกว่า และมีรูเปิดของท่อปัสสาวะที่ผนังด้านล่างของปากช่องคลอด 
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 ข.  การท างานของระบบขับถ่ายปัสสาวะ 
 โลหิตจะพาเอาของเสียที่เป็นของเหลว ซึงเกิดจากการท างานของร่างกายไหลผ่านไต ไตจะท า
หน้าที่กรองของเสียจากโลหิตเป็นน้ าปัสสาวะ น้ าปัสสาวะจะไหลจากไตลงสู่ท่อไต และไปรวมกันอยู่ใน
กระเพาะปัสสาวะ เมื่อจ านวนของน้ าปัสสาวะมีมากข้ึน จะท าให้กระเพาะปัสสาวะขยายใหญ่ขึ้น และจะขับ
น้ าปัสสาวะออกจากร่างกาย โดยการบีบตัวของกล้ามเนื้อท่ีผนังกระเพาะปัสสาวะ 
9.   ระบบประสาท (NERVOUS  SYSTEM) แบ่งเป็น 2 ส่วนคือ 
 -ระบบประสาทส่วนกลาง 
 - ระบบประสาทส่วนปลาย 
 ก. ระบบประสาทส่วนกลาง (CENTRAL NERVOUS SYSTEM = C.N.S) ประกอบด้วย 
 (1) สมอง (BRAIN) ท าหน้าที่เกี่ยวกับการกระท าต่าง ๆ ในร่างกาย เช่น การเรียน การคิด   การ
เคลื่อนไหว และการรับรู้ ที่อยู่ภายใต้อ านาจจิตใจ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 
  - ส่วนสมองตอนบน (CEREBRUM) มีลักษณะคล้ายครึ่งทรงกลม จ านวน 2 อันประกบ
กัน แบ่งเป็น 2 ชั้น คือ ชั้นนอกและชั้นใน ท าหน้าที่เกี่ยวกับความจ า ความฉลาด การได้ยิน ได้กลิ่น ความ
ร้อน ความกดดัน ความเย็น ความเจ็บปวด การมองเห็น และการสัมผัส เป็นต้น 
  - ส่วนสมองตอนท้าย (CEREBELLUM) อยู่ต่อจากสมองตอนบนมาทางด้านหลัง ท า
หน้าที่เกี่ยวกับการทรงตัวและเป็นศูนย์กลางของการท างานในแบบ “ปฏิกิริยาสะท้อนกลับ” (REFLEX 
ACTION) 
  - ส่วนสมองตอนล่าง (BRAIN STEM) ประกอบด้วย 2 ส่วน คือ พอนส์ (PONS) กับ  
เมดูล่า ออบลองกาต้า (MEDULLA OBLONGATA) 
   พอนส์  (PONS)  เป็นส่ วนที่ อยู่ ด้ านใต้ของสมองตอนบน (CEREBRUM) 
ประกอบด้วยเส้นประสาทซึ่งน าความรู้สึกต่าง ๆ ไปและกลับจากสมองตอนบน 
   เมดูล่า ออบลองกาต้า (MEDULLA OBLONGATA) เป็นส่วนที่ต่อออกมาจาก
“พอนส์” (PONS) และจะเริ่มเป็นส่วนของไขสันหลัง (SPINAL CORD) ท าหน้าที่ควบคุมความเร็วและความ
ลึกของการหายใจ ควบคุมเก่ียวกับความดันโลหิตและการเต้นของหัวใจ 
 (2) เยื่อหุ้มสมอง (MENINGS) เป็นเยื่อปกคลุมสมอง 
 (3) โพรงในสมอง (VENTRICLES) คือช่องว่างอยู่ภายในสมอง ซึ่งมีทั้งหมด 4 แห่ง โพรงทั้งหมดนี้
จะติดต่อถึงกัน และเชื่อมกับร่องตรงกลางของไขสันหลังไปตลอดความยาว ภายในโพรงนี้จะมีของเหลวที่
เรียกว่า “ของเหลวในสมองและไขสันหลัง” ซึ่งเปน็ของเหลวใส 
 (4) ของเหลวในสมองและไขสันหลัง (CEREBROSPINAL FLUID)  เป็นของเหลวที่พบในโพรง
สมอง, รอบ ๆ สมอง และในไขสันหลัง ท าหน้าที่ป้องกันการกระทบกระเทือนให้แก่ประสาทส่วนกลาง 
 (5) ไขสันหลัง (SPINAL CORD) เป็นส่วนที่ต่อออกมาจากสมองตอนล่างที่เรียกว่า เมดูล่า ออบล
องกาต้า ไขสันหลังจะเข้าไปตามกระดูกสันหลัง (VERTEBRAL COLUMN) จนถึงส่วนท้ายของล าตัว ท า
หน้าที่รับความรู้สึกและรับการสั่งงานของสมอง 
 ข.   ระบบประสาทส่วนปลาย (PERIPHERAL NERVOUS SYSTEM = P.N.S) หมายถึงส่วนของ
ประสาทต่าง ๆ ในร่างกายนอกเหนือจากระบบประสาทส่วนกลาง (สมองและไขสันหลัง) แบ่งออกได้เป็น 3 
กลุ่ม คือ 
 (1) กลุ่มประสาทบริเวณศีรษะ (CRANIAL NERVES) คือ กลุ่มของเส้นประสาทที่มาจากสมอง โดย
ผ่านออกมาตามรูของกะโหลกศีรษะ เพ่ือไปควบคุมการท างานของส่วนต่าง ๆ ในบริเวณศีรษะ มีทั้งหมด 
12 คู่ คือ 
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คู่ที ่   ชื่อ           หน้าที ่
1  OLFACTORY NERVE   การดมกลิ่น 

 2  OPTIC NERVE    การมองเห็น 
 3  OCULOMOTOR NERVE            การควบคุมกล้ามเนื้อตา 
 4  TROCHLEAR NERVE   การควบคุมกล้ามเนื้อตา 
 5  TRIGEMINAL NERVE   รับความรู้สึกเก่ียวกับการมองเห็น 

 และควบคุมกล้ามเนื้อที่เกี่ยวกับ
 การเค้ียว 

 6  ABDUCENS NERVE   การควบคุมกล้ามเนื้อตา 
7  FACIAL NERVE             การรับรสอาหาร ความรู้สึกบริเวณ 

หูและการแสดงออกที่ใบหน้า 
 8  ACCUSTIC NERVE   การได้ยินและความสมดุลย์ 
 9  GLOSSOPHARYNGEAL NERVE           การรับรสอาหารและการท างาน 

ของคอหอย 
 10  VAGUS NERVE             การควบคุมกล้ามเนื้อกล่องเสียง 
 11  SPINAL ACCESSORY            การควบคุมกล้ามเนื้อที่คอและไหล่ 
 12  HYPOGLOSSAL NERVE            การควบคุมลิ้น 
 
 2. กลุ่มประสาทบริเวณสันหลัง (SPINAL NERVES) คือกลุ่มของเส้นประสาทที่ออกมาจากไขสัน
หลังทั้งหมด ท าหน้าที่ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อภายใต้อ านาจจิตใจ โดยจะรับความรู้สึกต่าง ๆ แล้ว
ส่งผ่านเข้าไขสันหลังไปยังสมอง และเม่ือสมองสั่งงานจะส่งผ่านไขสันหลังไปที่เส้นประสาทบริเวณสันหลัง 
เพ่ือควบคุมให้กล้ามเนื้อบริเวณนั้นท างาน 
 3.  กลุ่ มประสาท อัตโน มัติ  (AUTONOMIC NERVOUS SYSTEM = A.N.S)  คื อกลุ่ มของ
เส้นประสาทในระบบประสาทส่วนปลาย ที่ท าหน้าที่ควบคุมกล้ามเนื้อที่อยู่นอกอ านาจจิตใจ แบ่งออกได้ 2 
ประเภท คือ 
  - กลุ่มประสาทอัตโนมัติที่ออกมาจากกลุ่มประสาทบริเวณสันหลัง (SPINAL NERVES) 
ส่วนอกและส่วนหลัง (SYMPATHETIC SYSTEM) 
  - กลุ่มประสาทอัตโนมัติที่ออกมาจากกลุ่มประสาทบริเวณสันหลัง (SPINAL NERVES) 
ส่วนคอและส่วนก้น (PARASYMPATHETIC SYSTEM) 
10.   ระบบต่อมไร้ท่อ (ENDOCRINE GLAND  SYSTEM) 
 ต่อมไร้ท่อ มีหน้าที่ในการสร้างสารที่เรียกว่า “ฮอร์โมน” (HORMONE) เข้าไปในกระแสโลหิต เพ่ือ
ส่งไปยังส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย โดยจะมีผลต่ออวัยวะต่าง ๆ แตกต่างกันตามชนิดของฮอร์โมนนั้น ๆ ต่อม
ไร้ท่อที่ส าคัญได้แก่ 
 ก. ต่อมใต้สมอง (PITUITARY GLAND) อยู่ที่บริเวณใต้ฐานของสมอง ประกอบด้วย 2 ส่วน 
 - ส่วนหน้า มีหน้าทีสร้างฮอร์โมนที่ควบคุมการท างานของต่อมหมวกไต การเจริญเติบโตของ
ร่างกายและวงจรการสืบพันธุ์ของอวัยวะทั้ง 2 เพศ หากร่างกายขาดต่อมใต้สมองส่วนนี้ไปจะมีผลให้สัตว์
หยุดเจริญเติบโต การท างานของร่างกายลดลง และอวัยวะสืบพันธุ์จะลีบเล็ก 

- ส่วนหลัง  มีหน้าที่สร้างฮอร์โมนที่เก่ียวข้องกับความดันโลหิต กระตุ้นการหลั่งของน้ านม การไหล
ของน้ าปัสสาวะ และการท างานของกล้ามเนื้อมดลูก    
 ข. ต่อมหมวกไต (ADRENAL GLAND) อยู่บริเวณเหนือไต โดยอยู่ติดกับตอนบนของไต ประกอบด้วย 
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 - ส่วนนอก สร้างฮอร์โมนที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการควบคุมการสร้างสารกลัยโคเจน (GLYCOGEN) 
 - ส่วนใน สร้างฮอร์โมน “แอดรีนาลีน” (ADRENALINE) หรือ “อีพิเนฟริน” (EPINEPHRINE) ซึ่งมี
หน้าที่ท าให้เส้นโลหิตหดตัว หัวใจเต้นเร็ว หลอดลมขยาย กระเพาะอาหาร และล าไส้หย่อนตัว เปลี่ยนกลัย
โคเจนในตับให้เป็นน้ าตาลในกระแสโลหิต และเปลี่ยนกลัยโคเจนในกล้ามเนื้อให้เป็นกรดแลคติก (LACTIC 
ACID) 
 ค.   ต่อมไทรอยด์ (THYROID GLAND) อยู่ที่บริเวณ 2 ข้างของหลอดลมที่ต่อกับกล่องเสียง มีหน้าที่
สร้างฮอร์โมน “ไทร็อกซิน” (THYROXINE) ซึ่งควบคุมการท างานของร่างกาย การเจริญเติบโต การเจริญ
ทางเพศ และผิวหนัง 
 ต่อมไทรอยด์ จะใช้สารไอโอดีน (IODINE) เพ่ือสร้างฮอร์โมนไทร็อกซิน ดังนั้นหากร่างกายขาดสาร
ไอโอดีน จะท าให้ต่อมไทรอยด์ขยายใหญ่ขึ้น ที่เรียกว่า “คอหอยพอก” 
 ง. ต่อมพาราไทรอยด์ (PARATHYROID GLAND) เป็นต่อมคู่ขนาดเล็ก ๆ อยู่ใกล้กับต่อมไทรอยด์ มี
หน้าที่สร้างฮอร์โมนที่ควบคุมเกี่ยวกับการเพ่ิมของแคลเซี่ยมในโลหิต ดังนั้นหากตัด     ต่อมพาราไทรอยด์
ทิ้ง จะท าให้ปริมาณแคลเซี่ยมในกระแสโลหิตลดลง เกิดอาการชักกระตุกและ    ตายในที่สุด 
11.   อวัยวะในการมองเห็นและได้ยิน  (EYE AND EAR) อวัยวะส าหรับการมองเห็นและการได้ยิน ได้แก่
ตาและหู ตามล าดับ ซึ่งอวัยวะทั้ง 2 นี้ ไม่จัดอยู่ในระบบต่าง ๆ ที่กล่าวมา แต่จะอยู่ในกลุ่มของอวัยวะที่
เกี่ยวกับการรับความรู้สึก 
  ก.   ตา (EYE) เป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับความรู้สึกโดยการมอง ประกอบด้วยส่วนต่าง ๆ คือ 
 (1)  ลูกนัยน์ตา (EYEBALL) ลักษณะเป็นอวัยวะค่อนข้างกลมอยู่ในเบ้าตาทั้ง 2 ข้าง ประกอบด้วย 
 - ชั้นนอก ส่วนใหญ่สีขาวขุ่น มีหน้าที่ป้องกันลูกนัยน์ตายกเว้นบริเวณส่วนหน้าตรงกลางจะเป็น
วงกลมโปร่งแสง สามารถมองผ่านเข้าไปด้านในได้ ส่วนนี้เรียกว่า “ตาด า” หรือ “กระจกตา” (CORNEA) 
 - ม่านตา (IRIS) ลักษณะเป็นแผ่นกล้ามเนื้อขาว ๆ อยู่ด้านในของกระจกตา ม่านตาจะมีสีแตกต่าง
กัน และตรงกลางของม่านตาจะมีรูม่านตา (PUPIL) ซึ่งขนาดของรูจะขยายใหญ่หรือแคบลงนั้น ขึ้นอยู่กับ
การขยายหรือการหดตัวของม่านตา ท าให้สามารถปรับปริมาณของแสงที่ผ่านเข้าไปในตาได้ให้เหมาะสม 
 - เลนส์ตา (LENS) เป็นอวัยวะที่ใช้ในการปรับภาพที่ผ่านเข้ามาเพ่ือให้เห็นภาพนั้นได้ชัดเจนทุกครั้ง 
 - กล้ามเนื้อเลนส์ตา เป็นกล้ามเนื้อเล็ก ๆ ที่ยึดเลนส์ไว้ และจะยึดหรือหดตัวทุกครั้งเพ่ือท าให้เลนส์
ตาสามารถปรับภาพที่เห็นได้ชัดเจนทุกครั้ง 
 - เรติน่า (RETINA) เป็นส่วนที่อยู่ด้านหลังสุดของลูกนัยน์ตา มีหน้าที่รับภาพที่ผ่านมาจากเลนส์ตา   
คล้ายกับจอรับภาพหากภาพตกบนเรติน่าพอเหมาะจะท าให้เห็นภาพชัดเจน     ด้านหลังของ 
เรติน่าจะต่อกับเส้นประสาทที่เกี่ยวกับการมองเห็น ท าให้เกิดความรู้สึกและส่งไปที่กลุ่มประสาทบริเวณ
ศีรษะคู่ท่ี 2 และต่อไปที่สมอง ท าให้ทราบและรู้สึกในการมองเห็น 
 (2) กล้ามเนื้อลูกนัยน์ตา เป็นกลุ่มของกล้ามเนื้อที่ยึดติดกับลูกนัยน์ตาทั้งด้านข้าง 2 ข้าง ด้านบน
และด้านล่าง ท าหน้าที่บังคับให้ลูกนัยน์ตามองไปทางซ้าย – ขวา หรือมองขึ้น - ลงก็ได ้
 (3) เยื่อหุ้มตา (CONJUNCTIVA) เป็นเยื่อบุสีชมพูอ่อน ๆ อยู่ที่ใต้หนังตาบนและหนังตาล่าง 
 (4) หนังตา (EYELID) ประกอบด้วยหนังตาบนและหนังตาล่าง    ท าหน้าที่ป้องกันลูกนัยน์ตา 
  ข.   หู (EAR) เป็นอวัยวะที่ใช้ในการรับความรู้สึกโดยการได้ยิน แบ่งออกได้เป็น 3 ชั้น คือ 
 (1)  หูช้ันนอก ประกอบด้วยใบหู รูหู และแก้วหู 
 - ใบห ู(EAR PINNA) ลักษณะเป็นแผ่นบาง ๆ ภายในเป็นกระดูกอ่อน ท าหน้าที่ในการรับคลื่นเสียง
จากภายนอก 
 - รูห ู(EAR CANAL) ลักษณะเป็นช่องต่อจากใบหูเข้าไปภายใน เป็นทางผ่านของคลื่นเสียง  ที่ได้รับ 
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 - แก้วห ู(TYMPANIC MEMBRANE) ลักษณะเป็นเยื่อขาว ๆ ปิดกั้นที่บริเวณส่วนปลายของ รูหู ท า
หน้าที่รับคลื่นเสียงที่เข้ามาท าให้แก้วหูสั่น แล้วส่งสัญญาณเสียงต่อเข้าไปที่หูชั้นกลาง 
 (2)  หูช้ันกลาง เป็นส่วนที่ต่อมาจากหูชั้นนอก โดยมีแก้วหูเป็นตัวกั้น ประกอบด้วยกระดูก  เล็ก ๆ 
3 ชิ้น คือ 
 - กระดูกฆ้อน (MALLEUS) เป็นกระดูกรูปคล้ายฆ้อนอยู่ติดกับแก้วหู มีหน้าที่รับสัญญาณเสียงจาก
การสั่นของแก้วหู 
 - กระดูกทั่ง (INCUS) เป็นกระดูกที่อยู่ต่อจากกระดูกฆ้อนเข้าไป มีหน้าที่รับสัญญาณเสียงจาก
กระดูกฆ้อน 

- กระดูกโกลน  (STAPES)  เป็นกระดูกชิ้นที่อยู่ต่อจากกระดูกท่ัง      มีหน้าที่รับสัญญาณเสียง 
จากกระดูกทั่ง แล้วส่งต่อไปยังหูชั้นใน 
 (3) หูช้ันใน  เป็นส่วนที่ต่อมาจากหูชั้นกลาง ประกอบด้วยอวัยวะ 2 ชนิด คือ 
 - อวัยวะส าหรับรับสัญญาณเสียง (COCHLEA) ลักษณะเป็นรูปหอยโข่ง ภายในมีของเหลว เมื่อ
สัญญาณเสียงที่ส่งมาจากการสั่นของกระดูกโกลน จะท าให้ของเหลวในอวัยวะนี้เกิดการสั่นสะเทือนตาม ซึ่ง
จะกลายเป็นสัญญาณเข้าสู่เส้นประสาทที่เกี่ยวกับการได้ยิน ซึ่งอยู่ติดกับอวัยวะนี้ แล้วจึงส่งต่อไปยังสมอง
ท าให้ทราบว่าเสียงที่ได้ยินนั้นเป็นเสียงของอะไร 
 - อวัยวะส าหรับการทรงตัวของร่างกาย (SEMICIRCULAR CANAL) ลักษณะเป็นท่อ         วง
แหวนรวม 3 วง ท าหน้าที่ในการรักษาความสมดุลย์ของร่างกาย 
 

 
 

การสุขาภิบาล 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักการเลือกและสร้างคอกสุนัขที่มีมาตรฐาน การ
จัดการเกี่ยวกับการรักษาความสะอาด การก าจัด และการป้องกันเชื้อโรค และพยาธิในคอกสุนัข ลานปล่อย
สุนัขและสนามฝึก 
1.   กล่าวท่ัวไป 
      ก.   ความหมายของการสุขาภิบาลสัตว ์
 การสุขาภิบาลสัตว ์หมายถึงการปฏิบัติใด ๆ ต่อสัตว์ทั้งทางตรงและทางอ้อมเพื่อให้สัตว์  มีสุขภาพดี ให้ผลผลิต
สูง ตลอดจนถึงการปฏิบัติเพื่อไม่ให้เกิดโรคต่าง ๆ และให้มีความต้านทานโรคสูง หรือท าให้โรคที่ก าลังระบาดอยู่นั้นยุติลง
โดยเร็ว ไม่แพร่หลายออกไป 
      ข.   ความส าคัญของการสุขาภิบาลสัตว์ 
 ในสมัยก่อน ประชากรของโลกยังไม่มากและหนาแน่นเหมือนในปัจจุบัน อาหารการกินยังไม่อัตคัดขาดแคลน 
อาหารต่าง ๆ พอที่จะหาได้โดยเก็บเอาจากที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ ต่อมาเมื่อ    ประชากรเพิ่มขึ้น มีวิวัฒนาการขึ้น ได้
เล็งเห็นประโยชน์และความสะดวกสบายในการน าสัตว์มาเลี้ยงแทนการออกไปล่าสัตว์ จึงได้เริ่มมีการเลี้ยงสัตว์ เมื่อ
ประมาณ 9,000 ปีมานี้เอง จนปัจจุบันน้ีการเลี้ยงสัตว์ได้วิวัฒนาการมาก จนอยู่ในรูปของอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ มีการ
เลี้ยงอย่างถาวร จ านวนครั้งละมาก ๆ จนเป็นอาชีพท ารายได้ดีไม่แพ้อาชีพอื่น เมื่อจ านวนของสัตว์มากขึ้น และต้องอยู่
รวมกันในพื้นที่แคบ ๆ จ ากัด ปัญหาเรื่องโรคและความเจ็บป่วยต่าง ๆ ก็ตามมา ปัญหาเรื่องความเจ็บป่วยของสัตว์ เป็น
ปัญหาที่ก่อให้เกิดความสูญเสียแก่เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้ 
 การที่ผู้เลี้ยงสัตว์ไม่มีความรู้ รู้เท่าไม่ถึงการณ์ หรือไม่เอาใจใส่ปล่อยให้มีปัญหาเรื่องโรคเกิดขึ้น 
แล้วจึงค่อยตามรักษาและควบคุมนั้น จัดว่าเป็นการกระท าที่ไม่ถูกต้องและสิ้นเปลืองค่าใช้จ่ายอย่างมาก ไม่
คุ้มกับการลงทุน และยังมีปัญหายุ่งยากต่าง ๆ ตามมาอีกหลายประการ ทั้งนี้เพราะโรคสัตว์หลายชนิ ดเมื่อ
เกิดขึ้น และมีการระบาดอย่างรุนแรง รวดเร็ว กว้างขวาง และบางโรคก็ยังไม่มีวิธีการรักษา และบางโรคก็
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ไม่มีการฉีดวัคซีนป้องกัน ตามหลักของการสุขาภิบาลสัตว์ ถือว่าการป้องกันและการควบคุมโรคส าคัญกว่า
การรักษา ดังนั้นหลักสุขาภิบาลสัตว์ จึงได้เข้ามามีบทบาทที่ส าคัญในการป้องกันการสูญเสียดังกล่าว นับว่า
เป็นวิธีที่ประหยัดทั้งเงินและเวลา เป็นวิธีการตัดไฟแต่ต้นลม และเป็นหัวใจของการเลี้ยงสัตว์ทุกชนิด 
ความส าคัญของการสุขาภิบาลสัตว์พอที่จะสรุปได้เป็น 4 ข้อ คือ 
 (1) ความส าคัญทางเศรษฐกิจและสังคม การสุขาภิบาล ช่วยท าให้ผลผลิตของสัตว์เพ่ิมขึ้น     
คุณภาพดี ท าให้รายได้ดี สุขภาพและความเป็นอยู่ในสังคมของประเทศดีขึ้นด้วย แต่การสุขาภิบาลไม่ดี 
ย่อมก่อให้เกิดผลในทางตรงกันข้าม ยังผลให้ประเทศขาดรายได้ ความเป็นอยู่เลวลง จะเห็นได้ว่าเมื่อเกิดมี
การระบาดของโรคข้ึนในแต่ละครั้ง จะท าให้สัตว์ล้มตายลงเป็นจ านวนมาก ท าให้ผลผลิตจากสัตว์ขาดแคลน
และมีราคาแพง ท าให้เกิดการสูญเสียแรงงานและเกิดการว่างงาน เช่น การระบาดของโรคอหิวาต์ของสุกร 
กาฬโรคเป็ด อหิวาต์เป็ด ไก่ เป็นต้น 
 (2)   ความส าคัญทางด้านสาธารณสุข โรคสัตว์หลายชนิดสามารถติดต่อไปถึงคนได้ ซึ่งเราเรียกว่า
โรคสัตว์ติดคน  เช่น วัณโรค แอนแทรกซ์ พยาธิกล้ามเนื้อ แท้งติดต่อ พิษสุนัขบ้า พยาธิปากขอ ขี้กลาก 
พยาธิใบไม้ในตับ เป็นต้น จะเห็นได้ว่าถ้าการสุขาภิบาลดีย่อมจะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดโรคเหล่านี้ได้ หรือ
ช่วยป้องกันและลดอันตรายลงได้มาก 
 (3) ความส าคัญทางด้านการศึกษา การสุขาภิบาลท าให้ผลผลิตจากสัตว์มีคุณภาพดีและอุดม
สมบูรณ์ เป็นผลท าให้สุขภาพของประชากรดีขึ้น สติปัญญาดีขึ้น นั่นก็คือการสุขาภิบาลเป็นปัจจัยที่ช่วยเพ่ิม
ประสิทธิภาพการท างานและการศึกษาของประชากรนั่นเอง 
 (4)  ความส าคัญทางด้านการป้องกันการระบาดของโรคและการสูญเสียเนื่ องจากโรค หลักการ
สุขาภิบาลช่วยป้องกันไม่ให้โรคมีการระบาดไปยังสัตว์ตัวอ่ืน ท าให้โรคเป็นอยู่ในเฉพาะในบริเวณนั้น ๆ 
สะดวกแก่การก าจัดท าให้โรคหมดไปในที่สุด เป็นการลดจ านวนการเจ็บป่วยและการตายของสัตว์ 
นอกจากนี้ยังช่วยประหยัดทั้งเงินและเวลา ตัดปัญหายุ่งยากต่าง ๆ ที่จะตามมา 

 การสุขาภิบาลที่ดี ย่อมช่วยส่งผลต่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตว์ให้เกิดผลดีต่าง ๆ ตามมา 
คือการสุขาภิบาลที่ดีจะช่วยท าให้ 
       - ช่วยท าให้สัตว์มีสุขภาพอนามัยดี 
       - ลดจ านวนสัตว์ป่วยและสัตวต์าย 
       - ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายและเวลา 
       - ป้องกันการระบาดของโรคและอาจท าให้โรคสูญพันธุ์ไปได้ 
       - ตัดปัญหายุ่งยากต่าง ๆ 
 ค.    แผนการสุขาภิบาลสัตว์ 

(1)   การจัดสร้างโรงเรือนโดยถูกสุขลักษณะ 
(2)   การคัดเลือกสัตว์มาเลี้ยงและใช้ท าพันธุ์ 
(3)   การท าเครื่องหมายประจ าพันธุ์ 
(4)   การให้อาหารและน้ าแก่สัตว์ 
(5)   การตรวจสุขภาพเป็นประจ า 
(6)  การคัดสัตว์ป่วยและสัตว์ที่สงสัยว่าป่วยออกจากฝูง 
(7)   การกักกันสัตว์ 
(8)   การท าลายเชื้อโรค 
(9)   การป้องกันและการก าจัดพาหะของโรค 
(10)   การฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
(11)   การท าลายสัตว์ป่วย 



-  18  - 

 ง.    ความส าคัญของปัจจัยท่ีมีอทิธิพลต่อสุขภาพของสัตว ์
 โดยทั่วไปความส าเร็จของการเลี้ยงสัตว์นั้น นอกเหนือไปจากการดูแลที่ดีแล้ว ยังมีปัจจัยอ่ืน ๆ 
อีกที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพสัตว์ มีผลท าให้สุขภาพสัตว์ดีขึ้นหรือเลวลง มีผลผลิตมากขึ้นหรือน้อยลงก็ได้ 
ดังนั้นเมื่อสัตว์ที่เลี้ยงเกิดการผิดปกติไปจากเดิม เช่น ท าให้ผลผลิตลดลง สุขภาพทรุดโทรม เกิดจากการ
เจ็บป่วยหรือตาย ผู้เลี้ยงสัตว์มักจะท าการแก้ไขสาเหตุ ซึ่งเข้าใจว่าเกิดจากเชื้อโรคเพียงอย่างเดียว ในกรณี
เช่นนี้ การแก้ไขมักจะได้ผลบ้างไม่ได้ผลบ้าง เป็น ๆ หาย ๆ เกิดสภาพของโรคเรื้อรัง แต่ถ้าผู้เลี้ยงเข้าใจถึง
ปัจจัยที่เกี่ยวข้องและมีผลต่อสุขภาพของสัตว์แล้วท าการแก้ไขไปพร้อม ๆ กัน ก็มักจะได้ผลส าเร็จดี 
สามารถแก้ไขสถานการณ์ได้ทันท่วงที การศึกษาเรื่องปัจจัยที่มีอิทธิพลของสัตว์ จึงจัดว่ามีประโยชน์มาก 
สามารถน าความรู้เหล่านี้ไปใช้ประกอบในการเลี้ยงสัตว์ให้ได้รับผลส าเร็จ สามารถแก้ไขเหตุการณ์ต่าง ๆ ได้
อย่างถูกต้อง 
 (1)   ปัจจัยท่ีมีอิทธิพลต่อสุขภาพของสัตว์  ได้แก่ 
 (ก) อากาศและการถ่ายเทอากาศเป็นสิ่งจ าเป็นส าหรับสิ่งที่มีชีวิตทั้งมนุษย์ สัตว์และพืช 
อากาศประกอบด้วยส่วนผสมต่าง ๆ หลายชนิด เช่นอ๊อกซิเจน คาร์บอนไดอ๊อกไซด์ ไนโตรเจน ไอน้ า 
นอกเหนือจากนี้ยังอาจประกอบไปด้วยฝุ่นละออง ก๊าชพิษ และเชื้อโรคอีกด้วย ในกรณีที่สัตว์ได้รับอากาศที่
บริสุทธิ์ คือมีปริมาณของก๊าซอ๊อกซิเจนมากอย่างเพียงพอ สุขภาพร่างกายของสัตว์จะแข็งแรงสมบูรณ์  มี
ความต้านทานโรคสูง แต่ในทางกลับกันถ้าสัตว์ได้รับอากาศไม่บริสุทธิ์ มีความอับชื้นมาก มีก๊าชพิษ  ฝุ่น
ละออง เชื้อโรค หรือคาร์บอนไดอ๊อกไซด์มากเกินไป จะมีผลท าให้สุขภาพของสัตว์เลวลง ความต้านทาน
ลดลง อ่อนแอ และมักเกิดโรคต่าง ๆ โดยเฉพาะทางระบบหายใจ 
 (ข) อุณหภูมิของอากาศและความร้อนในร่างกายของสัตว์ มีความสัมพันธ์กัน ความร้อนใน
ร่างกายของสัตว์ก็คือพลังงานที่ได้รับจากการเผาผลาญอาหารนั่นเอง เมื่ออุณหภูมิของอากาศสูงสัตว์จะกิน
อาหารน้อยลง เพราะได้รับพลังงานความร้อนจากภายนอกท าให้ศูนย์ควบคุมความหิวที่สมองไม่ถูกกระตุ้น 
เมื่อสัตว์ไม่กินอาหารจะเกิดการขาดอาหารชนิดอ่ืน ๆ ขึ้น เช่น โปรตีน วิตามิน เกลือแร่ เป็นต้น  มีผลท าให้
สุขภาพของสัตว์เลวลง ให้ผลผลิตลดลง จากนี้การที่อุณหภูมิสูงขึ้นประกอบด้วยในร่างกายยังคงมีขบวนการ
เผาผลาญเพ่ือให้ได้พลังงาน จะท าให้สัตว์ได้รับความร้อนมากไป จ าเป็นต้องระบายออก ทั้งทางระบบ
หายใจ และการระเหยของน้ า ท าให้เกิดอาการหอบขึ้น สัตว์จะรู้สึกอึดอัดไม่สบาย และถ้ายิ่งอุณหภูมิสูง
มากขึ้นจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสมองและผิวหนังได้ ในกรณีเช่นนี้มักเกิดกับสัตว์พันธุ์แท้ที่มีต้นก าเนิด
จากเขตหนาว 
 (ค) ความชื้น ในสภาพที่อากาศร้อนและมีความชื้นน้อย จะท าให้สัตว์มีการสูญเสียน้อย และ
แร่ธาตุโดยเฉพาะโซเดียมและคลอลีน เนื่องจากมีการขับเหงื่อและระเหยออกทางลมหายใจมาก ในกรณีที่
อากาศมีความอับชื้นมาก จะท าให้สุขภาพของสัตว์เลวลง อ่อนแอ ติดโรคง่าย โดยเฉพาะโรคทางระบบ
หายใจ เช่น โรคปอดบวม วัณโรค โรคระบบหายใจเรื้อรัง 
 (ง) แสงสว่างจากดวงอาทิตย์ แสงสว่างมีผลต่อการกินอาหารของสัตว์ โดยทั่วไปสัตว์  จะกิน
อาหารในเวลาที่มีแสงสว่าง นอกจากนี้ยังมีรังสีอุลตราไวโอเลต (ULTRAVIOLET) จากดวงอาทิตย์จะท า
หน้าที่เปลี่ยนสารชนิดหนึ่งบนผิวหนังของสัตว์ ซึ่งเป็นสารตั้งต้นวิตามินดี PROVITAMIN D  ท าให้สัตว์มี
สุขภาพแข็งแรง ขณะเดียวกันรังสีจากดวงอาทิตย์ยังสามารถท าลายเชื้อโรคต่าง ๆ บนผิวหนังของสัตว์ได้อีก
ด้วย แต่ถ้าสัตว์ได้รับแสงแดดมากเกินไป จะท าให้ผิวหนังอักเสบจนอาจถึงขั้นเป็นมะเร็งได้ โดยเฉพาะใน
สัตว์ที่มีขนสีขาว เช่น โคพันธุ์ชาร์โรเลย์ เป็นต้น 
 (จ) น้ า  น้ าเป็นโภชนาที่ส าคัญมากต่อสัตว์ น้ าจะถูกน าไปใช้ในขบวนการต่าง ๆ ของ     
ร่างกาย เช่น การย่อยอาหาร การดูดซึมอาหาร เป็นส่วนประกอบของของเหลวต่าง ๆ  ในร่างกายเป็น     
น้ าลาย น้ าย่อย น้ าเลือด เป็นต้น นอกจากนี้น้ ายังมีประโยชน์ต่าง ๆ อีกมาก ในกรณีที่สัตว์ขาดน้ าจะเบื่อ
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อาหาร ขบวนการต่าง ๆ จะลดลง ในกรณีที่ได้รับน้ าน้อยกว่าธรรมดา 10 % สัตว์จะนอนไม่หลับ       
กล้ามเนื้อจะสั่น อ่อนเพลีย และถ้าขาดมากถึง 20 % สัตว์อาจจะตายได้ ถ้าสัตว์ขาดน้ าจะตายภายใน 10 
วัน  เท่านั้น ในกรณีที่ขาดอาหารจะตายภายใน 40 วัน 
 (ฉ) อาหารและการให้อาหาร อาหารมีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพของสัตว์โดยตรง ถ้าสัตว์
ได้รับอาหารดีมีความใหม่สดมีคุณค่าต่าง ๆ ครบถ้วนและปริมาณเพียงพอ จะท าให้สัตว์มีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ ให้ผลผลิตสูง ปราศจากโรคภัยต่าง ๆ ในกรณีท่ีได้รับอาหารไม่เพียงพอหรือคุณภาพไม่สูง ขาดธาตุ
อาหารบางชนิด สัตว์จะมีสุขภาพทรุดโทรมลง ยิ่งถ้าอาหารบูดเน่ามีสารพิษหรือเชื้อโรค ก็จะมีผลต่อสุขภาพ
ของสัตว์มากขึ้น โดยเฉพาะโรคต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบทางเดินอาหาร เช่น อหิวาต์ เป็นต้น ในท านอง
เดียวกันถ้าอาหารดีมีคุณค่า แต่การให้ไม่ถูกวิธี เช่นใช้ภาชนะสกปรก หรือเทอาหารให้กินกับพ้ืนดิน พ้ืน
คอก ก็มีผลท าให้สัตว์ได้รับเชื้อโรค สารพิษหรือพยาธิได้ง่าย มีผลท าให้สุขภาพของสัตว์ทรุดโทรมได้เช่นกัน 
 (ช) โรงเรือนที่พักสัตว์ โรงเรือนเป็นสิ่งที่คอยป้องกันอันตราย ให้ที่พัก ที่บังแดด ลม ฝน โรงเรือนที่
ดีจะต้องถูกสุขลักษณะ สัตว์สามารถอยู่ได้อย่างสบายและปลอดภัยทั้งกายและใจ มีสภาพเหมาะสมในการ
ที่ใช้เป็นที่อยู่ของค าว่า “สัตว์เลี้ยง” โดยเฉพาะในลูกสัตว์ สัตว์ป่วย และสัตว์ที่อ่อนแอยังไม่สามารถช่วย
ตัวเองได้ ในกรณีที่พ้ืนโรงเรือนไม่ดี เช่นลื่นเกินไป อาจท าให้สัตว์ลื่นล้มกล้ามเนื้อฉีกขาดหรือขาหักได้ พ้ืน
คอกท่ีเปียกแฉะตลอดเวลา มีความคม จะท าให้เกิดโรคกีบได้ง่าย 
 (ซ) ฝนฟ้าอากาศ ในฤดูที่อากาศร้อนชื้น สัตว์มักจะเกิดอาการเจ็บป่วยได้ง่าย เพราะในฤดูเช่นนี้
สัตว์ไม่ค่อยกินอาหารและมีความเปลี่ยนแปลงผิดปกติของขบวนการต่าง ๆ ในร่างกาย ท าให้เกิด
ความเครียด ความต้านทานโรคจะลดลง ประกอบกับสภาวะอากาศที่ร้อนชื้น เอ้ืออ านวยให้เชื้อโรคต่าง ๆ 
เจริญเติบโตได้ดี มีการแพร่ระบาดได้ง่าย ดังนั้นในฤดูที่อากาศร้อนชื้น สัตว์จึงมักจะมีสุขภาพไม่สมบูรณ์ ใน
ฤดูฝนมักเกิดโรคปอดบวมได้ง่าย โดยเฉพาะถ้ามีการเคลื่อนย้ายสัตว์ ในฤดูหนาวมักเกิดข้ึนทางระบบหายใจ  
ในกรณีของสัตว์ที่มีถิ่นก าเนิดในเขตหนาว เมื่อน าเข้ามาเลี้ยงในเขตร้อน ความสามารถตามกรรมพันธุ์จะ
ลดลงไปเรื่อย ๆ ในรุ่นลูกหลาน 
 (ด) ความกดดันของบรรยากาศ ตามปกติความกดดันของบรรยากาศในแต่ละท้องถิ่น   ไม่เท่ากัน 
เนื่องจากมีความสูงแตกต่างกัน ในสภาพความสูงมาก ๆ คือมีความกดดันต่ าอากาศจะเบาบาง    มี
อ๊อกซิเจนน้อย สัตว์ในถิ่นดังกล่าวจะมีปอดใหญ่ และในสภาพที่บรรยากาศมีความกดดันสูงคือในพ้ืนที่ต่ า
สัตว์จะมีปอดขนาดปกติ เมื่อน าสัตว์ในต่างพ้ืนที่ ที่มีความแตกต่างกันมากเข้ามาเลี้ยงสัตว์จะอึดอัดและมีผล
ท าให้สุขภาพทรุดโทรมได้ แต่ความจริงแล้วมีผลแตกต่างไม่มากนัก เพราะสภาพความสูงของพ้ืนที่แตกต่าง
กันไม่มาก สัตว์โดยทั่วไปมักปรับตัวได้ 
 (ต) พ้ืนดิน สัตว์ที่เลี้ยงพ้ืนที่ที่ดินมีความสมบูรณ์แข็งแรง เพราะได้รับอาหารที่มีคุณค่าสูง มี
โภชนาต่าง ๆ ครบถ้วน ทั้งนี้เพราะพืชที่ขึ้นในพ้ืนดินที่อุดมสมบูรณ์แข็งแรง จะมีความสมบูรณ์ของโภชนะ
ต่าง ๆ ด้วย นอกจากนี้สภาพพ้ืนดินที่เป็นที่ราบ ไม่ชื้นแฉะ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อน้ าขัง ก็มีส่วนท าให้สัตว์มี
สุขภาพดีด้วย เพราะเป็นพ้ืนที่เหมาะสมในการเลี้ยงสัตว์ไม่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์ของโรคแมลงต่าง ๆ              
2.   การพิจารณาเลือกโรงเรือนและสถานที่ตั้งโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะ      
 คอกสุนัขเป็นปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อสุขภาพของสุนัขที่ส าคัญปัจจัยหนึ่ง คอกที่ไม่ถูกแบบและจัดสร้าง
โดยไม่มีความรู้เรื่องสุขาภิบาลนั้น นอกจากจะมีผลกระทบกระเทือนต่อสุขภาพของสัตว์ ยังก่อให้เกิดการ
สิ้นเปลืองโดยใช่เหตุอีกด้วย คอกท่ีดีนั้นจะต้องยึดหลักประหยัด แต่สัตว์อยู่ได้อย่างสบาย ดังนั้นการจัดสร้าง
คอก จึงควรด าเนินการหรือควบคุมโดยผู้ที่มีความรู้ทางด้านสุขาภิบาลสัตว์ เพ่ือให้ได้คอกที่ดีถูก    
สุขลักษณะมากที่สุด 
 ก.   คอกที่ดีจะต้องมีลักษณะดังนี้   

(1)   แข็งแรงทนทาน สามารถกันลม แดด ฝน และอันตรายให้กับสัตว์ได้ 
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(2)   สามารถระบายอากาศได้ดี ภายในเย็นสบาย แต่ไม่ถึงกับลมโกรก 
(3)   สามารถกันพาหะน าโรคต่าง ๆ ได้ นก หนู แมว สุนัข เป็นต้น 
(4)   ท าความสะอาดง่าย ไม่เป็นที่ขังน้ า  แลดูสะอาดตา 
(5)   ห่างจากบ้านพักของคนพอควร เพ่ือความปลอดภัย 
(6)   ราคาถูก สร้างได้ง่าย ๆ หาได้ง่ายในถิ่นนั้น ๆ 
(7)   แยกออกเป็นอิสระต่อกันในแต่ละหลัง เพ่ือลดปัญหาการติดต่อโรค 
(8)   แยกอยู่ในทิศทางตามความยาวของโรงเรือน ในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก เพ่ือหลีกเลี่ยง 

แดดร้อนจัด 
(9)   แสงแดดสามารถส่องถึงพ้ืนได้อย่างไม่อับทึบ 
(10)   สามารถขยายต่อเติม  หรือดัดแปลงได้ง่ายโดย ไม่กระทบกระเทือนต่อสุขภาพของสัตว์และ
ความเรียบร้อย 

 ข.   แบบของคอก   แบบของคอกที่เหมาะสมส าหรับประเทศไทยในเขตร้อน มีหลายแบบ เช่น 
 (1) แบบเพิงหมาแหงน สร้างได้ง่าย ไม่ซับซ้อน และประหยัด แต่ฝนสาดได้ง่าย สามารถแก้ไขได้
บ้าง ดังรูป ก, ข, ค, และ ง 
 
             
 

    ก.                           ข.         ค.           ง. 
 (2) แบบหน้าจั่ว เป็นแบบที่ยากขึ้น สร้างได้ยากแต่กันแดดกันฝนได้ดีกว่า แต่อากาศถ่ายเท   ไม่
ค่อยดี ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 

(3) แบบหน้าจั่ว 2 ช้ัน แบบน้ีสรา้งยาก ราคาค่อนข้างแพง แต่อากาศถ่ายเทได้ดีมาก และนิยมสร้างมากที่สุด ดังรูป 
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ค. วัสดุที่ใช้ก่อสร้าง วัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง เป็นสิ่งส าคัญที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถในการ เลือก 
เพ่ือให้ได้วัสดุที่ดี เหมาะสมแก่ราคา โดยทั่วไปวัสดุที่จะใช้ ได้แก่ 
 (1)   ไม้ต่าง ๆ เช่นไม้เนื้อแข็ง ไม้เนื้ออ่อน ไม้อัด ไม้ไผ่ เป็นต้น 
 (2)   โลหะต่าง ๆ เช่น เหล็ก สังกะสี อลูมิเนียม แป๊ปตัดท่อประปา เป็นต้น  
 (3)   แฝก  จาก หญ้าคา ใช้มุงหลังคาราคาถูก ท าให้ภายในโรงเรือนไม่ร้อนแต่ไม่ทนทาน 
 (4)   ปูน ทราย หิน อิฐ มักใช้สร้างพ้ืนคอกและผนัง 
 (5)   แผ่นยาง ใยหรือกระเบื้องสังเคราะห์ มีราคาแพง แต่ช่วยลดอันตรายได้ ท าให้สัตว์ไม่เป็นโรค
กีบเท้าและไม่ลื่น สามารถผลัดเปลี่ยนได้ง่าย 
 (6)   วัสดุอื่น ๆ ที่ใช้ประกอบเพ่ือจุดประสงค์บางอย่าง เช่น ผ้าใบ มุ้งลวด ลวด ตาข่าย เป็นต้น เป็น

สิ่งที่ควรจัดหาเช่นกันแต่ต้องพิจารณาให้เหมาะสมกับสภาพท้องที่และการใช้งาน 
 ค.   หลักมาตรฐานที่จะต้องพิจารณาเมื่อจะเลือกพื้นที่ในการสร้างคอกสุนัข 
 (1) การระบายน้ า (DRAINAGT) ถ้าเป็นไปได้ คอกและทางระบายน้ าควรจะสร้างบนพ้ืนที่ที่เป็น
เนินเล็กน้อย เพ่ือให้ระบายน้ าอย่างเพียงพอ และก าจัดไม่ให้น้ าขังอยู่พ้ืนดิน เพราะจะเป็นแหล่งเพาะยุง
และเฉอะแฉะปฏิบัติงานไม่สะดวก 
 (2) เสียง (NOISE) ควรเป็นพ้ืนที่ที่มีเสียงรบกวนสุนัขน้อยที่สุด และเสียงสุนัขไม่รบกวนผู้อ่ืน การ
น าสุนัขมาใช้ในการรักษาความปลอดภัยโดยใช้คุณสมบัติพิเศษ ประสาทสัมผัสของเขานั้นเราจะต้อง
หลีกเลี่ยงสิ่งใดก็ตามที่จะป็นอันตรายต่อประสาทสัมผัสของสุนัข ดังนั้น คอกจะต้องสร้างให้ห่างไกลจาก
เส้นทางข้ึน – ลง ของเครื่องบิน ขีปนาวุธ หรือพ้ืนที่ทดลองอาวุธ ซึ่งระดับของเสียงเกิน 35  เดซิเบล  เสียง
ระดับนี้จะเป็นอันตรายต่อโสตสัมผัสสุนัข 
 สุนัขใช้งานทางทหารจะต้องได้รับการพักผ่อนอย่างพอเพียง เพ่ือความตื่นตัวละมีประสิทธิภาพ 
พร้อมที่จะปฏิบัติงาน ดังนั้น คอกสุนัขควรสร้างให้แยกห่างเท่าที่จะท าได้จากถนนที่มีการสัญจรไปมา 
บริเวณบ้านพัก สนามเด็กเล่น สนามกีฬา บริเวณท างานที่มีคนพลุกพล่าน เพ่ือให้มีเสียงน้อยที่สุดที่จะ   
รบกวนสุนัข สุนัขซึ่งตื่นตัวอยู่ตลอดเวลาจากเสียงที่มาจากโรงงานอุตสาหกรรม หรือเด็กเล่น จะท าให้สุนัข
พักผ่อนไม่เพียงพอ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ควรให้อยู่ห่างจากคอกสุนัขอย่างน้อย 150 – 200 หลา (140 – 180 
เมตร) ซึ่งไกลพอเพียงที่จะป้องกันเสียงรบกวนเกือบทั้งหมด 
 ถ้าจะลดเสียงและสิ่งรบกวนให้น้อยลงไปอีก คอกสุนัขควรตั้งอยู่โดยมีสิ่งกั้นธรรมชาติ เช่น เนินดิน 
ต้นไม้และพุ่มไม้ขนาดใหญ่ กัน้ระหว่างพ้ืนที่ที่มีเสียงรบกวนและบริเวณคอกทั้งหมด 
 เมื่อไม่มีสิ่งกั้นตามธรรมชาติในพ้ืนที่และพุ่มไม้ยังโตและทึบไม่ได้ขนาด อาจจ าเป็นต้องสร้างรั้ว 
หรือก าแพงขึ้นแทน 

(3) น้ าใช้ (WATER SUPPLY) คอกสุนัขต้องการน้ าเป็นจ านวนมาก เพื่อใช้ในการท าความสะอาด
คอก นอกจากนี้ยังใช้ผสมอาหารและใช้ดื่มทั้งสุนัขและคน น้ าจะต้องมีอย่างเพียงพอไว้ใช้ ในการดับไฟด้วย
เช่นกัน 
 น้ าใช้ในคอกจะต้องมาจากแหล่งซึ่งรับรองว่าใช้ในคนแล้วปลอดภัย น้ าใช้ที่ไม่สะอาดจะเป็นแหล่ง
น าโรคไปยังสุนัข เช่นเดียวกับในคน 
 (4)   การป้องกันอัคคีภัย (FIRE PROTECTION) โดยปกติตามคอกสุนัขมักใช้เครื่องดับเพลิงชนิด
น้ า อย่างน้อยเราต้องมีเครื่องดับเพลิง 1 เครื่อง ต่อพ้ืนที่คอกหรืออาคาร 2,500 ตารางฟุต ควรปรึกษา
เรื่องราวการใช้และการติดตั้งเครื่องดับเพลิงกับต ารวจดับเพลิง นอกจากจะต้องพิจารณาช่องทางเพ่ือให้
รถดับเพลิงเข้าถึงคอกได้ด้วย 
 (5)     แสงสว่าง  (LIGHTING)  แสงรอบคอกสุนัขจะต้องมีอย่างเพียงพอ เพ่ือป้องกัน     
อุบัติเหตุ ทั้งสุนัขและผู้บังคับสุนัข เมื่อเขาเหล่านั้นต้องเข้าหรือออกจากคอกในเวลากลางคืน 
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 (6) การระบายอากาศ (VEETILATION) คอกสุนัขต้องมีทางระบายอากาศอย่างดี เพ่ือให้การ
หมุนเวียนของอากาศบริสุทธิ์ เป็นไปอย่างถูกต้องส าหรับสุนัขและเจ้าหน้าที่ หลังคาควรท าแบบ 2 ชั้น หรือ
มีที่ปิด – เปิดได ้
 (7) อาคารสนับสนุน คอกสุนัขควรมีอาคารสนับสนุนส าหรับเจ้าหน้าที่และหัวหน้าคอก ห้องน้ า 
ห้องส้วม ห้องรักษาพยาบาล ห้องเก็บของ และคอกกักกัน 
 ง.   ลานปล่อยและสนามฝึก 
 (1) ลานปล่อย การพิจารณาก าหนดพ้ืนที่ส าหรับเป็นลานปล่อยเพื่อให้สุนัขได้ออกก าลังและได้รับ
แสงแดดเป็นการเสริมสร้างสุขภาพของสุนัขให้มีความแข็งแรงทนทาน ปราศจากโรค ควรก าหนดลานปล่อย
ส าหรับสุนัข ดังนี้.- 
 (ก) ลานปล่อยส าหรับลูกสุนัขที่มีอายุ 35 วันไปแล้ว ให้อยู่ในพื้นสนามหญ้านุ่ม กลางแจ้ง มี
รั้วรอบ พ้ืนที่มีขาดกว้าง 3 เมตร ยาว 6 เมตร 
 (ข) ลานปล่อยส าหรับลูกสุนัขเล็กอายุ 2 – 6 เดือน ควรก าหนดพื้นที่เป็นสนามหญ้านุ่ม อยู่
กลางแจ้ง เพื่อให้สุนัขออกก าลังกายวิ่งหยอกล้อกัน และสามารถรับแสงแดด พื้นที่ต้องมีรั้วกั้นรอบพื้นที่ 
ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 15 เมตร 
 (ค)  ลานปล่อยส าหรับลูกสุนัขรุ่น อายุ 9 – 12 เดือน ควรมีขนาดกว้าง 15 เมตร ยาว 20 
เมตร เพื่อให้สุนัขสามารถวิ่งเล่นได้โดยอิสระบนพ้ืนที่สนามหญ้า แสงแดดส่องได้โดยทั่วถึง 
 (2) สนามฝึก สนามฝึกมีความจ าเป็นส าหรับการฝึกติดต่อกันทุกขั้นตอน เพ่ือให้การฝึกมี     
ประสิทธิภาพ ปลอดภัยจะต้องพิจารณาสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ 
 (ก) ผิวสนาม พ้ืนผิวสนามจะต้องปราศจากสิ่งต่าง ๆ ซึ่งเป็นอันตรายต่อผู้บังคับสุนัขและ
สุนัข ได้แก่ เศษแก้ว ทรายที่เกาะกันเป็นก้อน และเศษหินที่แหลมคม ผิวพ้ืนตามธรรมชาติควรจะเรียบ 
เพ่ือป้องกันอุบัติเหตุหรืออันตรายที่จะเกิดขึ้น 
 (ข) ความสะดวก สนามฝึกควรจะต้องอยู่ภายในระยะทางท่ีเดินได้สะดวกจากพ้ืนที่บริเวณ
คอก เพ่ือลดปัญหาในด้านการใช้ยานพาหนะและเป็นการประหยัดเวลา 
 (ค)  เสียง ใช้หลักการเดียวกันกับการสร้างคอกสุนัข คือจะต้องห่างอย่างน้อย 150 – 200 
หลา (140 – 184 เมตร) จากสิ่งต่าง ๆ ที่กล่าวมาแล้ว ทั้งนี้เพ่ือป้องกันการเสื่อมสภาพการได้ยินของสุนัข 
ซึ่งเกิดจากเสียงและลดสิ่งรบกวนที่ท าให้สุนัขไม่สนใจต่อการฝึก 
 (ง)  ขนาด ขนาดของสนามฝึกส่วนใหญ่ขึ้นอยูกับจ านวนผู้บังคับสุนัขที่จะฝึกเชื่อฟังตาม
ค าสั่งกับสุนัขแต่ละครั้ง ซึ่งพ้ืนที่การฝึกจะต้องกว้างพอเพียง เมื่อมีการฝึกการต่อสู้ของสุนัขแล้ว จะไม่ไป
รบกวนหรือขัดขวางการฝึกอย่างอ่ืนในเวลาเดียวกัน 
 (จ)   รั้ว ท าด้วยลวดตาข่าย สูงประมาณ 7 – 8  ฟุต ประตูรั้วมีกลอนสามารถ  เปิด – ปิด
ได้ ทั้งจากภายนอกและจากภายใน 
 
 คอกสุนัขที่มีมาตรฐานในเขตร้อนจะต้องประกอบด้วย 
 (1)   ส่วนยาวของตัวอาคารหันหน้าอยู่ในแนวทิศตะวันออก – ตะวันตก เพราะถ้าหันอยู่ในแนวทิศ
เหนือ – ทิศใต้แล้ว คอกที่อยู่ทางทิศตะวันตกจะร้อนมากจากแสงแดดตอนบ่าย นอกจากนี้คอกที่หันอยู่ใน
แนวทิศตะวันออก – ตก จะรับลมได้ตรงกว่า 
 (2)   พ้ืนคอกถ้าเป็นพ้ืนซีเมนต์ จะต้องมีความหยาบพอประมาณ ถ้าเรียบเกินไปจะลื่น หยาบ
เกินไปจะท าให้เท้าสุนัขสึกหรอเร็วหรือด้านได้ 
 (3)   มีที่วางขันใส่อาหารและถังน้ าเพ่ือกันหก 
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 (4)   มีเตียงนอนที่ขนาดความสูง และน้ าหนักได้มาตรฐาน 
 (5)   มีทีแ่ขวนอุปกรณ์ประจ ากายสุนัข 
 (6)  มีป้ายชื่อสุนัขแขวนอยู่หน้าคอก ซึ่งจะท าให้เรารู้ชื่อสุนัข เพศ วันเดือน ปีเกิด  อายุ หน้าที่ 
และชื่อผู้บังคับสุนัข 
 (7)   ลักษณะคอกสุนัขควรเป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า มีขนาดอย่างน้อย  50  ตารางฟุตต่อสุนัข    1  ตัว 
เพ่ือให้สุนัขเดินไปมาสะดวก ควรมีคอกส าหรับสุนัขนอนต่างหาก 
 (8)   กลอนประตูคอกควรจะเปิด – ปิด ได้ทั้งเมื่ออยู่ภายนอกและภายในคอก 
 (9)   มีมุ้งลวดรอบอาคารเพ่ือป้องกันยุง แมลง สัตว์ปีก สัตว์เลื้อยคลาน รวมทั้งหนูด้วย 
 (10)  การเดินสายไฟ ต้องได้มาตรฐานตามการไฟฟ้ารับรอง เพ่ือป้องกันอัคคีภัยจากไฟฟ้า ขนาด
ของสายไฟฟ้าต้องสัมพันธ์กับกระแสไฟฟ้าที่ใช้ ควรมีคัทเอาท์แบบอัตโนมัติ เพราะเมื่อใช้ไฟเกินก าหนด
หรือเกิดไฟฟ้าช็อต คัทเอาท์จะตัดเองโดยอัตโนมัติ 

 จ.   การรักษาความสะอาดคอก 
 (1)  เจ้าหน้าที่สัตวบาลและเจ้าหน้าที่คอก ต้องตรวจสภาพคอกของตนเองทุกเวลา และแก้ไขสิ่ง
ผิดปกติเล็กน้อยให้อยู่ในสภาพที่ดี ก่อนที่จะปล่อยให้เกิดปัญหาใหญ่ตามมา นอกจากนี้ยังเป็นการป้องกันผู้
บังคับสุนัขและสุนัขของเขาให้ปลอดภัยจากอันตรายที่ไม่จ าเป็นหรือไม่น่าจะเกิดข้ึน สิ่งที่จะต้องตรวจมี
ดังนี้.- 
 (ก)   ที่นอน 
 (ข)   ตาข่ายรอบคอก หากช ารุดให้รีบแก้ไข 
 (ค)   กรง เตียงนอน ต้องอยู่ในสภาพที่ดี หากมีรอยแตกร้าว ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเห็บ
อย่างดี ตาข่ายหรือประตูเหล็กช ารุด ตะปูโผล่ มีเสี้ยน ให้ซ่อมและแก้ไข กระสอบปูนอนถ้าสกปรกหรือ
เปียกชื้น ให้เปลี่ยนใหม่ทันที 
 (ง)   พ้ืนคอกต้องอยู่ในสภาพที่ดี ไม่ท าอันตรายต่อเท้าสุนัข 
 (จ)  ถังน้ าต้องไม่มีรอยร้าว เพราะจะท าให้น้ าซึม รั่วออกมาได้ ที่รองรับถังน้ า ขันอาหาร 
ต้องอยู่ในสภาพที่ดี น้ าในถังต้อสะอาดและต้องเปลี่ยนทุกวัน 
 
 (ฉ) เมื่อเจ้าหน้าที่สัตวบาลหรือเจ้าหน้าที่คอก ตรวจพบสิ่งช ารุดแล้วแก้ไขเอง ไม่ได้        
จะต้องรายงานให้หัวหน้าคอก หรือเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องทราบ เพื่อท าการซ่อมแก้ไขต่อไป 

(2)   การก าจัดสิ่งปฏิกูลในคอก,บริเวณคอก,แปลงปล่อยและสนามฝึก 
 (ก)  ก่อนอื่นต้องท าความเข้าใจกับค าว่า “สิ่งปฏิกูล” ก่อน ซึ่งสิ่งปฏิกูลก็หมายถึงขยะหรือ
สิ่งต่าง ๆ ที่เราไม่สามารถน ามาใช้ประโยชน์ได้อีก รวมถึงอุจจาระหรือปัสสาวะด้วย สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ เรา
จะต้องก าจัดให้ดี เพ่ือไม่ให้เป็นที่สะสมของเชื้อโรค และโรคภัยไข้เจ็บต่าง ๆ 
 (ข)   การก าจัดสิ่งปฏิกูลภายในคอก ภายในคอกสุนัขสิ่งปฏิกูลต่าง ๆ ที่เรามักจะพบเห็น
ได้แก่อุจจาระ – ปัสสาวะของสุนัข น้ าที่ไม่ใช้ในการช าระสิ่งโสโครกต่าง ๆ รวมทั้งอาหารที่เหลือจากสุนัข
กิน เหล่านี้เป็นสิ่งปฏิกูลทั้งสิ้น ส าหรับสุนัขและอาหารเหลือ ควรถังใส่ถังและน าไปขุดหลุมฝังเสีย เพราะถ้า
กองทิ้งไว้จะเป็นที่สะสมของเชื้อโรค หรือมีสัตว์มาคุ้ยเขี่ยกินเป็นอาหาร รวมทั้งเป็นพาหะน าเชื้อโรคไปสู่
สัตว์เลี้ยงของเราด้วย ส าหรับในบริเวณคอกและแปลงปล่อยก็กระท าเช่นเดียวกัน เช่น เศษใบไม้แห้ง กิ่งไม้
หรือหญ้าแห้ง ควรฝังหรือเผาเสียให้หมด ไม่ควรกองทิ้งไว้ในแปลงปล่อยหรือสนามฝึก เพ่ือมิให้เป็นที่อยู่
อาศัยของสัตว์เลื้อยคลานต่าง ๆ 
 (ค)   การท าความสะอาดคอกสุนัข และบริเวณข้างเคียง ความสะอาดเป็นสิ่งส าคัญที่สุด
อันหนึ่งที่ท าให้สุนัขใช้งานมีสุขภาพดี การสุขาภิบาลที่ดีได้มาตรฐานจะเกิดขึ้นได้ต้องได้รับความร่วมมือจาก 
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ผู้บังคับสุนัข เจ้าหน้าที่คอก หัวหน้าคอก แก้ไขให้ค าแนะน าในห้วงเวลาที่เหมาะสม ซึ่งผู้บังคับสุนัขแต่ละ
คนและเจ้าหน้าที่คอก จะต้องปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ คือ 
 1)   คอกจะต้องรักษาความสะอาด และซมแซมให้อยู่ในสภาพดีใช้การได้ 
 2)   ท าความสะอาดเครื่องมือเครื่องใช้ในคอกทุกวัน 
 3)   ถ้าอากาศหนาวให้ใช้กระสอบปูนอน เปลี่ยนกระสอบทันทีเมื่อเปียกหรือชื้น 
 4) เมื่อย้ายสุนัขจากคอกหนึ่งไปยังอีกคอกหนึ่ง ให้ท าความสะอาดเตียงนอนหรือถ้ามี
กระสอบปูนอน ให้เปลี่ยนใหม่ท าความสะอาดคอกให้ทั่วและใช้ยาฆ่าเชื้อด้วย ตามข้อก าหนดของ         
สัตวแพทย ์
 5)  กวาดคอกทุกวันและถูอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ถ้าจ าเป็นสกปรกอาจถูมากครั้งได้ 
 6) น าสุนัขออกไปถ่ายในบริเวณท่ีก าหนด เวลาที่เหมาะสมคือ หลังจากกินอาหารแล้ว 
 7) เนื่องจากอุจจาระเป็นแหล่งแพร่เชื้อโรคและพยาธิอยู่เสมอ ดังนั้น จะต้องก าจัดออก
นอกคอก 
 ก่อนที่จะฉีดน้ าล้างอกลงทางระบายน้ า ให้เก็บอุจจาระให้มากเท่าที่จะมากได้ออกเสี ยก่อน ทั้งนี้
เพ่ือป้องกันอุจจาระกระเด็นไปติดฝาผนัง คอกข้างเคียง พ้ืนที่ข้างทางระบายน้ าหรือตัวสุนัขที่อยู่คอก   
ข้างเคียง 
 ถ้าอุจจาระที่จะเก็บจากคอกน าไปทิ้งแล้วใส่ถัง ถังเหล่านี้จะต้องท าความสะอาดและฆ่าเชื้อโรค
หลังจากใช้งานทุกครั้ง 
 
 (3)    การป้องกันและการฆ่าเชื้อโรคในคอกสุนัข 
  การสุขาภิบาล ถือว่าเป็นมาตรการที่ส าคัญอันหนึ่งในการป้องกันและควบคุมโรคเม่ือสุนัขตัว
หนึ่งป่วย อาจจะติดไปยังสุนัขตัวอ่ืนได้ หรือสุนัขท้ังหมดที่มีอยู่ การแพร่ของโรคเป็นสิ่งร้ายแรงอย่างมากต่อ
ประสิทธิภาพการท างานของชุดสุนัข ถ้าสุนัขป่วยเป็นจ านวนมากและปฏิบัติงานไม่ได้การป้องกันโรคและ
สุขาภิบาลแยกออกจากกันยาก สิ่งที่เราต้องปฏิบัติมีดังนี้.- 

 (ก) เจ้าหน้าที่สัตวรักษ์และสัตวบาลคอก ตรวจดูแลความสะอาดคอกสุนัข บริเวณคอก น้ า
ดื่ม น้ าใช้ ขันภาชนะใส่อาหารสุนัขทุกวัน มาตรการการก าจัดเห็บ ยุง หนู ซึ่งก าหนดโดยสัตวแพทย์  
จะต้องปฏิบัติอย่างเคร่งครัดและสม่ าเสมอ 
 (ข) ผู้บังคับสุนัขหรือบุคคลอื่นที่ป่วย ห้ามเข้าคอกเด็ดขาด หรืองดปฏิบัติงานชั่วคราว 
เพราะอาจน าโรคมาติดสุนัขได้ 
 (ค) สุนัขท่ีป่วยด้วยโรคติดต่อ ต้องแยกออกมารักษาในกรงขังแยก หรือน าส่งโรงพยาบาล
สัตว์โดยเร็ว 
 (ง) สุนัขท่ีไปปฏิบัติงานนอกหน่วย หรือสุนัขที่รับเข้ามาใหม่ ควรส่งไปกักโรคหรือแยกไม่ให้
ปนกับสุนัขอ่ืน อย่างน้อย 14 วัน ก่อนน าเข้าคอกรวมกับสุนัขอ่ืน 
 (จ) ขจัดสิ่งต่าง ๆ ที่เป็นแหล่งเพาะ สะสมเชื้อโรค และตัวชักน าให้หนูและแมลงต่าง ๆ เข้า
มาในพื้นที่ เช่น เศษอาหาร ของเสีย อุจจาระสุนัขท้ังในคอกและสนามฝึก 
 (ฉ) ระมัดระวังสัตว์ที่จะเป็นพาหะน าโรคติดต่อมาสู่สุนัขเข้ามาในบริเวณ โดยเฉพาะสุนัขที่
เป็นโรคพิษสุนัขบ้า นอกจากนี้ ค้างคาว นกกระจอก หนู ยุง ก็เป็นตัวน าโรคด้วยเหมือนกัน 
 (ช) การใช้น้ ายาฆ่าเชื้อโรคหรือยาดับกลิ่นทุกชนิด ให้ใช้แต่เฉพาะที่ทางการจ่ายให้ หรือสัตว
แพทย์ของหน่วยรับรองแล้วเท่านั้น เพราะน้ ายาฆ่าเชื้อโรคหลายชนิดมีคุณภาพเพียงพอเล็กน้อย และอาจ
เป็นอันตรายต่อสุนัขได้ 
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 (ซ) อาจใช้เตาฟู่พ่นตามบริเวณหรือส่วนที่ทนไฟ เพ่ือท าลายเชื้อโรค เห็บ และแมลง 
 (ด) ควรน าสิ่งของต่าง ๆ ที่ชื้นออกตากแดด หรือผึ่งลมเพ่ือลดการเกิดเชื้อรา 
3.   การระวังรักษาและการปรนนิบัติบ ารุงอุปกรณ์ประจ ากายสุนัขและประจ าคอกสุนัข 
 ก.   อุปกรณ์ประจ าคอกสุนัข มี12 อย่าง 
 (1)   ถังน้ า ควรเป็นถังหูหิ้ว ท าด้วยเหล็กหรือสังกะสี จุประมาณ 10 – 18 ลิตร (31/2 แกลลอน) 
ถังนี้จะต้องตั้งประจ าไว้ในคอกสุนัขในที่รองรับถังน้ าตลอดเวลา จะต้องท าความสะอาดและเปลี่ยนน้ า
สะอาดทุกวัน 
 (2)  ขันใส่อาหาร ควรเป็นขันเหล็กไม่เป็นสนิม (STAINLESS STEEL) ชนิดหนา จุอย่างน้อย
ประมาณ 3 ลิตร (3 คว๊อท) เพ่ือให้บรรจุอาหารส าหรับสุนัขได้ 1 วัน กว้างพอปากสุนัขจะกินได้สะดวก 
จะต้องล้างและท าความสะอาดขันใส่อาหารและเช็ดให้แห้ง หลังจากให้อาหารสุนัขแล้ว ถ้าจ าเป็นให้แช่ใน
น้ าฆ่าเชื้อ 
 (3) พลั่วเหล็ก ควรเป็นพลั่วขนาดใหญ่ด้ามมีห่วงรูปตัวดี ส าหรับไว้ขุดกลบฝังขยะ หรือสิ่งที่ไม่
ต้องการ ให้ท าความสะอาดทุกครั้งหลังใช้งาน ส่วนที่เป็นโลหะชะโลมด้วยน้ ามันกันสนิมบาง ๆ 
 (4) ที่แซะขยะ เป็นเหล็กบาง ๆ ด้ามไม้ยาวส าหรับไว้แซะขยะโดยเฉพาะมูลสุนัข 
 (5) ถังขยะ ควรเป็นถังโลหะกลมมีฝาปิดกันกลิ่นและแมลง อาจใช้ถังน้ ามันยางอัลฟัลท์ ขนาด  20 
ลิตร ตัดครึ่งและท าฝาปิดส าหรับไว้ใส่ขยะมูลฝอยต่าง ๆ ควรเทและท าความสะอาดทุกวัน ถ้าจ าเป็นใช้
น้ ายาดับกลิ่นราดด้วย 
 (6) สายยาง (พลาสติก) ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 40 ฟุต ส าหรับต่อกับท่อประปา เพ่ือใช้
ล้างคอก เมื่อใช้แล้วม้วนเก็บตามที่หรือท าที่แขวน อย่าให้หักงอเพราะท าให้รั่วง่าย 
 (7) เตียงนอนสุนัข และผ้ากระสอบปูนอน ท าด้วยกระดานมีขา 4 ขา เพ่ือง่ายต่อการท าความ
สะอาด มีขนาดประมาณ 30 – 60 นิ้ว ใช้ผ้ากระสอบปูทับข้างบนเมื่ออากาศหนาว 
 (8) สวบ ท าด้วยเศษผ้า ด้าย รวมกันเข้ามีด้ามไม้ยาว ส าหรับซับน้ าตามพ้ืน แล้วบิดทิ้งลงถังน าไป
ทิ้งตามที่ก าหนด เมื่อใช้แล้วควรท าความสะอาดบิดให้แห้งแล้วผึ่งแดดไว้ 
 (9) ไม้กวาดต่าง ๆ เมื่อใช้เสร็จแล้ว ควรท าความสะอาดผึ่งแดด  
 (10) ป้ายชื่อสุนัข ท าด้วยโลหะหรือไม้ขนาดพอเหมาะ มีรายละเอียดบอก ชื่อ ,เพศ,อายุ,หน้าที่ 
และเจ้าหน้าที่คอกลงรายงานให้ถูกต้องแล้วติดไว้หน้าคอกสุนัขนั้น ๆ 
 (11) ตะเกียงรั้ว ใช้เมื่อไฟฟ้าดับ เตรียมการให้พร้อมที่จะใช้ได้ตลอดเวลา โดยมีน้ ามันเติมโป๊ะ 
สะอาด และให้ระวังเมื่อจุดเรียบร้อยแล้วอย่าให้น้ าถูกโป๊ะ อาจท าให้โป๊ะแตกได้ 
 (12) อุปกรณ์ประกอบอาหาร  เช่น กาต้มน้ า เตา หม้อผสมอาหาร ฯลฯ ใช้ให้ถูกตามหน้าที่และ
รักษาความสะอาดตลอดเวลา เหมือนอุปกรณ์อ่ืน ๆ 
 ข.    อุปกรณ์ประจ ากายสุนัข มี 11 อย่าง 
 (1) ปลอกคอหนัง  (LEATHER CALLAR) สุนัขสวมปลอกคอเมื่อท าหน้าที่สายตรวจหรือ
รักษาการณ์,ฝึกยั่วยุ,ฝึกกัด,ล่ามกับหลักโดยใช้โซ่ล่าม,ล่ามกับกรง เคลื่อนที่ย้ายระยะไกลในกรงเคลื่อนย้าย
สวมปลอกคอหนังให้แน่นพอที่จะสอดนิ้วมือเข้าไปในระหว่างปลอกคอหนังกับคอสุนัขได้ 2 นิ้ว เพื่อให้แน่น
พอ ไม่หลุดและหลวม พอหายใจสะดวก เสร็จแล้วสอดปลายปลอกคอเข้าห่วงเสียเพื่อกันเข็มขัดหลุด 
 (2) โซ่คอ (CHOKE CHAIN) เป็นโซ่โลหะ ปลายทั้งสองข้างมีห่วงกลม มีหลายชนิดและหลายขนาด 
เลือกใช้ตามความเหมาะสม สุนัขสวมโซ่คอเมื่อฝึกตามค าสั่ง 
 (3)  สายจูง  (TRAINING LEASH) ท าด้วยหนัง , ผ้า , ด้ายถัก , ไนล่อน หรือโซ่ขนาดเล็กที่มี         
น้ าหนักเบา โดยทั่วไปสายจูงจะมัดห่วงที่ปลายข้างหนึ่งส าหรับคล้องมืออีกข้างหนึ่ง มีขอสปริง      (SNAP 
LINK) ส าหรับเกี่ยวกับห่วงโซ่คอ,ปลอกคอหรือปลอกอก 
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 สายจูงมาตรฐานในการฝึกมี 2 ชนิด คือ 
 (ก)   สายจูง 5 ฟุต (60 นิ้ว) ส่วนใหญ่เป็นหนังหรือไนล่อน ใช้ฝึกจูง ท าหน้าที่รักษาการณ์ 
 (ข) สายจูง 30 ฟุต (360 นิ้ว) ส่วนใหญ่เป็นผ้าหรือด้ายถัก ใช้ฝึกเชื่อฟังค าสั่งขั้นกลาง  ฝึก
หน้าที่อื่น ๆ เช่น สะกดรอย ฯลฯ เมื่อจ าเป็นใช้ท าสายจูงนิรภัย เช่นเดียวกับสายจูง 5 ฟุต 
 (4)  โซ่ล่าม (KENNEL CHAIN) ท าด้วยโลหะ เป็นโซ่ 2 สายต่อกันที่ตรงกลาง โดยห่วงเกลียวหมุน
ได้รอบตัว ปลายข้างหนึ่งเป็นห่วงโต ส าหรับคล้องเหล็ก ส่วนปลายอีกข้างหนึ่งเป็นขอสปริงส าหรับเกี่ยวห่วง
ปลอกคอ โซ่ล่ามมาตรฐานยาว 6 ฟุต เพ่ือให้มีหน้าที่สุนัขจะเคลื่อนที่ได้สะดวก ปกติเก็บไว้ที่คอก สุนัข
บางครั้งใช้ฝึกยั่วยุ 
 (5) ขลุมปาก  (MUZZIE)  ท าด้วยหนัง  สวมปากสุนัขเพ่ือกันสุนัขกัดกัน ปลอกปากมาตรฐาน มี 
2  ชนิด 
 (ก)   เป็นแบบใช้ทั่วไป (โปร่ง) 
 (ข) เป็นแบบที่ใช้กับสุนัขที่ดุมาก (ทึบ) ใช้ระหว่างการฝึกยั่วยุหรือต่อสู้ เพ่ือให้มีความ
ปลอดภัยมากขึ้น 
 (6) แปรง (BRUSHET) แปรงสุนัขมีหลายแบบและหลายขนาด แปรงที่มาตรฐานมีขนาดเท่า     ฝ่า
มือ มีขนแข็ง อาจใช้แปรงผมเราได้บางครั้งถ้าแปรงท่ีกล่าวนี้ไม่มี 
 (7) หวี (COMB) หวีขนสุนัขมีหลายแบบ ใช้ส าหรับหวีเพ่ือขจัดขนที่ร่วง รังแค สิ่งสกปรกที่  ติดขน
สุนัขออก เช่น ดิน โดยตอนแรกหวีอย่างแผ่วเบา ย้อนขนแล้วจึงตามขนเพ่ิมน้ าหนักมือ เมื่อมี  สิ่งสกปรก
มาก ควรใช้หวีเมื่อจ าเป็นเท่านั้น เพราะหวีบ่อย ๆ จะท าให้ขนหลุด และขูดหรือบาดผิวหนังสุนัขได้ 
 (8) ห่วงแขวนอุปกรณ์ (EQUIPMENT HOLDER) ท าด้วยหนัง เป็นบ่วง มีห่วงโลหะติดอยู่ใช้สอด
เข็มขัด เพ่ือแขวนอุปกรณ์ต่าง ๆ ขณะปฏิบัติงานแทนถือด้วยมือ 
 (9)   ผ้าเช็ดตัว (TOWEL) เป็นผ้าธรรมดา แต่น ามาใช้เช็ดตัวสุนัข 
 (10) ขลุมปฏิบัติการ (HARNESS) ท าด้วยหนัง มีหลายแบบ ตามความต้องการใช้งาน ใช้ประกอบ
กับหรือเฉพาะปลอกคอ ส าหรับสวมใส่สุนัขให้รู้ตัวว่าจะต้องท างาน ใช้ประกอบสายจูงในการบังคับสุนัข
ด้วย 
 (11)   นกหวีดเรียกสุนัข (WHISTLE) ท าด้วยโลหะ ใช้ส าหรับเรียกสุนัข เมื่อต้องการไม่ให้มี เสียง
ดัง ใช้สัญญาณเงียบไม่ได้ผล นกหวีดชนิดนี้มีเสียงแหลมเล็กสู งมาก จนหูคนธรรมดาอาจได้ยินเพียง
ระยะใกล้ ๆ 
 ค.   การระวังรักษาอุปกรณ์ต่าง ๆ  
 (1)   จุดประสงค์ 
 (ก)   เพ่ือความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์นั้น ๆ 
 (ข)   ยืดอายุการใช้งานทนทาน 
 (ค)   เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน 
  (2)  สิ่งท่ีเป็นเครื่องหนัง เพ่ือป้องกันไม่ให้สายจูงหนัง,ปลอกคอหนัง,ขลุมปาก,ห่วงแขวนอุปกรณ์
แห้งเปราะให้ท าและปฏิบัติ ดังนี้.- 
 (ก)   ถ้าสกปรกหรือเปื้อนโคลน ใช้ผ้าชุบน้ าหมาด ๆ เช็ดออกให้สะอาดก่อน แล้วใช้นิ้วมือ
ชุบน้ ามันทาหนังหรือสบู่ทาหนัง (SADDLE SOAP) ทาให้ทั่วจนอ่อนนุ่ม 
 (ข)  หมั่นตรวจอุปกรณ์ท่ีท าด้วยหนัง เช่น ปลอกคอ สายจูง ต้องเก็บรักษาให้  ถูกต้อง 
ลักษณะอ่อนนุ่ม สุอาดและอยู่ในสภาพดีใช้งานได้ดี 
 (ค)   เมื่อไม่ใช้ให้เก็บไว้ในที่แห้งหรือที่เก็บอุปกรณ์ 
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 (ง) อย่าปล่อยให้อุปกรณ์จ าพวกหนังถูกอากาศข้างนอกมา โดยเฉพาะแดด ,ฝน,ดิน นาน
เกินไป จะท าให้แข็งและเปราะหักง่าย 
 (3)    สิ่งท่ีเป็นโลหะ 
 (ก)   ตรวจสภาพอุปกรณ์ท่ีท าด้วยโลหะอย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง ตรวจโซ่คอ   ขอเกี่ยวสาย
จูง โซ่ล่าม ก่อนใช้ทุกครั้ง 
 (ข) ขจัดสนิมออกจากโลหะทุกครั้งที่ตรวจพบแม้จะมีเล็กน้อย โดยใช้ฝอยเหล็กหรือกระดาษ
ทรายอย่างละเอียดท าความสะอาด และชะโลมด้วยน้ ามันกันสนิมบาง ๆ 
 (ค)   อย่าเก็บอุปกรณ์ประเภทโลหะไว้ในที่เปียกชื้น 
 (4)   สิ่งท่ีเป็นไนล่อน – ด้ายถัก 
 (ก)   เมื่อสายจูงไนล่อน ด้ายถัก สกปรกให้ล้างด้วยสบู่อ่อน ๆ 
 (ข)   ท าให้แห้งโดยตากในที่ร่ม เพื่อป้องกันการหดตัว 
 (ค)   อุปกรณ์ท่ีใช้ไปนาน ๆ จะเสื่อมสภาพ เช่น ยืด หรือหดตัวจากสภาพเดิม ให้เบิก
เปลี่ยนใหม่ 
 (ง) ปลอกแขนยั่วยุและชุดยั่วยุ ไม่ควรขัดด้วยสบู่ เมื่อสกปรกให้ใช้แปรงแข็ง ๆ ปัดออก เพ่ือ
ความปลอดภัยของผู้ใช้ ต้องตรวจชุดยั่วยุบ่อย ๆ เมื่อขาดเล็กน้อยให้ปะ  ชุน  ตามความ   เหมาะสม 
4.    การป้องกันและการก าจัดพาราไซด์ภายนอก 
 พาราไซด์ (PARASITES)หมายถึงสิ่งที่มีชีวิตที่อาศัยด ารงชีวิตยู่รวมกับสิ่งที่มีชีวิตอ่ืน ๆ อาจอยู่
ภายนอกหรือภายในร่างกายได้ แล้วท าให้สิ่งมีชีวิตที่มันอาศัยอยู่ด้วยได้รับความเดือดร้อน เสียหาย ได้แก่  
การแย่งอาหาร ท าให้เกิดโรค ฯลฯ 
 HOST หมายถึง คนหรือสัตว์ที่ตัวพาราไซด์อาศัยอยู่ชั่วคราวหรืออาศัยอยู่ตลอดไปก็ได้ 
 พาราไซด์ แบ่งออกเป็นพวกใหญ่ ๆ คือ 
  (ก) พาราไซด์ภายใน (ENDOPARASITES) คือพาราไซด์ที่อาศัยอยู่บนร่างกาย เช่น พยาธิ
ตัวกลม พยาธิตัวแบน พยาธิใบไม้ ตลอดจนพวกโปรโตซัว (PROTOZOA) 
  (ข) พาราไซด์ภายนอก (ECTDOPARASITES) คือพาราไซด์ที่อาศัยอยู่ภายนอกร่างกาย 
เช่น เห็บ เหา หมัด ไร แมลงวันคอก เป็นต้น 
 ส าหรับพาราไซด์ภายนอกนั้น จะด ารงชีวิตอยู่ที่ขน ผิวหนัง ใต้ผิวหนัง ในรูขุมขนของสัตว์   พารา
ไซด์จะดูดซึมเลือด เนื้อ จากผิวหนังสัตว์แล้วท าให้สัตว์เกิดอาการคัน ระคายเคือง ท าให้เกิด   โรคผิวหนัง 
นอกจากนั้นยังเป็นตัวน าโรคด้วย 
  (ค) วิธีการป้องกันและก าจัดพาราไซด์ภายนอก 
   (1) อาบน้ ายาฆ่าพาราไซด์ภายนอก ซึ่งอยู่ในความควบคุมและก ากับดูแลของ
สัตวแพทย์ หรือสัตวบาล อย่างน้อย 15 วันต่อครั้ง 
   (2) ใช้เตาฟู่เผาส่วนที่กันไฟได้ภายในคอก เพื่อก าจัดไข่ และพาราไซด์ภายอก 
   (3) ใช้น้ ายาฆ่าพ่นพาราไซด์ภายนอก พ่นล้างคอกสัปดาห์ละครั้งหรือตาม
ค าแนะน าของสัตวแพทย์หรือสัตวบาล 
   (4) ต้องควบคุมไม่ให้มีหนู นก และกระรอกตามบริเวณคอก 
   (5) หมั่นท าการแปรงขนสุนัข 
   (6) พ้ืนที่รอบ ๆ บริเวณคอก และตามหญ้า ซุ้มไม้ต่าง ๆควรใช้ยาฆ่าพาราไซด์
หรือ ดี ดี ที พ่น 
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(ก) ตัวหมัด  
 ตัวหมัดสุนัขเป็นตัวเล็ก ๆ ล าตัวแบน ทางด้านข้างไม่มีปีก มีขายาว จัดเป็นพยาธิภายนอกชนิดหนึ่ง
ของสุนัข คลานไประหว่างขนได้คล่องแคล่ว กระโดเก่ง ตัวหมัดที่โตแล้วจะอาศัยกินเลือดของสุนัขเป็น
อาหาร หมัดสุนัขมีหลายชนิดด้วยกัน แต่ที่ส าคัญมี 2 ชนิด คือ Ctenocephalides canis ซึ่งจะพบในสุนัข 
และ C.felis ก็พบเหมือนกันแต่พบในแมวมากกว่า 
 ตัวหมัดเมื่อโตแล้ว จะเกาะอาศัยอยู่ตามขนสุนัข และแมว ตัวเมียจะออกไข่ ไข่จะลงบนพ้ืนดินและ
ทั้งบนตัวสุนัขหรือล่วงลงบนพ้ืนดินจะถูกฟักเป็นตัวอ่อน (Levae) อาศัยเลี้ยงตัวมันเองด้วยอาหารตามพ้ืน
คอก ตามรอยแตกของฝาของพ้ืนและเจริญตัวอาศัยอยู่ในรังของมัน (คล้ายรังไหม) และติดอยู่กับขี้ผึ้ง เศษ
ผงต่าง ๆ ต่อมาประมาณ 5 วัน จะกลายเป็นตัวโตที่เจริญเต็มที่แล้ว (Adult) โผล่ออกจากรังกระโดดเกาะ
สุนัข เพื่อไปอาศัยเกาะกินเลือดและขยายพันธุ์ต่อไป 
  อาการ สุนัขจะมีอาการคันเนื่องจากหมัดรบกวน สุนัขจะอยู่ไม่สุข จะเกาหรือกัด  เพราะ
ความคัน จะท าให้เกิดการอักเสบของผิวหนัง ปางทีอาจเป็นแผลขึ้นได้ จึงเป็นเหตุท าให้เกิดโรคผิวหนังชนิด
ต่าง ๆ ได้ง่าย ถ้าสุนัขมีหมัดอาศัยอยู่เป็นจ านวนมาก จะท าให้โลหิตจางและซูบผอมลง 
  การป้องกันรักษา การป้องกันรักษาที่ดีที่สุดคือการรักษาความสะอาดของตัวสุนัข  คอก
และภาชนะต่าง ๆ ตามท่ีนอนควรฉีดยา ดี.ดี.ที.เป็นประจ าอาทิตย์ละ 1 ครั้งเป็นอย่างน้อย ส่วนสุนัขที่มี ตัว
หมัดควรจะใช้ผงฆ่าหมัดโรย เช่น แกมเม็ซเซนผง Gammexane powder หรือ ลินเดนผง Lindane dust   
0.5 % หรือ โนทีโนนผง Rotenone dust  1 % โรยตามตัวทิ้งไว้ประมาณ 4 – 5 ชม. แล้วอาบน้ าและโรย
ตามท่ีอยู่ ก็ให้ท าความสะอาดโดยใช้ยาเหล่านี้ทิ้งไว้นาน 10 – 12 ชม.แล้วล้างน้ าให้สะอาด 
 (ข)    เหา 
   เหาเป็นตัวน าความรบกวนมาให้แก่สุนัขมากมายไม่แพ้หมัด  มักพบเสมอในสุนัขที่สกปรก โดย 
เฉพาะอย่างยิ่งในสุนัขที่ขนยาว เช่น พันธุ์สแปเนียล เหาเป็นพาราไซด์ภายนอกชนิดหนึ่งตัวเล็ก ๆ เวลา บีบ
ด้วยเล็บมือเปลือกแข็งที่หุ้มล าตัวจะแตกมีเสียงดังเปรียะยะ บางครั้งจะเห็นว่ามันหัวฝังล งไปใน        
ผิวหนัง เหาพบมีอยู่ทั่วไปบนร่างกายสุนัข เช่นที่หน้าอก รอบ ๆ คอ บริเวณหู จมูก ซึ่งจะพบไข่เหาติดอยู่
กับขนแน่น 
  อาการ สุนัขจะคันและเกาเสมอ ท าให้นอนไม่คอยหลับ และจะท าให้ร่างกายซูบผอม และ
เมื่อสุนัขเกาบ่อย ๆ ผิวหนังจะถลอกเป็นแผลได้ 
  การป้องกันรักษา ในรายที่มีเหามากก็ต้องตัดขนออกบ้าง หรือใช้หวีถี่ ๆ ช่วยสางออก 
อาบน้ าและฟอกสบู่หรือแชมพูฆ่าไรเหา เช่น Tetmosol sosp หรือ Flea – Go Improved ก็ได้ การใช้ยา
ผงฆ่าไรเหา เช่น แกมเม็ซเซ็นผง Gemaexane powder หรือยาผง พลูเวกซ์ (PULVEX) โดยตามตัว 2 – 4 
วันต่อ 1 ครัง้ หลังจากโรยโดยยาผงแล้ว 2 – 3 ชม.แล้ว อาบน้ าจะเป็นการท าลายแลการป้องกันเหาอย่างดี 
นอกจากนั้นต้องรักษาความสะอาดคอกที่อยู่และภาชนะเครื่องใช้ต่าง ๆ ด้วย โดยใช้ ดี .ดี.ที. 10 % ฉีด  
ตามคอกอาทิตย์ละ 2 – 3 ครั้ง 
 เห็บและการควบคุมเห็บ Ticks and Tick Control  
 ในสุนัขมีเห็บอยู่หลายชนิด แต่ที่ส าคัญมีเห็บสีน้ าตาลชื่อ Rhipieenhelus Sanguineus เพราะ
ขยายพันธุ์รวดเร็วมาก ซึ่งตัวเมียตัวหนึ่งออกไข่ครั้งละ 1,000 – 3,000 ฟอง ในเวลา 19-60 วัน และเห็บ
ชนิดนี้ท าให้สุนัขเกิดเป็นโรคอัมพาตและเป็นตัวน าเชื้อโรคจากสัตว์ไปยังคนด้วย 
 ตัวเห็บพวกนี้เจริญพันธุ์เป็น 4 ระยะ คือ 

1. ระยะออกไข่  EGG 
  2. ระยะตัวหนอน LARVA 
  3. ระยะตัวอ่อน NYMPH 
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  4. ระยะตัวแก่ ADULT 
 ระยะ 2 – 4 กินโลหิตเป็นอาหาร เห็บตัวเมียออกไข่บนพ้ืนดิน ซอกกระดาน ซอกเพดาน ครั้งละ
ประมาณ 1,000 – 3,000 ฟอง แล้วฟักออกเป็นตัวหนอนอยู่ตามซอกกระดานหรือใบหญ้า ตัวหนอน   
เหล่านี้มี 6 ขา เมื่อสัตว์ต่าง ๆ เช่น กระรอก สุนัข แมว ผ่านมามันจะเกาะและดูดเลือดกินและระยะนี้ดูด
เลือดกินประมาณ 3 – 6 วัน เมื่อตัวเปล่งแล้วจะปล่อยตัวลงจากสัตว์นั้น ๆ ลงสู่พ้ืนดิน เปลี่ยนรูปร่างเป็น
ตัวอ่อนโดยการลอกคราบตามที่ซ่อนตัว ระยะนี้มี 8 ขา โดยนอนเฉย ๆ ไม่กินเลือดอยู่เป็นระยะนาน
ประมาณ 2 – 3 เดือน แล้วจึงหันเข้าเกาะสัตว์ต่าง ๆ อีก หลังจากอยู่กับสุนัขหรือสัตว์อ่ืนอีกประมาณ 2 – 
7 วันแล้วลงสู่พ้ืนดินหรือตามฝาผนังอีก แล้วกลายเป็นตัวแก่เต็มที่ ไม่กินอาหารอยู่เฉย ๆ ตลอด 6 – 7 
เดือน ต่อไปจะหันเข้าเกาะอีก เช่น เกาะสุนัขหรือสัตว์อ่ืน ๆ เช่น แมว แพะ แกะ ม้า หรือคน จะกินเลือด
อยู่หลายวัน และจะผสมพันธุ์กันใหม่ต่อไป ชีวิตของเห็บอยู่ได้ประมาณ 2 – 3 ปี ถ้าไม่มีอาหาร 

 
 

 
 

โรค การป้องกันโรคและการปฐมพยาบาล 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้ถึงโรค การป้องกันโรคและการปฐมพยาบาล เพ่ือน าไปใช้
ให้เกิดประโยชน์แก่สุนัข เจ้าหน้าที่สัตวบาล ควรจะต้องมีความรู้ในเรื่องโรคของสุนัข เพ่ือจะได้หาทาง
ป้องกันโรคไม่ให้เกิดขึ้นแก่สุนัขได้ ทั้งทางทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และควรฝึกหาความช านาญจนสามารถ
น าไปปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายได ้
1. โรคติดต่อและการป้องกัน 
 ก. โรคติดต่อ หมายถึง โรคที่เมื่อเกิดขึ้นในสัตว์ตัวหนึ่งแล้วสามารถติดต่อไปยังสัตว์ตัวอ่ืน ๆ โดยมี
เชื้อโรคเป็นสาเหตุ การติดต่อของโรคสามารถติดต่อได้ ดังนี้.- 
  (1) ติดต่อโดยตรง จากการสัมผัส หรือกินสิ่งขับถ่ายของสัตว์ป่วย เช่น น้ ามูก น้ าลาย 
ปัสสาวะ หรืออุจจาระของสัตว์ป่วย 

(2) ติดต่อโดยการที่เชื้อโรคปลิวไปในอากาศ  
  (3) ติดต่อโดยการสืบพันธุ์ 
  (4) ติดต่อโดยมีตัวน าเชื้อ เช่น เห็บ แมลง มนุษย์ หรือสัตว์อ่ืน ๆ 
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 ข.การป้องกันโรคติดต่อ 
  (1) แยกสัตว์ป่วย 
  (2) สร้างภูมิคุ้มกันโรคให้กับสัตว์ เช่น การฉีดวัคซีน 
  (3) ป้องกันมิให้มีตัวน าเชื้อ 
  (4) ฆ่าเชื้อโรคในคอกสัตว์ป่วย และบริเวณใกล้เคียง ในกรณีที่สัตว์ป่วยตายลง ท าลายซาก
โดยวิธีที่ถูกต้อง 
   (5) มีการกักกันโรคก่อนรับสัตว์ใหม่เข้าคอก อย่างน้อย 15 วัน 
  (6) ในกรณีที่สัตว์ป่วยตายลงท าลายซากโดยวิธีที่ถูกต้อง และการท าลายที่ดีที่สุดคือการ
เผา แต่ถ้าไม่สามารถท าได้ ให้ฝังโดยวิธีดังต่อไปนี้.- 
   (ก) การเลือกสถานที่ฝัง ให้ไกลบริเวณน้ าไหล และแม่น้ า ล าธาร ตลอดจนแหล่ง
น้ า เพราะเชื้อโรคที่ทนอยู่ในดินจะแพร่กระจายไปได้ 
   (ข) การฝังซาก ควรฝังใกล้บริเวณที่สัตว์ตาย หรือบริเวณที่ฝังซากเพ่ือจะได้ไม่
ต้องเคลื่อนย้ายไปไกล ซึ่งจะท าให้เชื้อโรคกระจายได้ 
   (ค) ขุดดินให้ลึกพอสมควร เมื่อเอาซากลงหลุมแล้วกลบด้วยปูนขาว แล้วจึงกลบดิน 
   (ง) เลือด หนอง ปัสสาวะ อุจจาระ ที่เปื้อนอยู่ให้ฆ่าเชื้อด้วยน้ ายาฆ่าเชื้อโรค 
   (จ) บริเวณท่ีฝัง อย่าให้สัตว์อ่ืนเข้ามาเหยียบย่ า 
 
2. โรคติดต่อร้ายแรงและการป้องกัน 
 โรคติดต่อร้ายแรง หมายถึง โรคที่เกิดขึ้นแล้วจะติดต่อถึงสัตว์อ่ืนได้อย่างรวดเร็ว และมีอัตราการ
ตายสูง โรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งศูนย์การสุนัขทหาร ก าหนดไว้ว่าสุนัขทุกตัวต้องได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 
ได้แก่ 

- โรคไข้หัดสุนัข 
- โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข 
- โรคเลปโตสะไปโรซีส 
- โรคพิษสุนัขบ้า 
- โรคล าไส้อักเสบติดต่อในสุนัข 

ก. โรคไข้หัดสุนัข 
 โรคไข้หัดสุนัขเป็นโรคติดต่อร้ายแรงในสุนัขอายุยังน้อย ๆ มักพบในสุนัขอายุต่ ากว่า 1 ปี   

สาเหตุ   เกิดจากเชื้อไวรัส 
การติดต่อ  (1) โดยการสัมผัสโดยตรง 

                       (2) โดยการรับเชื้อจากอากาศ 
  อาการ  สุนัขจะซึม เบื่ออาหาร มีไข้สูงอยู่ 1 – 3 วัน จากนั้นอุณหภูมิจะลดลงจนปกติ   
อยู่ 2 – 3 วันอาการทั่วไปจะดีขึ้น ต่อมาอุณหภูมิจะสูงขึ้นอีก ขี้ตา และเคืองตา น้ ามูกข้น ท้องร่วง สุนัข   
จะผอม และน้ าหนักจะลดลงรวดเร็ว อาจมีโรคแทรก คือ ปอดบวม ท าให้สุนัขตาย นอกจากนี้อาจจะมี
อาการอาเจียน และพบตุ่มหนองใต้ท้องและขาหนีบ อาจพบอาการทางประสาท ชัก สุนัขท่ีเป็นโรคนี้  จะมี
กลิ่นเฉพาะตัว 
  การป้องกัน  ฉีดวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัข ซึ่งเป็นวัคซีนรวมกับโรคตับอักเสบติดต่อใน
สุนัข และโรคเลปโตสะไปโรซีส เมื่อลูกสุนัขอายุ 9 สัปดาห์ 
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ข. โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข 
 โรคตับอักเสบติดต่อในสุนัข เป็นโรคติดต่อที่เกิดได้ในสุนัขทุกอายุ แต่สุนัขอายุน้อยมีโอกาสเป็นได้ง่าย 
  สาเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัส (คนละชนิดกับที่ท าให้เกิดโรคไข้หัดสุนัข) 
  การติดต่อ  (1) การใช้ภาชนะและสิ่งของร่วมกับสุนัขป่วย 
           (2) ปัสสาวะของสุนัขที่เป็นโรค 
  อาการ สุนัขจะซึม เบื่ออาหาร ไข้สูง ซึ่งต่อมาจะลดลงจนถึงระดับปกติหรืออาจต่ ากว่า
ปกติ เยื่อบุตาอักเสบ น้ ามูกและน้ าตาไหล บางรายมีอาการบวมน้ าใต้คอ และศีรษะเยื่อบุต่าง ๆ เช่น ที่ปาก
จะซีดเหลือง ตาฝ้าขาว อาการอ่ืน ๆ คือ อาเจียนและท้องร่วง สุนัขมักจะตายด้วยอาการโรคแทรก  เช่น 
ปอดบวม 
  การป้องกัน  เช่นเดียวกับการป้องกันโรคไข้หัดสุนัข 

ค. โรคเลปโตสะไปโรซีส 
 โรคเลปโตสะไปโรซีส เป็นโรคติดต่อที่เกิดขึ้นได้ในสัตว์หลายชนิดและติดต่อถึงคนได้ 
  สาเหตุ  เกิดจากเชื้อแบคทีเรีย 
  การติดต่อ  เชื้อถูกขับออกจากร่างกายสัตว์ป่วยทางปัสสาวะ 
  อาการ  สุนัขแสดงอาการซึม อ่อนเพลีย ไม่กินอาหาร ไข้สูง เยื่อบุหนังตาแดง อาเจียน
ออกมาเป็นสีเหลือง ต่อมาอีก 2 วันไข้จะลดลง กระหายน้ าจัด เกิดอาการดีซ่าน กล้ามเนื้อแข็งเกร็ง แสดง
อาการเจ็บปวดตามขา ท้องและหลัง เกิดแผลในปาก ซึ่งต่อมาจะเน่าและลอกหลุดออกเป็นหย่อม ๆ มี
น้ าลายเหนียวติดที่เหงือกและขอบปาก ลมหายใจมีกลิ่นเหม็น ปัสสาวะมีสีน้ าตาล อุณหภูมิจะลดลงต่ ากว่า
ปกติ ชัก และตาย 
  การป้องกัน  เช่นเดียวกับการป้องกันโรคไข้หัดสุนัข 

ง. โรคพิษสุนัขบ้า 
 โรคพิษสุนัขบ้าเป็นโรคที่เกิดขึ้นได้กับสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมทุกชนิด และเป็นได้ทุกอายุ 
  สาเหตุ  เกิดจากเชื้อไวรัส ซึ่งสามารถท าลายประสาทและสมอง 
  การติดต่อ  โดยการถูกน้ าลายของสัตว์ที่เป็นโรคนี้มาก่อน เช่นถูกกัด หรือน้ าลายถูกกับ
ผิวหนังที่มีบาดแผล เนื่องจากเชื้อไวรัสที่ท าให้เกิดโรคนี้จะออกมากับน้ าลาย 
  อาการ แบ่งออกเป็น 2 ชนิด 

(1)  ชนิดดุร้าย    ชนิดนี้พบได้บ่อย    สุนัขป่วยจะแสดงอาการตื่นเต้น กระวน 
กระวายเพ่นพ่าน กัดคนหรือสัตว์โดยไม่เลือก กินอาหารและน้ าไม่ได้ น้ าลายฟูมปาก ตัวแข็ง หางตก  ตา
เบิกกว้าง ตาขวาง ขาและล าตัวสั่น หรือชักเป็นพัก ๆ กินของแปลก ๆ เช่น เศษไม้ วิ่งไปโดยไม่มีจุดหมาย 
กัดในสิ่งที่ขวางหน้า ขากรรไกรล่างห้อยต่อมาเริ่มโซเซ เป็นอัมพาต โดยเริ่มจากขาหลัง ชัก  และตาย 
   (2) ชนิดซึม  พบได้น้อย ชอบนอนซ่อนตัวในที่สงบเงียบ ซึม ค่อย ๆ เป็นอัมพาต 
โดยเฉพาะที่ขากรรไกรล่าง ลิ้น ท าให้ขากรรไกร และลิ้นห้อย น้ าลายไหลมาก เห่าไม่ได้จะกัดคนหรือสัตว์
อ่ืนเมื่อถูกรบกวนเท่านั้น กลืนอาหารไม่ได้คล้ายกับมีของติดคอ โดยแสดงอาการตะกุยบริเวณคอ ต่อมาจะ
อัมพาตทั่วตัว และตาย 
  การป้องกัน  

 - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าเป็นประจ าทุกปี 
           - อย่าให้สุนัขหรือคนสัมผัสกับน้ าลายของสัตว์ที่เป็นโรคนี้ 
           - ก าจัดสุนัขเถื่อน ซึ่งอาจเป็นตัวน าโรค 
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จ. โรคล าไส้อักเสบติดต่อในสุนัข 

 โรคล าไส้อักเสบติดต่อในสุนัข มักเกิดในลูกสุนัข และสุนัขอายุน้อย ตั้งแต่ 1 เดือนขึ้นไป ถึง 6 – 8 
เดือน สุนัขท่ีมีอายุ 2 – 3 ปี ขึ้นไปก็มีโอกาสเป็นโรคนี้ได้ แต่มีจ านวนน้อยกว่า 
  สาเหตุ  เกิดจากเชื้อพาร์โวไวรัส 
  การติดต่อ  (1) โดยการสัมผัส 
               (2) ได้รับเชื้อจากอุจจาระของสุนัขป่วย เช่นการเลียอุจจาระ เป็นต้น 
  อาการ  แบ่งออกได้เป็น 2 แบบ 
   (1) ท้องเสีย อุจจาระเหลวจนเป็นน้ า ระยะแรกอาจมีสีเหลืองปกติ  ต่อมา
กลายเป็นสีแดง หรือสีด าพุ่งออกมามีกลิ่นเหม็นคาวจัด มีอาการอาเจียนติดต่อกันภายใน 24 ถึง 48 ชั่วโมง 
โดยสิ่งที่อาเจียนออกมาคือน้ าลายลักษณะเป็นฟอง หรือเมือกขาว อาจเกิดก่อนหรือภายหลังพร้อม ๆ  กัน
กับอาการท้องเสีย ร่างกายขาดน้ า ลูกสุนัขอาจตายใน 48 ชั่วโมง หรือเร็วกว่านั้น แต่สุนัขโตอาจจะมีอาการ
เพียงท้องเสีย ซึมและเบื่ออาหาร 
   (2) กล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ ในลูกสุนัขจะตายทันที หรือในเวลาอันรวดเร็ว 
ภายหลังจากแสดงอาการหายใจล าบาก มักจะตายเนื่องจากอาการกล้ามเนื้อหัวใจอักเสบ พบในลูกสุนัข
อายุประมาณ 2 – 11 สัปดาห์ 
  การป้องกัน  - แยกสุนัขป่วยออกจากฝูง 
               - ฉีดวัคซีนป้องกันโรคล าไส้ติดต่อในสุนัข 
3. โรคติดต่อไม่ร้ายแรงและการป้องกัน 
 ก. โรค ที.ซี.พี. หรือทรอปปิคอล คาไนน์ แพนไซโตฟีเทีย เป็นโรคที่มักเกิดในสุนัขเมืองร้อน สุนัข
พันธุ์เยอรมันเชพเพอด เป็นโรคนี้ได้ง่าย ส่วนสุนัขพันธุ์อ่ืน ๆ ก็เป็นโรคนี้ได้เช่นกัน 
  สาเหตุ  เกิดจากเชื้อโรคพวกรักเกตเชีย 
  การติดต่อ  เห็บเป็นตัวน าเชื้อ 
  อาการ  สุนัขแสดงอาการเซื่องซึม ไม่สนใจต่อสิ่งแวดล้อมท างานไม่ได้ผล น้ าหนักลดลง
อย่างรวดเร็ว ระยะแรกจะมีไข้สูงอยู่ 2 – 10 วัน โลหิตจาง ตาฝ้า มีอาการบวมที่ขาและอัณฑะ ระยะต่อมา
อาจพบเลือดก าเดาไหล แบ่งได้เป็น 2 ลักษณะ 
   (1) ลักษณะเฉียบพลัน เลือดก าเดา ๆ ไหลอยู่ 24 – 48 ชั่วโมง แล้วตาย 
   (2) ลักษณะเรื้อรัง เลือดก าเดาจะไหลอยู่ 2–3 สัปดาห์ สุนัขอาจจะตายหรือไม่
ตายก็ได้ 
  การป้องกัน  

 (1) ก าจัดเห็บ 
          (2) ในพ้ืนที่ที่มีเห็บชุกชุม ควรให้สุนัขกินยาเตดร้าไซคลีน ไฮโดรคลอไรด์ ขนาด 
3 มิลลิกรัมต่อปอนด์ทุกวัน  

ข. โรคพยาธิล าไส้ 
 พยาธิล าไส้ที่มักพบในสุนัข มี 4 ชนิด คือ 

(1) พยาธิตัวตืด 
(2) พยาธิตัวกลม 
(3) พยาธิปากขอ 
(4) พยาธิแซ่ม้า 
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  การติดต่อ  (1) โดยการกินไข่หรือตัวอ่อนของพยาธิ 
               (2) โดยการที่ตัวอ่อนของพยาธิผ่านรก หรือน้ านมแม่ถึงลูก 
  อาการ  สุนัขท่ีมีพยาธิโดยทั่ว ๆ ไป มีอาการคล้าย ๆ กันคือ ท้องเสีย น้ าหนักลด ร่างกาย
ไม่เจริญเติบโต ถ้าสุนัขที่มีพยาธิปากขอหรือตัวตืด จะถ่ายเป็นมูกปนเลือด โลหิตจาง ถ้ามีพยาธิตัวกลม 
สุนัขอาจไอ อาเจียน ท้องกาง ในลูกสุนัขถ้ามีพยาธิมาก ๆ จะตาย 
  การป้องกัน  (1) ถ่ายพยาธิสุนัขตามวงรอบ และก่อนผสมพันธุ์ 
                  (2) เอาใจใส่ในการสุขาภิบาล ของคอกสุนัข 

ค. โรคพยาธิหัวใจ 
 พยาธิหัวใจ เป็นพยาธิที่พบตัวแก่ของมันในหัวใจของสุนัข ละพบตัวอ่อนในกระแสโลหิต มักพบใน
สุนัขอายุตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป 
  การติดต่อ  ยุงเป็นตัวน าเชื้อ 
  อาการ  สุนัขมีอาการไอแบบเรื้อรัง โดยไม่พบการอักเสบของระบบหายใจ ถ้าสุนัขมีพยาธิ
หัวใจมากจะหายใจล าบาก ท้องมาน บวมน้ า มีน้ าในช่องอก 
  การป้องกัน (1) ก าจัดยุง 
             (2) ให้ยาป้องกันพยาธิหัวใจแก่สุนัข โดยเริ่มเมื่อสุนัขอายุ   6 – 8    สัปดาห์  
ทุกๆ 6  เดือน 
 ง. โรคผิวหนัง 
         โรคผิวหนังสุนัขจัดเป็นโรคติดต่อ เป็นโรคผิวหนังชนิดที่เกิดจาก ตัวหิด และเชื้อรา              
โรคผิวหนังที่เกิดจากตัวหิด ที่พบบ่อยในสุนัข ได้แก่ 
  (1) ขี้เรื้อนขุมขน เกิดจากตัวหิด ชนิดดีโมเดก 
  (2) ขี้เรื้อนแห้ง เกิดจากตัวหิด ชนิดซ่าคอปเตส 
  (3) ขี้กลากวงเดือน 
 ขี้เรื้อนขุมขน 

อาการ    เนื่องจากตัวหิดที่ท าให้เกิดโรคนี้อาศัยอยู่ในรูขมุขน  จึงท าลายรากขน  ท าให้ 
ขนร่วงอย่างรุนแรง อาการจะเริ่มเกิดบริเวณหน้าก่อนแล้วลามไปท้ังตัวผิวหนังจะบวมแดงแล้วเกิดตุ่ม 
มากมาย เมื่อตุ่มที่เกิดขึ้นแตกออก เลือดและหนองจะปกคลุมผิวหนัง ท าให้ผิวหนังมีสีคล้ า และเม่ือเกิดการ
ติดเชื้อจะเกิดเป็นหนอง และการอักเสบของผิวหนังจะมากขึ้น 
 ขี้เรื้อนแห้ง 
  อาการ เนื่องจากตัวหิดท าให้เกิดโรคนี้ ซอนไชอยู่ใต้ผิวหนัง สุนัขจะคันมาก สุนัขเกาอย่าง
รุนแรง ท าให้มีน้ าเหลืองไหลออกมา เมื่อน้ าเหลืองแห้งกลายเป็นรังแคปกคลุมผิวหนัง 
ขี้กลากวงเดือน 
  อาการ  ขนจะร่วงเป็นหย่อม ลักษณะหย่อมขนร่วงมีลักษณะกลมหรือรูปไข่ บางทีก็เป็น
ปื้น เนื้อนูนขึ้นมา อาการท่ีเกิดข้ึนจะลามอย่างรวดเร็ว 
 การป้องกันโรคผิวหนัง 
  (1) แยกสุนัขท่ีเป็นโรคผิวหนังออก 
  (2) มีการสุขาภิบาลดี คอกสะอาด อุปกรณ์ประจ ากายสุนัขสะอาดและใช้ไม่ปะปนกัน 
 จ. โรคท้องร่วงจากโปรโตซัว 
 โรคท้องร่วงเนื่องจากโปรโตซัส เป็นโรคที่ติดต่ออย่างรวดเร็ว เป็นได้ในสุนัขทุกอายุ 
  การติดต่อ  กินเชื้อโรคเข้าไป 
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  การป้องกัน  เหมือนโรคติดต่ออ่ืน ๆ 
4. โรคธรรมดาและการป้องกัน 
 ก. การแพ้ 
 เป็นปฎิกริยาที่เกิดขึ้นกับสัตว์ต่อสารต่าง ๆ ซ่ึงไม่เหมือนกันในแต่ละตัว อาการแพ้มี 2 อย่าง 
  (1) อาการแพ้อย่างรุนแรง มีอาการ ดังนี้.- 
   (ก) อ่อนเพลีย อาเจียน ท้องเสีย 
   (ข) บวมน้ า และมีเลือดออกตามล าไส้ 
   (ค) ช๊อค เยื่อเมือกต่าง ๆ ซีด ความดันโลหิตต่ า หายใจขัด และมักตาย 
  (2) อาการแพ้เล็กน้อย เช่น ลมพิษ 
   (ก) ผื่นแดงตามผิวหนัง 
   (ข) คัน 
  การป้องกัน เนื่องจากปฎิกริยาของร่างกายของสัตว์แต่ละตัวที่มีต่อสารต่าง ๆ ไม่
เหมือนกัน ผู้เลี้ยงต้องสังเกตว่าสุนัขของตนแพ้สารประเภทใด แล้วหลีกเลี่ยงไม่ให้รับสารนั้น 
ข. โรคหู 
 โรคหูที่พบบ่อยในสุนัขคือ หูอักเสบ ซึ่งสาเหตุอาจเกิดจากน้ าเข้าหูขณะอาบน้ า หรือมีพยาธิ    
ภายนอกอยู่ในหู ท าให้สุนัขเกาและคัน เกิดบาดแผลท าให้เกิดติดเชื้อในรูหู 
  อาการ สุนัขจะกระวนกระวาย เจ็บ สั่นหู หูของสุนัขจะเอียงเอาข้างที่เจ็บลง เมื่อตรวจดู
ในหูพบน้ าหนองในหูหรือมีการอักเสบ แดงเห็นได้ชัด 
  การป้องกัน  (1) ก าจัดพยาธิภายนอก 
         (2) เมื่อจะอาบน้ าสุนัข ให้ใช้ก้อนส าลีอุดรูหูไว้ก่อนป้องกันน้ าเข้าหู 

ค. โรคผิวหนัง 
  (1) สาเหตุของโรคผิวหนังโดยท่ัวไป 
   (ก) การมีพยาธิบางชนิดในรูขุมขนหรือใต้ผิวหนัง 
   (ข) การถูกพยาธิภายนอกกัด แล้วมีเชื้อโรคเข้าบาดแผลที่ถูกกัด 
   (ค) การขาดแร่ธาตุ หรือวิตามินบางชนิดในอาหาร 
   (ง) การแพ้สารบางชนิด 
 แต่อย่างไรก็ดี ต้นเหตุที่ท าให้เกิดโรคผิวหนังที่แท้จริงคือความบกพร่องในเรื่องการสุขาภิบาล  ซึ่ง
เจ้าหน้าที่สัตวบาลประจ าคอกจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องการสุขาภิบาล เพ่ือป้องกันการเกิดโรคผิวหนัง 

(2) การพิจารณาและวิเคราะห์ลักษณะของโรค 
   (ก) ลักษณะของโรคผิวหนังที่เกิดข้ึน เป็นเฉพาะแห่งหรือเป็นทั่วตัว 
   (ข) ต าแหน่งของวิการที่เกิดข้ึน และลักษณะของวิการ 
   (ค) วิการที่เกิดข้ึน เกิดข้ึนกับโรคอ่ืนหรือไม่ 
   (ง) ระยะเวลาที่เกิดการเปลี่ยนแปลงของผิวหนัง 
   (จ) การตอบสนองต่อยาที่รักษา 
   (ฉ) การติดต่อไปยังตัวอ่ืน ๆ 

(3) ลักษณะของวิการที่เกิดขึ้น 
   (ก) การเปลี่ยนสีของผิวหนัง 
   (ข) ขนร่วง 
   (ค) การมีผื่นแดง อักเสบ บวม มีตุ่มหนอง 
   (ง) การมีสะเก็ดรังแค 
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   (จ) อาจมีไข้ร่วมด้วย เนื่องจากการมีโรคแทรกซ้อน 
(4) การเปลี่ยนแปลงของวิการที่ผิวหนัง 

   (ก) การเป็นจุด หรือตุ่มเล็ก ๆ 
   (ข) เป็นตุ่ม มีน้ าใส ๆ อยู่ภายใน 
   (ค) ตุ่มนั้นมีขนาดโตขึ้น 
   (ง) การบวมบริเวณที่เป็น 
   (จ) ตุ่มท่ีมีน้ าใสกลายเป็นหนอง 
   (ฉ) ตุ่มนั้นแตกออก ท าให้เกิดเป็นแผลแฉะ ขนร่วง 
   (ช) เมื่อหนองแห้ง เกิดเป็นสะเก็ดและรังแคปกคลุมอยู่เหนือบริเวณที่เกิด โรค
ผิวหนัง 

(5) การรักษาโรคผิวหนัง 
  การรักษาโรคผิวหนังที่จะให้ได้ผลนั้น สิ่งส าคัญท่ีสุดคือความเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงสุนัข ทั้งนี้
เพราะการรักษาโรคผิวหนังต้องกระท าอย่างสม่ าเสมอ จึงจะได้ผลรวดเร็วและแน่นอน การเตรียมสุนัขก่อน
ท าการรักษา ผู้เลี้ยงจะต้องปฏิบัติ ดังนี้.- 
   (ก) การขลิบขน ให้ผู้เลี้ยงขลิบขนบริเวณท่ีเกิดโรคผิวหนัง 
   (ข) การท าความสะอาดผิวหนัง หรืออาบน้ าเพื่อก าจัดสิ่งสกปรกบริเวณที่เป็นโรค
ผิวหนังออกให้หมด ควรใช้น้ าอุ่น ๆ และสบู่อ่อน ๆ ล้างให้ทั่วและนวดผิวหนังบริเวณนั้นด้วย เป็นการ
กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิตบริเวณนั้นดีขึ้น 
 การรักษาโรคผิวหนังอย่างถูกต้อง ควรจะกระท าโดยสัตวแพทย์ ผู้เลี้ยงสุนัข   หรือเจ้าหน้าที่     
สัตวบาลประจ าคอก จะต้องปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์อย่างเคร่งครัด การรักษาโดยต่อเนื่อง  
และการเอาใจใส่ของผู้เลี้ยงดูจะท าให้การรักษาได้ผลดียิ่ง 
 ขณะที่สุนัขได้รับการรักษาจากสัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่สัตวบาลจะต้องเอาใจใส่ในเรื่องการสุขาภิบาล
ในคอกท่ีเลี้ยงสุนัขด้วย 
5. การปฐมพยาบาลสุนัข 
 การปฐมพยาบาลสุนัข คือ การรักษาพะยาบาลขั้นต้น จะใช้ในกรณีที่เป็นสภาวะรีบด่วน เพ่ือ 
ป้องกันหรือรักษาชีวิตของสุนัขไว้ 
 ก. บาดแผล กรณีท่ีเกิดบาดแผลขึ้นที่เท้าหรือขา และมีโลหิตไหลออกมา การปฏิบัติดังนี้.- 
  (1) ก าบริเวณเหนือบาดแผลด้วยมือให้แน่นและนานพอควร แล้วใช้การรัดด้วยผ้าธรรมดา
หรือผ้าก๊อส 
  (2) ถ้าวิธีดังกล่าวไม่ได้ผล ควรใช้การผูกเหนือบาดแผลให้แน่นด้วยเชือก, เข็มขัด,ผ้าผูกคอ
หรือสายจูง ฯลฯ โดยผูกเหนือบาดแผลประมาณ 3 – 4 นิ้ว ส าหรับในรายที่เกิดบาดแผลบริเวณอุ้งเท้า ให้
ผูกในระดับเหนือหรือระดับเดียวกันกับข้อเท้า 
 ข้อควรระวัง  ควรผูกไม่ให้แน่นจนเกินไป เพียงให้พอที่จะระงับการไหลของโลหิตได้ ในกรณีที่
บาดแผลเกิดขึ้นที่อ่ืน ซึ่งไม่สามารถใช้วิธีการผูกได้ ให้ใช้วิธีกดด้วยผ้าที่แผล เช่น ผ้าเช็ดหน้า หรือนิ้วมือ 
แล้วรีบน าส่งโรงพยาบาลทันที 
 ถ้าสามารถปฏิบัติเกี่ยวกับบาดแผลได้ก่อนน าส่งโรงพยาบาล ควรจะป้องกันมิให้ขนหรือสิ่งสกปรก
เข้าไปปะปนในแผล ล้างแผลด้วยน้ าสะอาด และปิดแผลด้วยผ้าที่สะอาด 
 ข. บาดเจ็บ  ในที่นี้จะกล่าวถึงในกรณีที่กระดูกหรืออวัยวะภายในได้รับอันตราย อาจจะเนื่องจาก
ถูกตี หกล้ม ถูกยิง หรือถูกแทง หรือจากสาเหตุอื่น ๆ 
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 กระดูกหัก แม้จะเกิดไม่มากรายนัก แต่ก็มีโอกาสเกิดขึ้นได้ เมื่อทราบหรือคาดว่าสุนัขกระดูกหัก 
ให้รีบช่วยให้สุนัขอยู่ในท่าที่จะป้องกันมิให้เกิดอาการเพ่ิมมากขึ้น พยายามให้สุนัขสงบมากท่ีสุด และควรให้
ความอบอุ่นบ้าง เพ่ือป้องกันการช็อค นอกจากนั้นไม่ควรเคลื่อนย้ายสุนัข ถ้าไม่จ าเป็นจริง ๆ 
 ก่อนท าการเคลื่อนย้ายสุนัขท่ีขาหัก ควรเข้าเฝือกให้ก่อน โดยการผูกขาท่ีหักเข้ากับไม้กระดานหรือ
ท่อนไม้ที่หาได้ ต าแหน่งที่ผูกคือเหนือและใต้บริเวณที่หัก เพ่ือป้องกันการขยับเขยื้อนของขา เข้าเฝือกให้
แน่นพอ แต่ไม่ถึงกับท าให้เส้นเลือดถูกรัดมากเกินไป 
 ถ้าส่วนปลายของกระดูกที่หักทิ่มแทงทะลุออกมาภายนอก ให้ผิดแผลบริเวณนั้นด้วยผ้าที่สะอาด
ก่อนท าการเข้าเฝือก 
 ถ้าไม่สามารถเข้าเฝือกสุนัขได้ให้วางสุนัขบนแคร่ ซึ่งสามารถท าได้โดยใช้แผ่นกระดานผูกติดต่อกัน 
หรือท าจากท่อนไม้ และควรจะกว้างพอที่จะให้สุนัขนอนได้ 
 อย่าพยายามช่วยจัดกระดูกเอง เพราะจะท าให้สุนัขได้รับความทรมาน และอาจท าให้สุนัขได้รับ
บาดเจ็บมากข้ึน 
 การบาดเจ็บของอวัยวะภายในอาจจะร่วมไปกับการตกเลือดภายในและช็อค ท าให้เยื่อเมือกต่าง ๆ 
ซีด,การหายใจตื้นขึ้น, อุณหภูมิในร่างกายลดลง, ริมฝีปากเย็น ในรายที่สงสัยให้ช่วยในด้านความอบอุ่น และ
ให้อยู่นิ่ง ๆ 
 ค. งูกัด  เมื่อสุนัขถูกงูมีพิษกัด ต้องพยายามให้สุนัขอยู่ ในที่สงบและเงียบ และรีบน าส่ง            
โรงพยาบาลทันที อาจมีบางรายถูกกัดบริเวณหน้าและคอ ให้รีบถอดสายจูงออกและคลายหรือเอาขลุมปาก
ออก การบวมอาจเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วภายหลังถูกกัด กรณีที่รอการรักษาให้ผูกรัดที่ขาระหว่าง           
บาดแผลกับหัวใจ หรือใช้น้ าแข็งปะคบบาดแผล เป็นการชั่วคราวก่อน 
 ง. สิ่งแปลกปลอมในปาก เมื่อสุนัขกินสิ่งแปลกปลอมเข้าไป สุนัขอาจจะแสดงอาการไอ กลืน
ล าบากใช้เท้าตะกุยปาก และน้ าลายฟูม ซึ่งอาการเช่นนี้คล้ายกับอาการของโรคพิษสุนัขบ้า จึงควรระวังและ
สังเกตให้ดี ถ้าสุนัขแสดงอาการหายใจล าบากอย่างเด่นชัด และเราสามารถมองเห็นสิ่งแปลกปลอม ในปาก 
ให้พยายามช่วยเอาออกให้ได้ แล้วน าส่งโรงพยาบาล 
 จ. สารพิษ สารพิษท่ีเป็นอันตรายต่อสุนัขได้ เช่น ยาเบื่อหนู, สารตะกั่ว, สารปรอท, สังกะสี,     ไซ
ยาไนต,์ยาฆ่าแมลง,สารพวกออร์การโนฟอสฟอรัส,ยาก าจัดวัชพืช และสตริกนิน เป็นต้น  
 ในกรณีที่อยู่ห่างไกลจากโรงพยาบาล  พยายามให้สุนัขกินสิ่งที่ช่วยท าให้สุนัขอาเจียนได้ เช่น เกลือ
แกง (หนึ่งช้อนโต๊ะต่อน้ าหนึ่งแก้ว) หรือไขขาวดิบ และให้สุนัขอยู่ในที่สงบเงียบ อบอุ่น จนกว่า สัตวแพทย์
จะมาให้การรักษาต่อไป 
 (ฉ) พิษความร้อนและแสงแดด เกิดขึ้นเนื่องจากสุนัขได้รับความร้อน แต่ไม่สามารถระบายออก
จากร่างกายได้ทัน มักเกิดขึ้นในระหว่างการฝึก การใช้งาน และการเดินทางในขณะที่อากาศร้อน อาการที่
พบคือ 
  (1) อุณหภูมิร่างกายสูงถึง 105  องศา ฟ.  หรือมากกว่า 
  (2) อ่อนเพลีย 
  (3) ยืนได้ไม่มั่นคง 
  (4) อาเจียน 
  (5) หายใจล าบาก 
  (6) ชัก 
  (7) ล้มฟุบ 
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 การช่วยเหลือในขั้นต้น ได้แก ่
  (1) รีบน าสุนัขหลบเข้าในร่มบริเวณใกล้เคียงโดยเร็วที่สุด 
  (2) พยายามลดอุณหภูมิภายในร่างกาย โดยการปะคบด้วยน้ าเย็นบริเวณศีรษะ ตามล าตัว
และขา หรือจุ่มสุนัขลงในล าธาร, ห้วย หรือบ่อน้ า (ถ้ามี) โดยให้ศีรษะอยู่เหนือน้ า เพ่ือป้องกันน้ าเข้าปอด 
ถ้าในกรณีที่หาน้ าแข็งได้ ให้ปะคบตามล าตัวและขา อาจจะปะคบตามบริเวณด้านในของขาหน้าใกล้ ๆ  
ล าตัว หรือด้านในของขาหลัง และตามบริเวณหน้าผาก, แก้ม 
  (3) ถา้จ าเป็นต้องมีการเคลื่อนย้าย ให้ใช้วิธีหาม หรือบนยานพาหนะในการป้องกัน 
  (4) พยายามหลีกเลี่ยงการฝึก และการออกก าลังกายหนัก ๆ ในสภาวะอากาศร้อนจัด 
  (5) พยายามให้มีการพักในระหว่างการฝึกบ่อยครั้งข้ึน 
  (6) เมื่อมีการเคลื่อนย้าย ควรให้อยู่ในสภาพที่มีการระบายอากาศดีพอ 
  (7) ให้กินเกลือแกงเม็ดก่อนและระหว่างการฝึก การใช้งานและการเคลื่อนย้าย 
 ช. ท้องพอง  คือสภาพการขยายของกระเพาะอาหารจากแก๊ส ซึ่งเกิดขึ้นโดยการผสมของอาหาร
และน้ าในกระเพาะ และอาจเกิดข้ึนในเวลาใดก็ได้ แต่โดยทั่ว ๆ ไป แล้วนั้นมักเกิดขึ้นภายหลังการ      ออก
ก าลังกายหนัก ๆ แล้วกลับเข้าคอก และได้กินน้ าในปริมาณมาก ๆ ไปแล้ว 2 – 3ชั่วโมง โดยหลัง   จากกิน
น้ าแล้วชั่วครู่ ประกอบกับมีอาหารหลงเหลืออยู่ในกระเพาะ จะสังเกตเห็นการขยายใหญ่ขึ้นของบริเวณท้อง
ด้านซ้าย (ต่อจากกระดูกซี่โครง) และสุนัขจะแสดงอาการ 
  (1) กระวนกระวาย 
  (2) อาจแสดงอาการเจ็บปวดในบริเวณช่องท้อง 
  (3) พยายามจะอาเจียน (อาจจะอาเจียนหรือไม่อาเจียน) 
  อาการอาจเป็นมากขึ้น จนกระทั่งท าให้กระเพาะอาหารแตก และท าให้สุนัขตายได้อย่าง
รวดเร็ว ดังนั้น เมื่อพบอาการดังกล่าว จะต้องด าเนินการดังนี้ 
   (1) หยุดให้อาหารและน้ าโดยเด็ดขาด 
   (2) ออกก าลังกายแต่พอควร เช่น เดินช้า ๆ จะท าให้อาการดีขึ้น เนื่องจาก
กระเพาะอาหารมีการเคลื่อนไหว หรือสามารถระบายแก๊สออกได้ 
   (3) ถ้าอาการรุนแรง ให้รีบส่งโรงพยาบาลทันที เพราะอาจต้องให้ยากรอกหรือถ้า
อาการหนหักมากอาจต้องท าการผ่าตัด 
  การป้องกันกระท าได้โดย 
   (4) จ ากัดปริมาณน้ าดื่มของสุนัขชั่วระยะเวลาหนึ่งภายหลังการกินอาหาร และ
การออกก าลังกาย 
 

 
 

อาหารการให้อาหารและการบ ารุงเลี้ยง 
ความมุ่งหมาย  เพ่ือให้ทราบเกี่ยวกับส่วนประกอบของอาหารและประโยชน์ของอาหาร แหล่งอาหาร การ
ย่อย และการดูดซึมอาหารในสุนัข ความต้องการอาหาร การบ ารุงเลี้ยงสุนัข การให้อาหารสุนัข และการ
เก็บรักษาอาหารสุนัข 
1.   อาหารในอุดมคติ 
 ก. มีส่วนบ ารุง เสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์เพียงพอ 

ข. ให้พลังงานเพียงพอ 
ค. มีปริมาณพอเหมาะ 
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ง. ต้องในรสนิยม 
2.   ส่วนประกอบของอาหารที่จ าเป็นแก่สุนขั 
 ก. โปรตีน 
 ข. คาร์โบไฮเดรต 
 ค.ไขมัน 
 ง. แร่ธาตุ 
 จ.วิตามิน 
 ฉ. น้ า 

สารอาหาร หมายถึง โมเลกุลของสารที่สิ่งมีชีวิตสามารถน าเอาไปใช้ประโยชน์ในการด ารงชีวิตได้ 
และสารอาหารเหล่านี้สามารถแบ่งออกเป็น 2 ชนิดใหญ่ ๆ คือ 
 (1) ชนิดที่ให้พลังงาน ได้แก่ โปรตีน คาร์โบไฮเดรต และไขมัน (สิ่งมีชีวิตต้องการใช้ในจ านวนมาก) 
 (2) ชนิดที่ไม่ให้พลังงาน ได้แก่ วิตามิน แร่ธาตุ และน้ า (สิ่งมีชีวิตต้องการจ านวนไม่มาก แต่     
จ าเป็นต่อสิ่งมีชีวิต) 
 ก.   โปรตีน  
 โปรตีน มาจากภาษากรีก  ซึ่งมีความหมายว่า  “ มีความส าคัญอันดับแรก ”   โปรตีนเป็น
ส่วนประกอบส าคัญของเซลในร่างกาย เป็นส่วนประกอบของฮอร์โมน และเอ็นไซม์ต่าง ๆ ซึ่งมีหน้าที่
ควบคุมระบบการท างานภายในให้เป็นปกติ 
 ส่วนประกอบทางเคมี โปรตีนเป็นสารประกอบ (อินทรีย์สาร) ซึ่งประกอบด้วยธาตุคาร์บอน 
ไฮโดรเจน ออกซิเจน และไนโตรเจน (C. H. O.  N.) นอกจากนี้บางโมเลกุลของโปรตีนมีธาตุอ่ืน ๆ ประกอบ
อยู่ด้วย เช่น เหล็ก ก ามะถัน ฟอสฟอรัส และไอโอดีน เป็นต้น โปรตีนของขน ผม จะมีก ามะถันเป็น
องค์ประกอบ โปรตีนของโลหิตจะมีเหล็กและทองแดงเป็นองค์ประกอบ โปรตีนของเนื้อเยื่อสมองจะมี
ฟอสฟอรัสและธาตุไนโตรเจน (N) เป็นองค์ประกอบ โดยจะมีไนโตรเจนระหว่าง 13.4 – 19.3 % โดยเฉลี่ย 
มีไนโตรเจน 16 % โปรตีน หรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่า “ผู้สร้างเนื้อเยื่อ” เป็นสารที่เกี่ยวข้องกับการ
เจริญเติบโต การสร้างเนื้อเยื่อของร่างกาย เช่น กล้ามเนื้อ เอ็น ผิวหนัง อวัยวะต่าง ๆ   และท าหน้าที่
ซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอ 
  - อาหารที่มีโปรตีนมาก เช่น ไข่ เนื้อสัตว์ทุกชนิด นม ถั่วต่าง ๆ รวมทั้งยีสต์ 

โปรตีนส าหรับสุนัข (Proteins for Dog) 
 สุนัขก็เหมือนกันกับมนุษย์ การที่มนุษย์หรือสุนัขจะได้รับอาหารจ าพวกโปรตีนนั้น ก็โดยการกิน
อาหารจ าพวกพืชหรือสัตว์ที่มีสารอาหารจ าพวก โปรตีนในตัวของมันเอง เช่น สุนัขอาจจะกินอาหารจ าพวก
ขนมปัง หรือข้าวโพด เป็นอาหารซึ่งพืชเหล่านี้ก็เป็นพืชที่ให้สารอาหารจ าพวกโปรตีน และในท านอง
เดียวกันนี้สุนัขก็อาจกินพวก เนื้อ นม และไข่ ซึ่งอาหารเหล่านี้ก็สามารถให้สารอาหารพวกโปรตีนแก่สุนัข 
ส าหรับโปรตีนที่ได้จากสัตว์นั้น เป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูงกว่าโปรตีนที่ได้จากพืช 
 ถ้าแยกโมเลกุลของโปรตีนออกแล้ว จะเห็นว่าประกอบด้วย กรดอามิโน เป็นจ านวนมาก บาง
โมเลกุลของกรดอามิโน มีฟอสฟอรัส ก ามะถัน หรือเหล็กเป็นส่วนประกอบ จึงท าให้กล่าวได้ว่ากรด  อามิโน
จ านวนมากที่อยู่รวมกัน มีบทบาทส าคัญต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและก าหนดคุณภาพของโปรตีน
ด้วย ROSE ได้แบ่งกรดอามิโนที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนออกเป็น 2 จ าพวก คือ 
 (1) กรดอามิโนที่จ าเป็น (Essential or Imdispensable amino acid) 
 (2) กรดอามิโนที่ไม่จ าเป็น ( Non-essential or Dispensable amino acid) 
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กรดอามิโนที่จ าเป็น 
 ได้แก่กรดอามิโนที่เป็นส่วนประกอบของโปรตีนที่มีอยู่ในพืชและสัตว์ ร่างกายต้องการมาก ต้อง
ได้รับจากอาหารโดยตรง ร่างกายไม่สามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้โดยปราศจากอาหารที่ร่างกายได้รับ และ
ถ้าในอาหารนั้นขาดกรดอามิโนชนิดที่จ าเป็น หรือมีไม่พอก็จะท าให้สัตว์นั้นแคระแกรน ไม่สมประกอบ 
เพราะมีความจ าเป็นต่อการเจริญเติบโต 
 สัตว์เคี้ยวเอื้อง สามารถสังเคราะห์กรดอามิโนเหล่านี้ได้จากจุลินทรีย์ในกระเพาะ 
 กรดอามิโนชนิดที่จ าเป็น ซึ่งสุนัขจะขาดเสียไม่ได้ และช่วยในการเผาผลาญที่สมบูรณ์ในร่างกาย
ของสุนัขนั้น มีกรดอามิโนขั้นต้นที่มีความจ าเป็นต่อร่างกายของสัตว์นั้น มีทั้งหมด 23 ตัว แต่กรดอามิโนที่มี
ความจ าเป็นมาก ร่างกายจะขาดเสียไม่ได้เลยมี 10 ตัว คือ 
 (1) อีสทีดีน (Histidine)  (6) เมทธิโอนิน (Methionine) 
 (2) ลูซีน  (Leucine)  (7) ทริโอนิน (Threonine) 
 (3) ไอโซลูซีน (Isoleucine)  (8) ทริพโทแฟน (Tryptophan) 
 (4) ไลซีน (Lysine)   (9) วาลิน (Valine) 
 (5) พินินอะลานิน (Phenylalanine) (10) อาจินิน (Arginine) 
 คุณภาพของโปรตีนแต่ละชนิดนั้นไม่เหมือนกัน แต่แตกต่างกันออกไปแน่นอนทีเดียว ก็เพราะว่า
โปรตีนประกอบด้วยกรดอามิโนหลาย ๆ ชนิด และกรดอามิโนบางชนิดนั้นร่างกายของสุนัขหรือสัตว์ไม่
สามารถสร้างหรือสังเคราะห์ขึ้นเองได้ โปรตีนของพืชมีคุณภาพต่ ากว่าโปรตีนของสัตว์ เพราะโปรตีนที่ 
ได้จากสัตว์มีกรดอามิโนครบตามความต้องการของร่างกายมากกว่ากรดอามิโนที่มีอยู่ในพืช ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ
โปรตีนชนิดใดที่มีกรดอามิโนชนิดตรงกับที่สัตว์ต้องการ โปรตีนนั้นย่อมเป็นโปรตีนที่มีคุณภาพสูง ส่วนใหญ่
แล้วโปรตีนที่ได้จากพืชจะขาดกรดอามิโนหลายอย่างท่ีสัตว์ต้องการ ดังนั้นโปรตีนที่ได้จากสัตว์จึงมี
คุณภาพสูงกว่าโปรตีนที่ได้จากพืช แต่ก็มีโปรตีนจากพืชบางชนิดที่ให้กรดอามิโนเกือบตรงต่อความต้องการ
ของสัตว์ เช่น พืชตระกูลถั่ว 
 โปรตีนที่มีส่วนประกอบของกรดอามิโน ที่จ าเป็นต่อความต้องการของสุนัขครบถ้วนจะมี      
คุณภาพสูง เช่น ไข่ เนื้อสัตว์ นม ถั่วชนิดต่าง ๆ และยีสต์ ส่วนที่กล่าวมานี้ล้วนเป็นโปรตีนที่มีกรดอามิโนที่
จ าเป็นต่อร่างกายของสุนัขมาก สุนัขมีความต้องการโปรตีนอย่างมากในช่วงที่สุนัขตั้งท้อง ให้นมและลูก
สุนัขเล็ก ๆ ซึ่งก าลังเจริญเติบโต สุนัขเหล่านี้ต้องการโปรตีนสูงเป็นพิเศษ 
 ตารางท่ี 1 เปอร์เซ็นต์ของโปรตีนในอาหารซึ่งผ่านขบวนการย่อยของสุนัขป่า 

อาหาร โปรตีนที่ถูกย่อยแล้ว (%  PROTEIN) 
เนื้อม้า 91 % 
เศษเนื้อ 86 % 
ปลา 88  % 
ตับ 88 % 
เลือด 78 % 
ถั่วลิสง 86 % 
เมลด็ฝ้าย 81 % 

 สุนัขสามารถด ารงชีวิตอยู่ได้อย่างมีสุขภาพดี สมบูรณ์โดยไม่ต้องกินเนื้อสด หรือแทะกระดูก  สด
เลย โดยเราสามารถเลี้ยงได้โดยการให้อาหารผสม ซึ่งอาหารเหล่านี้จะต้องมีส่วนผสมของเนื้อ นมผงและ
ทางท่ีดีควรมีกระดูกปนด้วย 
 ส่วนการงอกของฟันในลูกสุนัขนั้น ถ้าอาหารที่มันกินเข้าไปมีส่วนประกอบของแคลเซี่ยม และ
ฟอสฟอรัสเพียงพอแล้ว กระดูกก็ไม่มีความจ าเป็นส าหรับสุนัขเลยที่จะช่วยในการงอกของฟัน แต่ก็ยัง  ไม่มี
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การพิสูจน์เป็นที่แน่ชัดเลยว่าการท่ีสุนัขแทะกระดูกนั้นจะท าให้สุนัขได้รับสารอาหารบางอย่างที่ช่วยในการ
งอกของฟัน อาจจะเป็นเพราะว่าสุนัขต้องกินอาหารผสม เลยต้องการแทะกระดูกเพ่ือท าความสะอาดฟันได้ 

กรดอามิโนที่ไม่จ าเป็น  
 แม้ถูกเรียกว่าเป็นกรดอามิโนที่ไม่จ าเป็น เพราะร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นเองได้จากสาร
ไนโตรเจน หรือจากกรดอามิโนด้วยกัน แม้สัตว์จะไม่ได้รับจากอาหารก็ไม่แสดงอาการผิดปกติ เพราะ 
ร่างกายสามารถสังเคราะห์ขึ้นได้ในอัตราที่รวดเร็วตามความต้องการ แต่ต่างก็มีความส าคัญต่อร่างกาย  ไม่
ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน กรดอามิโนที่ไม่จ าเป็นได้แก่ Proline,Alanine,Serine,Glycine 
 อาจสรุปได้ว่า ถ้าอาหารใดมีโปรตีนชนิดสมบูรณ์ หมายความว่าโปรตีนนั้นประกอบด้วยกรด   อามิ
โนจ านวนหนึ่ง ในจ านวนนั้นจะมีกรดอามิโนชนิดจ าเป็นครบ 10 ชนิด ในอัตราส่วนที่ถูกต้องตามความ
ต้องการของร่างกาย อาหารที่ให้โปรตีนชนิดสมบูรณ์ได้แก่ พวกเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ไข นม ถั่วเหลือง 
 ส่วนโปรตีนชนิดไม่สมบูรณ์นั้น หมายถึงโปรตีนที่ประกอบด้วยกรดอามิโนในจ านวนหนึ่ง เช่นกัน 
แต่ขาดกรดอามิโนที่จ าเป็นไป 1 หรือ 2 ชนิด หรือมีในอัตราส่วนที่ไม่ถูกต้อง จึงท าให้เป็นโปรตีนชนิดไม่
สมบูรณ์ ไม่ให้ความเจริญเติบโตแก่ร่างกาย ได้แก่อาหารประเภทธัญพืช เช่น ข้าวต่าง ๆ ถั่วเมล็ดต่าง ๆ 
เผือก มัน และผักบางชนิด โปรตีนที่อยู่ในอาหารดังกล่าวมีปริมาณน้อย ยกเว้นในเมล็ดถั่ว 

การแบ่งและจ าแนกประเภทของโปรตีนตามแหล่งท่ีมา 
 (1) โปรตีนที่ได้จากพืช (Plan Proteins) เช่น กากมะพร้าว กากงา กากถั่วต่าง ๆ กากเมล็ดฝ้าย 
 (2) โปรตีนที่ได้จากสัตว์ (Animal Proteins) เช่น ปลาป่น เลือดป่น นมผง 
  - อาหารที่มีโปรตีนต่ า มีโปรตีนอยู่ระดับ 1 – 15 % เช่น หญ้า ข้าวโพด ฯลฯ 
  - อาหารที่มีโปรตีนปานกลาง มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 15 – 40 % เช่น ใบกระถินป่น     
กากมะพร้าว 
  - อาหารที่มีโปรตีนสูง มีโปรตีนอยู่ระหว่าง 40 – 80 % เช่น กากถั่ว ปลาป่น เนื้อป่น 

หน้าที่และประโยชน์ของโปรตีน 
  (1) เป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อ 
  (2) เป็นส่วนประกอบของเลือด น้ าย่อยและฮอร์โมนต่าง ๆ 
  (3) ช่วยในระบบสืบพันธุ์ เช่น การผลิตน้ าเชื้อ ไข่ 
  (4) ช่วยในระบบการเจริญเติบโต 
  (5) ช่วยในการเจริญของลูกสัตว์ในท้อง 
  (6) เป็นแหล่งพลังงานเมื่อจ าเป็น 
 ข.   คาร์โบไฮเดรต  (Carbohydrates) 
 คาร์โบไฮเดรต เป็นส่วนประกอบหลักของอาหารสัตว์ที่ใช้เลี้ยงสัตว์ พบว่าในอาหารส่วนใหญ่มี
คาร์โบไฮเดรตอยู่ถึง 70 % ของอาหารทั้งหมดอยู่ ในรูปแป้ง น้ าตาล และเซลลูโลส (Cellulose) 
คาร์โบไฮเดรต อาจเรียกได้ว่า “ผู้สร้างพลังงาน” คาร์โบไฮเดรตเป็นสารที่ให้พลังงานและความร้อนแก่
ร่างกาย ช่วยประหยัดการใช้โปรตีน และนอกจากนี้ยังสามารถเปลี่ยนเป็นไขมันได้อีกด้วย คาร์โบไฮเดรต
เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของอาหารที่ได้จากพืช ซึ่งอาจเป็นเมล็ดพืช ใบ และต้นของพืช 
 ส่วนประกอบทางเคมีสารคาร์โบไฮเดรต ประกอบด้วย คาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน 
 พืชสังเคราะห์คาร์โบไฮเดรตจากคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศจากน้ าจากดิน และพลังงานจาก
แสงอาทิตย์  และสารสี เขียวในพืช (Chlorophyll) เป็นตัวช่วยตามกระบวนการสังเคราะห์แ สง           
(Photosyn thesis) 
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 ในอาหารสัตว์นั้นส่วนมาก 3 ใน 4 ส่วนของน้ าหนักอาหาร เป็นสารพวกคาร์โบไฮเดรต อาหารพวก
คาร์โบไฮเดรตนั้นเมื่อร่างกายกินเข้าไป เมื่ออาหารลงสู่กระเพาะก็จะถูกย่อยเปลี่ยนเป็นรูปของน้ าตาลก่อน
แล้วร่างกายของสุนัขจึงดูดซึมเอาไปใช้ได้ ยกเว้นพวกเยื่อใยของพืช สัตว์ไม่สามารถย่อยและ  เอาไปใช้ได้ 
 คาร์โบไฮเดรตในอาหาร แบ่งออกเป็น 2 พวก ตามความยากง่ายในการย่อย คือ 
 (1) พวกย่อยง่าย (Nitrogen-Free extract)  ได้แก่แป้ง และน้ าตาล ซึ่งพวกนี้ละลายง่าย โดย
น้ าย่อยหรือเอนไซน์ของสัตว์สามารถย่อยได้ และสัตว์สามารถน าเอาไปใช้เป็นประโยชน์อย่างเต็มที่ 
คาร์โบไฮเดรตจ าพวกนี้มีอยู่ใน ข้าว ข้าวโพด ข้าวฟ่าง ในพืชหัว เช่น หัวเผือก หัวมันและในน้ าตาลด้วย 
 (2) พวกย่อยยาก (Crude Fiber) ได้แก่ส่วนที่เป็นเยื่อใยของพืช อันได้แก่ เซลลูโลส และเฮมิ
เซลลูโลส เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ย่อยยาก ย่อยได้น้อยในสุนัขซึ่งไม่ค่อยมีประโยชน์ จะมีประโยชน์เฉพาะสัตว์
ที่เค้ียวเอ้ือง ซึ่งสามารถย่อยได้ดี เพราะมีจุลินทรีย์ในกระเพาะอาหาร จึงช่วยในการย่อยเยื่อใยของ  พืชได้ 

คาร์โบไฮเดรต ส าหรับสุนัข 
 เมื่อพูดถึงคาร์โบไฮเดรต ก็มักจะพบมากในอาหารจ าพวกแป้ง น้ าตาลอ้อย น้ าตาลในนมแลคโตส  
(Lactose) สุนัขก็ใช้คาร์โบไฮเดรตเหมือนกันกับมนุษย์ในการด ารงชีพ ก็จ าเป็นที่จะต้องกินอาหารจ าพวกที่
ให้คาร์โบไฮเดรต ในระยะแรกของการเริ่มมีสัตว์เลี้ยงแถบภาคพ้ืนยุโรป คนเลี้ยงได้ให้แต่ขนมปังสุนัขแต่
อย่างเดียว ซึ่งเทากับเป็นการให้คาร์โบไฮเดรตเพียงครึ่งหนึ่งเท่านั้น และผลที่ปรากฏออกมา สุนัขหลาย ๆ 
ตัวที่ถูกเลี้ยงโดยขนมปังเพียงอย่างเดียว ก็สามารถที่จะมีชีวิตอยู่ได้นานเหมือนกันในหลายประเทศ เช่น 
ไอร์แลนด์ ได้ใช้มันฝรั่งในการเลี้ยงสุนัข ซึ่งส่วนใหญ่เป็นแป้ง แต่อย่างไรก็ตามสุนัขก็สามารถที่จะย่อย
คาร์โบไฮเดรตได้ แต่อย่างไรก็ตามสุนัขก็สามารถทีจะย่อยคาร์โบไฮเดรตได้ แต่ดูเหมือนสุนัขจะขาด พวก
วิตามิน โปรตีน และแร่ธาตุต่าง ๆ อีก 
 อาหารที่มีคาร์โบไฮเดรต ซึ่งสุนัขสามารถน าไปใช้ได้นั้น อันได้แก่แป้งและน้ าตาล ส าหรับ      
น้ าตาลนั้น ร่างกายสามารถน าไปใช้ง่ายกว่าพวกแป้ง ในขบวนการย่อย ส่วนแป้งนั้นร่างกายจะน าไปใช้
ประโยชน์มากต่อเมื่ออาหารจ าพวกแป้งที่ท าให้สุกแล้ว เพราะความร้อนท าให้แป้งแตกตัว และง่ายต่อการ
เปลี่ยนเป็นน้ าตาลในล าไส้ เช่น แป้งจากข้าวโอ๊ต ข้าวโพด มันฝรั่ง พวกนี้ย่อยยากมาก ถ้าไม่ท าให้สุกก่อน 
แต่ถ้าเป็นพวกธัญพืชหรือพวกแป้งที่ส าเร็จรูป ควรจะต้มให้สุกก่อนน ามาให้สุนัขกิน 

ประเภทของคาร์โบไฮเดรต ที่มีความส าคัญทางโภชนาการมี 3 ประเภท 
 (1) ประเภทโมโนเซคคาไรด์ (Monosaccharides)  ได้แก่น้ าตาลที่มีโมเลกุลเล็ก โดยเฉพาะพวกที่ 
มีคาร์บอน 6 อะตอม หรือที่เรียกว่าน้ าตาลชั้นเดียว ซึ่งหมายถึงน้ าตาลโมเลกุลเดียว หรือเป็นน้ าตาลที่ได้
ผ่านการย่อยมาแล้วจนเหลือเพียงโมเลกุลเล็กก่อนที่จะดูดซึมผ่านล าไส้เข้าสู่กระแสโลหิต น้ าตาลชั้นเดียวนี้ 
แบ่งออกเป็น 3 ชนิด ดังนี้คือ 
  (ก) กลูโคส (Clucose) เป็นน้ าตาลขั้นสุดท้ายของการย่อยคาร์โบไฮเดรต ก่อนดูดซึมเข้าสู่
ร่างกาย ดังนั้น กลูโคสจะมีอยู่ในกระแสโลหิต ซึ่งเมื่อเข้าสู่เซลล์แล้ว จะเผาผลาญให้พลังงาน อย่างไร   ก็ดี
กลูโคสมีอยู่ในอาหารอย่างอ่ืนด้วย ซึ่งเมื่อบริโภคแล้วสามารถซึมเข้าสู่ร่างกายได้เลย โดยไม่ต้องผ่าน
ขบวนการย่อย เช่น กลูโคสในผลไม้ น้ าผึ้ง 
  (ข) ฟรุกโทส (Fructose)     เป็นน้ าตาลที่มีอยู่ในผลไม้ เช่น  องุ่น ในน้ าผึ้ง และผักบ้าง
เล็กน้อย มักจะรวมอยู่กับกลูโคสในรูปของซูโครส 
  (ค) แกลแลคโทส (Calactose) เป็นน้ าตาลที่ได้จากการสลายตัวของแลคโตส ซึ่งเป็น
น้ าตาลที่มีอยู่ในนม เมื่อดื่มนม แลคโตสจะผ่านกระบวนการย่อยในกระเพาะและล าไส้ได้ แกลแลคโทส กับ
กลูโคสก่อนที่จะดูดซึมหรือมีการเปลี่ยนแปลงต่อไป 
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                                ไดอะแกรมของน้ าตาลโมโนเชคคาไรด์ 
 
   
 
   
  กลูโคส        ฟรุกโทส                   แกลแลคโทส 

(2) ประเภทไดแซคาไรด์ 
 น้ าตาลประเภทนี้ เป็นผลึกละลายน้ าได้ง่ายมีรสหวาน มีอยู่มากใน อ้อย ตาล โมเลกุลของน้ าตาล
ประเภทนี้ประกอบด้วย โมโนแซคาไรด์ 2 โมเลกุล ไม่ใช่เป็นโมเลกุลเดียวเหมือนพวกกลูโคส ฟรุกโทส และ
แกลแลคโทส น้ าตาลประเภทไดแซคาไรด์ ไม่สามารถจะดูดซึมเข้าผนังล าไส้ได้ จะต้องผ่านกระบวนการ
ย่อย จนเหลือเป็นโมเลกุลเดียวเป็นกลูโคสก่อน น้ าตาลประเภทนี้แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
  (ก) ซูโครส (Sucrose) หรือที่เรียกว่าน้ าตาลทราย มักจะปนอยู่กับกลูโคส และฟรุกโทส 
ในผลไม้ซูโครสมีมากในพืชต่าง ๆ และผลไม้ จะเห็นได้ว่า น้ าตาลได้มาจากอ้อย ตาล มะพร้าว เป็นต้น 
  น้ าตาลในโมเลกุลของมันประกอบด้วย กลูโคส 1 โมเลกุล และฟรุกโทส 1 โมเลกุล เมื่อ
ผ่านการย่อยแล้ว จึงได้น้ าตาลดังกล่าวอย่างละ 1 โมเลกุล ดังไดอะแกรมข้างล่างนี้  
            
              ย่อย       
               +     
 
 
      โมเลกุลของซูโครส          กลูโคส 1 โมเลกุล         ฟรุกโทส 1 โมเลกุล 
  (ข) แลคโทส (Lactose) เป็นน้ าตาลอยู่ในนมทุกชนิดของสัตว์และคน ในน้ านมจะมี   
แลคโทส ผสมอยู่ประมาณ 4 – 8 % มีรสหวานน้อย แลคโทสประกอบด้วย กลูโคส และแกลแลคโทส เมื่อ
ผ่านการย่อยแล้วจะสลายตัวให้กลูโคสและแกลแลคโทส อย่างละ 1 โมเลกุล 
            
                 ย่อย       
 
                       +   
       โมเลกุลของแลคโทส               กลูโคส 1 โมเลกุล     แกลแลโทส 1 โมเลกุล 
 ค.   มอลโทส (Maltose) 

เป็นน้ าตาลที่ได้จากการย่อยของแป้งมอลท์ น้ าตาลชนิดนี้ไม่มีอยู่ทั่วไป เช่นชนิดอ่ืน ๆ มอลโทสเมื่อ
สลายตัวจะได้กลูโคส 

           
       ย่อย     +    

 
           

                โมเลกุลของมอลโทส                  กลูโคส 1 โมเลกุล    กลูโคส 1 โมเลกุล 
 (3) โพลีแซคาไรด์ (POLYSHACCHARIELS) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่ประกอบด้วยโมโนแซคาไรด์ ต่อ
กันตั้งแต่ 10 โมเลกุลขึน้ไป โพลีแซคาไรด์ที่ส าคัญส าหรับอาหารสุนัข แบ่งออกเป็น 3 ชนิด คือ 
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  (ก) แป้ง (STARCH) มีอยู่ในพืชและผลไม้ทั่ว ๆ ไป เป็นอาหารที่พืชสะสมไว้เป็นอาหาร 
เมื่อผลไม้สุก แป้งจะเปลี่ยนเป็นน้ าตาลเลซูโครส ผลไม้สุกซึ่งมีรสหวาน แป้งทีอยู่ในเผือก มัน หรือเมล็ดพืช
อ่ืน ๆ แป้งเหล่านี้จะมีผนัง (CELL WALL) หุ้มห่ออยู่ท าให้ย่อยยาก จึงต้องท าให้สุกก่อนจึงจะย่อย   ง่ายขึ้น 
  (ข) ไกลโคเจน (GLYCOGEN) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่พบอยู่ในกล้ามเนื้อ ตับ และที่มีอยู่ใน
เลือดของคนของสัตว์ แต่ไม่มีในพืชหรือผลไม้เหมือนคาร์โบไฮเดรตอ่ืน ๆ ไกลโคเจนเป็นรูปหนึ่ง ของการ
สะสมกลูโคสของคนและสัตว์ หรือเป็นพลังงานส ารองเมื่อร่างกายต้องการกลูโคส ไกลโคเจน  จะสลายตัว
ให้กลูโคสไปหล่อเลี้ยงสมองและเซลล์ต่าง ๆ ของร่างกาย 
  (ค) เซลลูโลส (CELLULOSE) เป็นคาร์โบไฮเดรตที่อยู่ในส่วนโครงสร้างของพืชและ ผลไม้
ทุกชนิด เป็นสารที่ไม่ละลายน้ า ไม่ละลายในกรดหรือด่างอ่อน ๆ พืชบางชนิดมีเซลลูโลสมาก    บางชนิดมี
น้อย เช่น ฝ้าย มีเซลลูโลสถึง 90 % ในผักเช่น ผักกระถิน มีเซลลูโลสเพียงร้อยละ 3.8 % ผักบุ้งมีร้อยละ 
1.1 % ในระบบการย่อยของคนและสุนัขไม่สามารถย่อยเซลลูโลสได้ ร่างกายจึงขับออกทางอุจจาระ 
คารโ์บไฮเดรตชนิดนี้จึงไม่ให้พลังงาน แต่มีความส าคัญกว่าเพราะเซลลูโลสในผักและผลไม้    จะเป็นอาหาร
ที่ช่วยกระตุ้นให้ล าไส้มีการบีบตัวมากขึ้น ท าให้การขับถ่ายเป็นปกติ ป้องกันท้องผูก 
 พวกโพลิแซคาไรด์อ่ืน ๆ เช่น วุ้น (AGAR) ซึ่งท าจากสาหร่ายทะเล หรือเพคตินจากผลไม้ไม่ให้
คุณค่าทางอาหาร แต่มีประโยชน์ทางการขับถ่าย 

แหล่งที่มาของคาร์โบไฮเดรต    อาหารคาร์โบไฮเดรต  พบมากในเมล็ดธัญพืช   น้ าตาลจาพืช  
ต้นพืช ใบพืช หัวและราก ตลอดจนผลผลิตที่ได้จากโรงงานอุตสาหกรรม เช่นกากน้ าตาล (MOLASSES) 
ส่าเหล้า    

หน้าที่และประโยชน์ของคาร์โบไฮเดรต 
 (1) ให้พลังงานต่อร่างกาย คาร์โบไฮเดรต 1 กรัม ให้พลังงาน 4 แคลอรี 
 (2) ช่วยสงวนสารโปรตีนให้ใช้ส าหรับการเสริมสร้างเซลล์เนื้อเยื่อต่าง ๆ โดยเฉพาะถ้าร่างกาย 
ไม่ได้รับอาหารคาร์โบไฮเดรต โปรตีนจะถูกสลายตัวน ามาใช้เป็นพลังงานแทน การสร้างเสริมหรือ      การ
ซ่อมแซมเนื้อเยื่อต่าง ๆ จะไม่เป็นไปอย่างเต็มที่ ฉะนั้นหน้าที่ส าคัญของคาร์โบไฮเดรตคือเป็น (PROTEIN 
SPARING) หรือการสงวนโปรตีน 
 (3) ช่วยควบคุมการเผาไหม้ของไขมัน คือช่วยให้การเผาไหม้ของไขมันเป็นไปอย่างสมบูรณ์ 
   สรุปการเผาไหม้ของไขมัน 
  ไขมัน    ดีโทน 
        คาร์โบไฮเดรต 
                 คาร์บอนไดออกไซด์  +  น้ า  +   พลังงาน 
 (4) คาร์โบไฮเดรต ประเภทคาร์บอน 5 ตัว นอกจากจะเปลี่ยนเป็นกลูโคสแล้ว ยังจะไปพบกับ   นิ
วคลีโอโปรตีน (NUCLEPROTIEN) เป็นกรดนิวคลีอิก (NUCLEIC ACID) ซึ่งเป็นส่วนประกอบส าคัญของ
เซลล์นิวเคลียส (NUCLEUS CELLS) ซึ่งมีหน้าที่ถ่ายทอดพันธุกรรม 
 ความส าคัญของสารคาร์โบไฮเดรตมีอยู่มาก ซึ่งคนและสัตว์จะขาดเลยไม่ได้ แต่การสะสม
คาร์โบไฮเดรตในรูปของไกลโคเจนในร่างกายนั้น ท าได้ในปริมาณจ ากัด ส่วนที่มากไปจะถูกเปลี่ยนรูปเป็น
ไขมันสะสมไว้ใต้ผิวหนังและหน้าท้อง และในบริเวณที่ไม่มีการเคลื่อนไหว 
 ค.   ไขมัน 
 ไขมันเป็นสารอาหารอีกประเภทหนึ่งที่ร่างกายจะขาดเสียมิได้ ทั้งนี้เพราะไขมันให้พลังงานสูง   1 
กรัมของไขมันถูกเผาผลาญในรางกาย ให้พลังงาน 9 แคลอรี และเป็นสารที่ให้พลังงานเช่นเดียวกับ
คาร์โบไฮเดรต แต่มากกว่า 2.25 เท่า นอกจากนี้ไขมันยังช่วยละลายวิตามิน เอ,ดี,อี,เค ให้พร้อมที่จะดูดซึม
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ให้เป็นประโยชน์ในร่างกายได้ ที่ส าคัญคืออาหารไขมันบางชนิดให้กรดไขมันที่จ าเป็น (ESSENTTAL FATTY 
ACID) ซึ่งจ าเป็นต่อความเจริญเติบโตของร่างกาย 
 ไขมันที่เหลือใช้ในร่างกายจะถูกสะสมไว้ใต้ผิวหนัง ช่วยป้องกันไม่ให้ความร้อนออกจากร่างกายเมื่อ
ถูกความเย็น นอกจากนั้นไขมันยังห่อหุ้มอวัยวะต่าง ๆ ในร่างกายเป็นการป้องกันอวัยวะต่าง ๆ เหล่านั้น 
อย่างไรก็ตาม ถ้ามีไขมันมากเกินไปจะท าให้รู้สึกอึดอัด น้ าหนักตัวเพิ่มมากขึ้น 
 ไขมันส่วนใหญ่พบในสัตว์มากกว่าพืช ในเนื้อสัตว์มีมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับความสมบูรณ์ของสัตว์ 
ส่วนใหญ่แล้วสัตว์ทีมีอายุมากมักพบมีไขมันมาก เมื่อเราให้สุนัขกินน้ ามันหมูหรือไขมันของสัตว์ 
 
 
นั้น 90 % ของน้ ามัน สุนัขสามารถย่อยและดูดซึมได้หมด สุนัขสามารถย่อยและดูดซึมน้ ามันได้หลายชนิด 
เช่น น้ ามันหมู น้ ามันมะกอก น้ ามันที่ได้จากไขของวัว รวมถึงน้ ามันที่สกัดได้จากตับปลา ถ้าสุนัข   มีความ
สมบูรณ์อ้วนมากก็ควรจ ากัดอาหารให้ แต่ถ้าสุนัขผอม ทางที่ดีควรเพิ่มน้ ามัน 10 % ลงในอาหารก็ได้ ควร
ใช้น้ ามัน เช่น ใช้น้ ามันหมูหรือน้ ามันที่ได้จากไขของสัตว์ จะต้องไม่ใช้มากเกินไป และติดต่อกันเป็น
เวลานาน เพราะอาจเป็นอันตรายแก่สัตว์ ตามปกติสุนัขจะชอบไขมันหรือน้ ามันอยู่แล้ว เช่น ถ้าเราเตรียม
ขันอาหารหลาย ๆ อันใส่อาหารต่าง ๆ เช่น เศษเนื้อ ข้าวโพดป่น นมผง ในแต่ละวัน รวมทั้งน้ ามันหมูด้วย 
สุนัขท่ีหิวจัดส่วนใหญ่แล้วจะกินไขมันน้ ามันหมูก่อนอาหารชนิดอื่น 
 โดยทั่วไปแล้ว อาหารสุนัขชนิดแห้งมักจะมีส่วนผสมของไขมันต่ า เพราะถ้าไขมันสูงแล้วจะท าให้
อาหารเสียง่าย และสิ่งนี้เองก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ท าให้สุนัขผอม ในทางปฏิบัติแล้วผู้เลี้ยงหรือเจ้าของสุนัข
อาจจะต้องเพ่ิมไขมัน โดยอาจจะเป็นไขมันที่ได้จากสัตว์หรือพืชแก่สุนัข 

อาหารที่ให้ไขมัน 
 (1) จากพืช มีมากในเมล็ดที่แก่ ซึ่งสามารถจะสกัดออกมาเป็นน้ ามันได้ เช่น ถั่วลิสง ถั่วเหลือง งา 
ส่วนในผักและผลไม้มีทั่วไป มีไขมันต่ าจนนับว่าไม่มี 
 (2)จากสัตว์ สัตว์สะสมไขมันไว้ใต้ผิวหนังและในช่องท้องที่เราเรียกกันว่า มันแข็งและเปลว  ของ
หมู ไขมันที่ได้จากหมูแล้ว ยังได้จากเนื้อและไก่ หรือน้ ามันตับปลา 

ส่วนประกอบทางเคมีของไขมัน 
 ส่วนประกอบทางเคมีของไขมัน มีคาร์บอน ไฮโดรเจน และออกซิเจน เช่นเดียวกับสาร
คาร์โบไฮเดรต แต่ในโมเลกุลของไขมันมีออกซิเจนน้อยกว่าพวกคาร์โบไฮเดรต มีส่วนประกอบของคาร์บอน
และไฮโดรเจนมาก 
 ไขมันแข็งจะประกอบด้วยกรดไขมันชนิดอ่ิมตัว ส่วนไขมันเหลวและน้ ามันประกอบด้วยกรด ไขมัน
ชนิดไม่อ่ิมตัวเป็นส่วนใหญ่ 

กรดไขมันชนิดจ าเป็น (ESSENTLAL ACID)  
 กรดไขมันที่ร่างกายต้องการจะขาดไม่ได้ ได้แก่กรดคลิโอเลอิค (LINOLEIC ACID) ซึ่งเป็นกรดไขมัน
ชนิดไม่อ่ิมตัว มีมากในน้ ามันพืช ยกเว้นน้ ามันมะพร้าว กรดไขมันจากพืชมีบทบาทที่ส าคัญใน   ร่างกายคือ 
ช่วยไม่ให้เกิดการสะสมของไขมันที่ผนังของหลอดเลือดไปเลี้ยงหัวใจ เพราะไขมันจากพืชจะมีระดับสาร
โคเลสเตอรอล (CHOLESTEROL) ในเส้นเลือดปกติ ถ้าบริโภคไขมันจากสัตว์ซึ่งเป็นไขมันชนิดอ่ิมตัว ซึ่งจะ
แข็งตัวในอุณหภูมิปกติ ระดับสารโคเลสเตอรอลจะมีมากในเลือด ซึ่งอาจไปเกาะผนังด้านในหลอดเลือดต่าง 
ๆ โดยเฉพาะที่ส าคัญคือหลอดเลี้ยงไปเลี้ยงหัวใจและสมอง จะท าให้ผนังโลหิตแข็งตัว ไม่ยืดหยุ่นและแตกได้
ง่ายเป็นอันตรายแก่ชีวิต 
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หน้าที่และประโยชน์ของไขมัน 
 (1) เป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อ 
 (2) เป็นสารที่ให้พลังงานและความร้อนแก่ร่างกาย 
 (3) เป็นตัวละลายวิตามิน เอ  ดี  อี  เค และช่วยดูดซึมแร่ธาตุบางชนิด เช่น แคลเซียม 
 (4) จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของสัตว์ 
 (5) เป็นสารที่เปลี่ยนเป็นคาร์โบไฮเดรตเมื่อจ าเป็น 
 (6) เป็นตัวป้องกันและกันสะเทือนของอวัยวะในร่างกาย 
 แหล่งของอาหารที่มีไขมัน สัตว์จะได้รับไขมัน 3 ทาง คือ จากไขมันภายนอกร่างกาย จากโปรตีน 
และจากคาร์โบไฮเดรตในอาหาร เพราะทั้งโปรตีนและคาร์โบไฮเดรตบางส่วนจะถูกเปลี่ยนเป็นไขมัน 
 แหล่งของอาหารที่ให้ไขมันสัตว์จะได้รับไขมัน 3 ทาง คือ จากไขมันภายนอกร่างกาย จากโปรตีน 
และคาร์โบไฮเดรต บางส่วนถูกเปลี่ยนเป็นไขมัน 

แหล่งของไขมันจากอาหารได้จาก 
 (1) กากเมล็ดพืช (OIL MEALS) เช่น กากถัว กากงา 
 (2) จากน้ ามันพืชโดยตรง เช่น น้ ามันมะพร้าว น้ ามันร า ฯลฯ 
 (3) จากสัตว์ เช่น ไขสัตว์ และน ามันตับปลา 

(4) จากอาหารทั่ว ๆ ไป เช่น หญ้า ผัก ข้าวโพด 
 ง.   แร่ธาตุ 
 แร่ธาตุ หมายถึง อินทรีย์สาร ซึ่งประกอบอยู่ในอาหารและเป็นธาตุต่อร่างกายของมนุษย์และสัตว์ 
แร่ธาตุไม่ให้พลังงานแก่ร่างกาย แต่เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญอาหารให้ร่างกาย เพ่ือให้ได้พลังงาน 
 แร่ธาตุอาจกล่าวได้ว่ามีหน้าที่ส าคัญคือ เป็นส่วนประกอบโครงร่างของร่างกาย ท าให้ร่างกาย ทรง
รูปอยู่ได้ เช่น แร่ธาตุแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัส เป็นส่วนประกอบที่ส าคัญของกระดูกและฟัน   อันเป็นโครง
ร่างของร่างกาย แร่ธาตุอีกหลายชนิดได้ถูกเม็ดเลือดหรือกล้ามเนื้อใช้ไปดังเช่นเหล็ก ช่วยให้เม็ดเลือดแดง
สามารถน าออกซิเจนไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย เหล็กช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดงใหม่ ส าหรับธาตุ
เหล็กนี้ร่างกายต้องการมากในช่วงเจริญเติบโต หรือตอนที่รางกายสูญเสียเลือดมาก 
 แร่ธาตุบางชนิดก็ไม่ใช่อนินทรีย์สารทั้งหมด แต่ยกเว้นบางพวก เช่น ฟอสฟอรัส ก ามะถัน  ธาตุ
เหล่านี้จัดเป็นส่วนประกอบของอินทรีย์สารพวกโปรตีนในอาหาร หรือแมกนิเซียมเป็นส่วนประกอบ ของ
โครโรฟิล อยู่ในพืชที่มีใบสีเขียว ช่วยในการปรุงอาหารของพืช 

แร่ธาตุที่สุนัขต้องการ มี 15 ตัว คือ 
 (1) แคลเซี่ยม    (6) โปแตสเซียม 
 (2) ฟอสฟอรัส    (7) แมกนีเซี่ยม 
 (3) เหล็ก    (8) เกลือ (โซเดี่ยม คลอไรด์) 
 (4) ทองแดง    (9) ไอโอดีน 
 (5) โคบอลท์    (10) สังกะสี 
 - ส่วนอีก 5 อย่าง สุนัขต้องการน้อยแต่ขาดไม่ได้ คือ 
 (1) แมงกานีส    (4) ลีลีเนียม 
 (2) โมลิดีนั่ม    (5) ก ามะถัน 
 (3) ฟลูออรีน 

หน้าที่และประโยชน์ของแร่ธาตุ 
 (1) เป็นส่วนประกอบโครงร่างของร่างกาย เช่น กระดูกและฟัน 
 (2) เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดและเนื้อเยื่อต่าง ๆ 
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 (3) เป็นสวนประกอบของโปรตีน 
 (4) ช่วยรักษาสมดุล ความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกาย 
 (5)  ช่วยในการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อ 
 (6) ท าหน้าที่ส าคัญในระบบประสาท ในการส่งความรู้สึกต่าง ๆ 

แคลเซียมและฟอสฟอรัส (CALCIUM, PHPOSPHORUS) 
 - ร่างกายของสัตว์ และมนุษย์มีความต้องการมากกว่าธาตุชนิดอื่น 
 - ส่วนใหญ่แคลเซียมยมและฟอสฟอรัสเป็นส่วนประกอบของกระดูก ฟัน และเล็บ 
 - การใช้แคลเซียม และฟอสฟอรัส จะต้องมีวิตามินดี และวิตามินเอ เป็นส่วนช่วยจึงจะเป็น
ประโยชน์ต่อร่างกายโดยสมบูรณ์ 
 - อัตราส่วนของ แคลเซียม/ฟอสฟอรัส คือ (2 : 1) 
 - สัตว์ที่เจริญเติบโต ตั้งท้อง ให้นม ต้องการแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสสูง 

หน้าที่ของแคลเซียม 
 - มีอยู่ในเลือด ช่วยท าให้เลือดแข็งตัวเร็ว 
 - รักษาดุลระหว่างกรดกับด่างในร่างกาย 
 - ควบคุมการท างานของกล้ามเนื้อและการเต้นของหัวใจ 
 - ในสัตว์ปีก ใช้ในการสร้างเปลือกไข่ 

หน้าที่ของฟอสฟอรัส 
 - เป็นส่วนประกอบของสารที่ท าให้เกิดการใช้พลังงานในร่างกาย 
 - เป็นส่วนประกอบของยีน 

- ถ้าร่างกายขาดแคลเซียมยมและฟอสฟอรัส จะท าให้เกิดโรค “กระดูกอ่อน” 
 - เกิดในสัตว์อ่อน เรียก ริคเก็ต (RICKET) 
 - เกิดในสัตว์ใหญ่เรียก ออสทีโอมาเลเซีย (OSTEOMALACIA) 
หมายเหตุ อาหารที่มีแคลเซี่ยม และฟอสฟอรัสมาก คือ นม กระดูกป่น ไดแคลเซี่ยมฟอสเฟต กระดูกป่น 
เปลือกหอย หินปูน ธัญพืช และเนื้อสัตว์ 
 - ถ้าสัตว์ขาด จะท าให้กระดูกเปราะง่าย หักง่าย 
 - ถ้าสัตว์เล็ก จะเป็นโรคขาอ่อน ยืนไม่ได้ ชะงักการเจริญเติบโต 
 ฟอสฟอรัสเป็นธาตุชนิดหนึ่ง ซึ่งท าหน้าที่ร่วมกับแคลเซี่ยม ฟอสฟอรัสมีความส าคัญต่อเซลของสิ่ง
ที่มีชีวิต ท าหน้าที่เก่ียวกับการเจริญเติบโตและการท างานของเซล จากการทดลองกับสัตว์พบว่า ถ้าให้
อาหารที่มีแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสกับสุนัขตัวหนึ่ง แล้วให้อาหารที่มีแต่แคลเซี่ยมกับสุนัขอีกตัวหนึ่ง ซึ่งเกิด
พร้อมกัน จากพ่อแม่เดียวกัน พบว่าสุนัขตัวที่ให้อาหารทั้งแคลเซี่ยมและฟอสฟอรัสจะรูปร่างใหญ่โต กว่าอีก
ตัวหนึ่ง ซึ่งได้อาหารที่มีแคลเซี่ยม 
 ปริมาณแคลเซี่ยมที่ได้รับจากอาหารจุถูกดูดซึมเต็มที่เข้าสู่ร่างกาย ประมาณร้อยละ 30 เท่านั้น 
ส่วนที่เหลือจะถูกขับถ่ายออกทางอุจจาระ ฉะนั้นจ าเป็นที่จะต้องกินอาหารที่มีแคลเซี่ยมให้มาก สาเหตุ   ที่
ต้องกินอาหารประเภทแคลเซี่ยมให้มากเพราะ 
 (1) ผักบางชนิดถึงแม้จะมีปริมาณแคลเซี่ยมมาก แต่ถ้าผักนั้นมีปริมาณกรดออคซาลิค (OXALIC 
ACID) มาก แคลเซี่ยมเหล่านี้จะรวมตัวกับกรดออคซาลิค กลายเป็นสารแคลเซี่ยมออคซาลิค ซึ่งไม่ละลาย
ในน้ า ไม่ถูกดูดซึม จะถูกขับถ่ายออกทางอุจจาระ เช่น แคลเซี่ยมในผักขม 
 (2) อาหารที่มีกากมาก อาจช่วยให้มีการเคลื่อนตัวในระบบทางเดินอาหาร และการขับถ่าย ให้
เป็นไปอย่างรวดเร็ว อาจท าให้ระยะเวลาในการดูดซึมของแคลเซี่ยมน้อยไป 
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 (3) การเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมน มีอิทธิพลต่อการดูดซึมแคลเซี่ยม เช่น ผู้หญิงขณะหมด
ประจ าเดือนอาจขาดแคลเซี่ยมได้ 

อาหารที่ให้แคลเซียม 
 ส่วนที่กินได้ 100 กรัม  มิลลิกรัม ส่วนที่กินได้ 100 กรัม  มิลลิกรัม 
 ปลาร้า       820  - กุ้งแห้ง               2306 
 กุ้งฝอย       757  - ตับหมู       230 
 ม้ามวัว       308  - ถั่วเหลือง      246 
 ผักคะน้า      203  - มะรุม       440 
 ปู       202  - ไข่       195 
 นมผง       727  - กะปิ       469 
 ผักเขียว        18 

เหล็ก, ทองแดง (IRON, COPPER,FE,Cu) 
 เหล็กและทองแดง เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง (HEMOCLOBIN) ร่างกายจะมีเหล็ก 
ประมาณ 0.004 % เหล็กเป็นส่วนประกอบของสารสีแดง เรียกว่า ฮีโมโกลบิน ซึ่งมีหน้าที่เป็นตัวน า
ออกซิเจนไปยังส่วนต่าง ๆ และรับคาร์บอนไดออกไซด์ ที่เกิดจากปฏิกิริยาของการเผาผลาญออกไปจาก
ร่างกาย ถ้าเหล็กไม่เพียงพอจะท าให้ไม่สามารถสร้าง ฮีโมโกลบิน อย่างสมบูรณ์ได้ ไม่สามารถน าเอา 
ออกซิเจนไปยังเซลต่าง ๆ ได้ตามปกติ เป็นผลเสียต่อร่างกาย เพราะออกซิเจนจ าเป็นต่อปฏิกิริยาในเซล ซึ่ง
ก่อใหเ้กิดพลังงาน ซึ่งจ าเป็นต่อการด ารงชีวิต 
 ร่างกายของคนเราต้องใช้ธาตุเหล็กส าหรับการสร้างเม็ดโลหิตแดงอยู่ตลอดเวลา เพราะเม็ดโลหิตมี
อายุจ ากัดเพียง 120 วัน เมื่อครบก าหนดแล้วจะสลายตัว ร่างกายจ าเป็นต้องสร้างเม็ดโลหิตขึ้นใหม่ ส าหรับ
ใช้หมุนเวียนอยู่ตลอดไป ฉะนั้นเราจึงต้องพยายามกินอาหารเพื่อให้ได้ธาตุเหล็กมาเพ่ิมเติม เพื่อการสร้าง
เม็ดโลหิตแดงขึ้นมาใหม่ การดูดซึมของเหล็กภายในร่างกายมีเพียงร้อยละ 5 ถึง 10 เท่านั้น   ส่วนที่ไม่ถูก
ดูดซึมจะขับถ่ายออกทางอุจจาระ 

หน้าที่ของเหล็กและทองแดง 
 - เหล็ก เป็นส่วนประกอบของเม็ดเลือดแดง มีในโลหิต 2/3 ของทั้งหมดในร่างกาย 
 - ทองแดง ช่วยในการสร้างเม็ดเลือดแดง 
 - ถ้าสัตว์ขาดธาตุใดธาตุหนึ่ง จะท าให้เกิดโลหิตจาง 
 ธาตุเหล็กพบมากในพืชสีเขียว พืชตระกูลถั่ว ตับ และเลือดป่น ส่วนทองแดงพบในอาหารสัตว์
ทั่วไป ในตับ ในพืชสีเขียว อาจให้ทองแดงในรูปจุนสี 

โคบอลท์ (COBALT,Co) 
 เป็นองค์ประกอบของไวตามิน บี 12 ถ้าขาดท าให้จุลินทรีย์ในกระเพาะของสัตว์เคี้ยวเอื้องไม่
สามารถสังเคราะห์วิตามิน บี 12 ได้ 

โปแตสเซี่ยม (POTASSIUM,K) 
 เป็นส่วนส าคัญในการรักษาสมดุล ความเป็นกรดเป็นด่างในร่างกายและเป็นส่วนประกอบของ
น้ าย่อย ส่วนมากร่างกายจะได้รับในรูปของเกลือ รวมถึงโปแตสเซี่ยมยังเป็นตัวควบคุมการท างานของ
กล้ามเนื้อและประสาท 

โปแตสเซี่ยม  
 - มีอยู่ทั่วไปในส่วนที่เป็นของเหลวของร่างกาย 
 - มีอยู่ในพืชใบเขียวเกือบทุกชนิด และมีมากกว่าโซเดียมหลายเท่า 

- ถ้าสัตว์ขาดจะท าให้เกิดอาการอัมพาต โรคเก่ียวกับไตและความต้านทานโรคลดน้อยลง 
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แมกนีเซี่ยม (MAGNESIUN,Mg)  
 เป็นส่วนประกอบของกระดูกและฟัน คือประมาณ 70  % ของแมกนีเซี่ยมทั้งหมด ช่วยควบคุม
การเต้นของหัวใจ ถ้าขาดจะท าให้ความดันของเลือดต่ า 

แมกนีเซี่ยม 
 - เกี่ยวข้องกับการใช้และเก็บ แคลเซียม ฟอสฟอรัส เพื่อสร้างกระดูกและฟัน 
 - ประมาณ 70 % อยู่ในกระดูก และ 30 % อยู่ในเลือดและเนื้อ 
 - มีหน้าที่ควบคุมการท างานของประสาทและกล้ามเนื้อ 
 - ถ้าขาดจะท าให้กล้ามเนื้อกระตุกหรือสั่น 

เกลือ – โซเดี่ยมคลอไรด์ (SALT – SODIUMCHLORIDE,NaCI)  
 เกี่ยวข้องกับสรีระภายในร่างกายประจ าวัน ร่างกายจะขาดเกลือเสียมิได้ ถ้าภายในร่างกายมีเกลือ
มากเกินไป ร่างกายจะขาดโปรแตสเซี่ยมทันที ซึ่งจะมีผลกระทบต่อการท างานของไต เกลือที่ผสมในอาหาร
สัตว์ ควรมีปริมาณ 0.1 – 0.7 % ต่อน้ าหนักอาหาร 1 ปอนด์ 

เกลือ – โซเดี่ยมคลอไรด์ (SALT – SODIUMCHLORIDE,NaCI) 
- ช่วยให้ความร้อนในร่างกายปกติ 
- ช่วยให้ผิวหนังชุ่มชื้น 
- ถ้าสัตว์ขาดโซเดี่ยมจะท าให้น้ าหนักลด ขนร่วง ผิวหนังแห้ง 
- ความร้อนสูง (OVER HEATING) ป้องกันโดยให้กินเกลือ 
- โซเดี่ยมคลอไรด์ ได้แก่เกลือทะเลหรือเกลือสินเธาว์ 
ไอโอดีน (IODINE,I)  

ร่างกายของคนและสัตว์ต้องการเป็นจ านวนน้อย ประมาณ 0.1 – 0.3 มิลลิกรัมต่อวัน มีความส าคัญต่อ
ความเจริญเติบโตของร่างกาย เพราะไอโอดีนเป็นส่วนประกอบของฮอร์โมนที่มีชื่อว่า ไทรอคซิน ซึ่งต่อม
ไทรอยด์เป็นส่วนผลิตถ้าร่างกายขาดไอโอดีน ก็จะท าให้ต่อมไทรอยด์พยายามขยายตัวขึ้น เพ่ือผลิตไทรอค
ซีนให้เพียงพอต่อความต้องการของร่างกาย การขยายตัวจะเห็นได้ชัดเมื่อร่างกายขาดไอโอดีนนาน ๆ 

ไอโอดีน (IODINE,I)  
- ช่วยป้องกันโรคคอหอยพอกในสัตว์เกี่ยวกับต่อมไทรอยด์ 
- ไอโอดีน มีมากในอาหารทะเล เช่น ปลาทะเลป่น เกลือทะเล 
- ถ้าสุนัขขาดไอโอดีนจะแสดงอาการขนน้อย โลหิตจาง การสร้างกระดูกไม่ดี และอาจผสม   ไม่ติด 
เทร็ซอีเล็บเมนต์ (TRAC ELEMENTS) 

เทร็ซอีเล็บเมนต์ คือสารที่ร่างกายมีความต้องการเพียงเล็กน้อย ประมาณหนึ่งในล้าน แต่ร่างกายจะขาด
ไม่ได้ ให้มากไปก็เกิดอันตราย สุนัขต้องการน้อย แต่จะขาดไม่ได้ ได้แก่พวก.- 

(1) แมงกานีส   (2) โมลิดีนั่ม 
(3) ฟลูออรีน   (4) ลีลีเนี่ยม 
(5) ก ามะถัน 
แมงกานีส (MANGANESE ,Mn)  

 - ร่างกายต้องการน้อยมาก 
 - โดยปกติในอาหารสัตว์มีธาตุนี้เพียงพอ 
 - เกี่ยวข้องกับน้ าย่อยหลายอย่าง 
 - เกี่ยวข้องกับการสร้างกระดูก 
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หมายเหตุ สุนัขจะเป็นโรคตะโพกวิการ (HIPDYSPLASIA) เกิดจากการขาดสารนี้ การขาดสารนี้เกิดจาก
การให้วิตามิน เอ. ดี มากเกินไป 

โมลิบดีนั่ม (MOLYEDENUM, Me)  
 - เกี่ยวข้องกับน้ าย่อยหลายอย่าง 
 - เกี่ยวข้องกับการไหลเวียนของเหล็ก 
 - ในสุนัขยังไม่พบว่าขาดธาตุนี้ 

ฟลูออไรด์ (FLUOURIDE , F) 
 - เป็นตัวประกอบของกระดูก และระบบโครงร่าง ระหว่างการเจริญเติบโต 
 - จ านวนเล็กน้อย ป้องกันฟันผุ 
 3. น้ าย่อยท่ีย่อยไขมัน (Esterase) ได้แก่ Lipase 

ลีลีเนียม  ( LILENIUM, S ) 
-  ในหนูพบว่าช่วยป้องกันโรคตับ 
ก ามะถัน ( SULIER,S ) 

 - เป็นส่วนประกอบของ อะมิโนแอซิค (AMINO ACID) สารประกอบของโปรตีน 
 - น้ าย่อยหลายชนิด ประกอบด้วยก ามะถัน 
 จ.   วิตามิน (VITAMINS) 
 วิตามินเป็นอินทรีย์สารที่มีอยู่ในพืชและสัตว์หลายชนิด มีความส าคัญต่อชีวิตและการเจริญเติบโต
ของร่างกาย วิตามินไม่ให้พลังงานแก่ร่างกายแต่เกี่ยวข้องกับการสร้างพลังงาน นอกจากนี้ยังช่วยรักษา
สมดุลการสร้างและท าลายภายในเซลล์ รวมทั้งช่วยให้ร่างกายสามารถต้านทานเชื้อโรคได้วิตามินที่จ าเป็น
ต่อสัตว์มีอยู่กว่า 16 ชนิด แต่ละชนิดมีส่วนประกอบทางเคมีต่างกัน มีหน้าที่การท างานต่างกัน บางชนิด
สัตว์ต้องได้รับทางอาหาร บางชนิดสัตว์สร้างขึ้นเอง โดยจุลินทรีย์ในระบบทางเดินอาหาร เช่น วิ ตามิน บี. 
(VITAMIN B. COMPLEX) สัตว์เคี้ยวเอื้องสร้างเองได้ จ าเป็นต้องให้กินทางอาหาร 

วิตามินแบ่งออกเป็น 2 พวก คือ 
 (1) พวกที่ละลายในน้ ามัน ได้แก่ วิตามิน เอ.,  ดี.,  อี.,  เค. 
 (2) พวกที่ละลายในน้ า ได้แก่ วิตามิน บีรวม และวิตามินซี 

วิตามิน เอ. (VITAMIN  A.) 
 วิตามิน เอ. มีอยู่ในสัตว์และพืช พวกที่อยู่ในพืชจะอยู่ในลักษณะของสาร แคโธทีน ซึ่งเป็นสารสี
เหลือง สีแสด หรือสีส้ม สีเขียวเข้ม ซึ่งเมื่อกินแล้วจะเปลี่ยนเป็นวิตามิน เอ. เพราะฉะนั้น ผักที่มีสีเขียวเข้ม 
สีเหลือง ๆ จะให้วิตามิน เอ. เช่น ผักคะน้า ผักบุ้งไทย กระถิน มะละกอสุก ต าลึง มะเขือเทศ ฟักทอง 
มะม่วงสุก เป็นต้น 
 วิตามิน เอ. ที่ได้จากตับสัตว์ต่าง ๆ หรือไข่แดง เป็นวิตามิน เอ. แท้ ๆ ไม่ต้องกินเป็นปริมาณมาก
เหมือนที่ได้จากพืช 

หน้าที่ของวิตามิน เอ. 
 (1) ช่วยในการมองเห็นในที่มืด 
 (2) จ าเป็นต่อสัตว์ทุกชนิดและทุกวัน 
 (3) ท าให้สุขภาพสมบูรณ์ เนื้อเยื่อผิวหนังแข็งแรงเป็นปกติ 
 (4)จ าเป็นต่อการเจริญเติบโตของร่างกายและกระดูก 

ถ้าขาดจะท าให้ 
 - ผิวหนังหนาด้าน 
 - ความต้านทานโรคต่ า 
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 - ลูกนัยน์ตาอักเสบ 
วิตามิน เอ. มีมากใน 

 - ในตับสัตว์โดยเฉพาะตับปลา เช่น ปลาฉลาม (น้ ามันตับปลา) 
-  ในพืชไม่มีวิตามิน เอ.  แต่มีสารนี้ เมื่อสัตว์กินเข้าไปแล้วเปลี่ยนเป็นวิตามิน เอ.   คือ แคโรทีน 

      -  แคโรทีน มีมากในพืชสีเหลือง,  เครื่องในวัว,  แครอท, มันเทศสีเหลือง, ฟักทอง และผักบุ้ง 
 - วิตามิน เอ. สลายตัวง่ายในที่ร้อนหรือโดนความร้อน 

วิตามิน ดี.(VITAMIN D.) 
 - มีความส าคัญในการดูดซึมของแร่ธาตุในล าไส้โดยเฉพาะ แคลเซี่ยม,ฟอสฟอรัส 
 - มีหน้าที่เก่ียวกับการสร้างกระดูกโดยตรง 
 - เกี่ยวข้องกับอัตราการเจริญเติบโตและผสมพันธุ์ 
 - ควบคุมระบบแคลเซียมยมและฟอสฟอรัสในโลหิต 

วิตามิน ดี. อาจแยกออกเป็น 2 ชนิด คือ 
 1. วิตามิน ดี. 2 มีในพืช เช่น ยีสต์ ในใบหญ้าแห้ง 
 2. วิตามิน ดี.3 มีในสัตว์ เช่น ปลาฉลาม (ตับปลาฉลามใช้เป็นน้ ามันตับปลา) 

หน้าที่ 
 - ช่วยในการดูดซึมแคลเซียมและฟอสฟอรัส 
 - ช่วยในการสร้างกระดูกของสัตว์ 
 - ช่วยในการเจริญเติบโตของสัตว์ 

ถ้าขาดจะท าให้ 
 - สัตว์เล็กจะเป็นโรคขาอ่อน (RICKET) ขาโก่ง ข้อขยายใหญ่ ฟันผุและขึ้นช้า 
 - สัตว์ใหญ่จะมีกระดูกโปร่งบาง ซึ่งจะแตกและหักง่าย )OSTEOMALACIA) 

วิตามิน ดี.ถ้าให้มากไปจะท าให้ 
 - เกิดกระดูกมากเกินไป (กระดูกงอก) 
 - การเจริญเติบโตไม่ดี 
 - วิตามิน ดี ได้รับโดยธรรมชาติ คือ ในแสงแดด 
 - ผิวหนังของสัตว์จะมีสารชนิดหนึ่ง คือ (7-DLEHYDROCHELESTEROL) 
 - เมื่อโดนแสงแดดจะเปลี่ยนเป็น วิตามิน ดี.3 
 - มีสารบางชนิด (ARGOSTEROL) มีอยู่ในพืช ซึ่งเมื่อถูกแสงอุลต้าไวโอเลต จะเปลี่ยนเป็น       
            วิตามิน ดี.2 

วิตามิน อี. (VITAMIN E.) 
 - มีพอควรในอาหารทั่ว ๆ ไป 

- ป้องกันไม่ให้วิตามิน  ดี  และแคโรทีน เสียไปจากการเผาผลาญอาหารในล าไส้ และในเซลล์ 
- ช่วยในการผสมติดและการให้น้ านมเป็นปกติ 

 - ป้องกันสัตว์เล็ก จากโรคเกี่ยวกับกล้ามเนื้อพิการ (MUSCULAR DYSTROPHY) 
วิตามิน อี. มีในอาหาร 

 - มีมากในพืชสด,ต้นอ่อนพืช,เมล็ดพืชทานตะวัน 
 - เป็นตัวยับยั้งการกลายตัวของไขมันในอาหาร 

วิตามิน เค. (VITAMIN K.) 
 - เกี่ยวข้องกับการแข็งตัวของโลหิต 
 - ร่างกายได้รับทางอาหารหรือสร้างโดยแบคทีเรียในล าไส้ 
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 - ส่วนมากมีครบในอาหารสัตว์ มักไม่คอยขาด 
วิตามิน เค.มีมากใน 
-   ปกติมีมากในพืชสด,ปลา,เนื้อ 
-   สัตว์ที่ขาดวิตามิน เค.เมื่อเป็นแผลเลือดไหลไม่หยุดอาจตายได้ 
วิตามิน บี รวม 
- วิตามิน บี รวม ละลายน้ า 
- มีหลายชนิด แต่ละชนิดแตกต่างกันทั้งส่วนประกอบทางเคมีและหน้าที่ต่อร่างกาย 
วิตามิน บี รวม มีดังต่อไปนี้.- 
- วิตามิน บี.2 ไทอามิน ( THIAMINE  ) 
 เกี่ยวข้องกับ 

-  การเผาผลาญคาร์โบไฮเดรต 
-  การเปลี่ยนคาร์โบไฮเดรตเป็นไขมัน 
-  การเกิดอันตรายในระบบประสาทและกล้ามเนื้อ (เป็นโรคเหน็บชา) 

วิตามิน บี รวม มีมากใน 
- อาหารที่มีวิตามินนี้มากได้แก่ ในพืชสด,ร าข้าว,ยีสต์,ไข่แดง,ตับ,เนื้อ 
- เมื่อร่างกายใช้คาร์โบไฮเดรตมาก จะต้องการวิตามินมาก 
- ร่างกายได้รับวิตามินนี้จากอาหารหรือแบคทีเรียในล าไส้ 
วิตามิน บี.2    ( หรือ RIBOFLAVINE  B.2 ) เกี่ยวกับ 
- การเผาผลาญโปรตีนในร่างกาย 
- เป็นส่วนประกอบของเอนไซม์หลายชนิดในรางกาย 
- ช่วยในการหายใจของเซลล์ 
- ช่วยในการเจริญเติบโต,ซ่อมแซมเนื้อเยื่อ 
ถ้าขาดจะท าให้ 
- ในสุนัขท้อง ลูกสุนัขเพดานโหว่,ซี่โครงติดกัน 
- ผิวหนังแห้งแตก 
- กล้ามเนื้อขาหลังไม่มีก าลัง 
- โลหิตจาง 
วิตามิน บี.2 มีมากในตับ,ยีส,นม,ไข,่ไต,หัวใจ,ถั่วเหลือง 
วิตามิน บี.6   หรือ ไพริดอกซิน ( PYRIDOXINE B.6 ) เกี่ยวข้องกับการเผาผลาญของโปรตีน 

และไขมัน การสร้างเม็ดเลือด การเจริญเติบโตในลูกสุนัข   
 ถ้าขาดจะท าให้ 

- เส้นประสาทถูกท าลาย 
- ชัก 
- โลหิตจางในสุนัข 
วิตามิน บี.6 มีอยู่ในยีส ไข่แดง ตับ และปลา 
วิตามิน บี.12  หรือ โคบัลลามิน ( COBALAMINE B.12 )  เกี่ยวข้องกับ 
- การเผาผลาญของโปรตีน 
- การสร้างเม็ดเลือด การเจริญเติบโต 
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ถ้าขาดจะท าให้ สัตว์เป็นโรคโลหิตจางมีมากในอาหารที่ได้จากสัตว์ เช่นเนื้อ นม ไข ปลา 
กรดไนอาซีน ( NIACIN, NICOTINIC ACID ) เกี่ยวข้องกับ 

- การสร้างเม็ดเลือดแดง 
- รวมกับวิตามิน เอ.ท าให้เหงือกแข็งแรง 
- ประสาทท างานปกติ 
- เบื่ออาหาร น้ าหนักลด ซูบผอม 
- ท้องเสียตลอดเวลา 
- ถ้าขาดจะท าให้ขาดวิตามิน บี. อื่น ๆ ด้วย 

กรดไนอาซี  น มีอยู่ใน 
- เนื้อวัว เนื้อไก่ ตับ ยีส ข้าวซ้อมมือ 
- ถ้าขาดจะต้องรักษาด้วยวิตามิน บีรวม 

กรดแพนโททีนิค ( PANTOTHENIC  ACID ) เกี่ยวข้องกับ 
- การเจริญเติบโตของขน ผิวหนังให้ปกติ 
- ในสุนัขท าให้เหงือกแข็งแรง 

          ถ้าขาดจะท าให้ 
- การเจริญเติบโตไม่เต็มที่ 
- เบื่ออาหาร 
- ท้องเสีย 
- ประสาทสัมผัสเสียไป 

กรดแพนโททีนิค มีมากใน 
- เนื้อ ไข ธัญพืช 

ไบโอติน ( BIOTIN ) 
- ถ้าขาดจะท าให้เป็นอัมพาต 
- ไข่ขาวดิบจะท าลายวิตามินนี้ และท าให้เกิดโรคผิวหนัง 
- มีอยู่ในยีส น้ าย่อย นม เนื้อ ผัก 
- สามารถสร้างเองได้ในล าไส้ 

โคลีน ( CHOLINE ) 
- ถ้าขาดจะท าให้ชะงักการเจริญเติบโต 
- มีไขมันในตับ 
- มีอยู่ในตับ ไข่ ถั่วเหลือง 

วิตามิน ซ ี( VITAMIN C ) เกี่ยวข้องกับ 
- ผนังเซลล์ติดกันแข็งแรง 
- การหายของแผลดีขึ้น 
- การหายของโรคต่าง ๆ ดีขึ้น 

ถ้าขาดจะท าให้ 
- เกดิแผลในปาก โลหิตไหล 
- ร่างกายขาดวิตามิน เอ. 

วิตามิน ซี.มีมากใน 
- ผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวทุกชนิด 
- วิตามินซี จะถูกท าลายง่าย ถ้าถูกความร้อน 
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- สตรีมีความต้องการและไม่สามารถสร้างเองได้ 
 ฉ.   น้ า ( WATER ) 
  น้ ามีความส าคัญมากต่อสิ่งที่มีชีวิต ร่างกายจะขาดน้ าไม่ได้ น้ าเกี่ยวข้องกับการเผาผลาญ 
และน าของเสียออกจากร่างกาย โดยทั่วไปแล้วน้ ามีอยู่ทุก ๆ แห่ง ทุกส่วนของร่างกาย 
 น้ ามีองค์ประกอบด้วย ธาตุ ไฮโดรเจน และออกซิเจน ในอัตราส่วน 2 : 1 ในร่างกายของสัตว์อ่อน
จะประกอบด้วยน้ า 80 – 90 % เมื่อสัตว์นั้นโตขึ้นปริมาณของน้ าจะลดลงเหลือ 50 – 60 % ในอาหารของ
สัตว์จะมีน้ าเป็นองค์ประกอบ ถึงแม้น้ าจะไม่มีคุณค่าทางอาหารแต่อย่างใด คือไม่ให้พลังงานหรือให้ความ
ร้อน แต่จะเป็นตัวช่วยเสริมสร้างส่วนประกอบต่าง ๆ ของร่างกาย ซึ่งจะขาดเสียมิได้ จากการทดลองพบว่า
สัตว์สามารถมีชีวิตอยู่ได้นานถ้าได้รับน้ าตลอดเวลา ถึงแม้จะไม่ให้อาหารอ่ืน ๆ แต่อย่างใดเลยก็ตาม แต่ถ้า
หากสัตว์ขาดน้ าเพียงอย่างเดียวก็อาจท าให้สัตว์ตายได้ 
 เป็นที่ปรากฏแล้วว่า ภายในร่างกายของสัตว์นั้น มีน้ าเป็นส่วนประกอบทุกส่วนไหลเวียนอยู่ทั่ว
ร่างกายเพ่ือปรับดุลภายในร่างกาย รวมทั้งน้ ายังมีประโยชน์ต่อสุนัขอย่างมาก ซึ่งจะช่วยท าให้อาหารที่แข็ง
อ่อนตัวมีความชุ่มชื้น และสะดวกในการย่อยภายในกระเพาะอาหาร 
 ในร่างกายของสัตว์จะประกอบด้วยน้ า ซึ่งมีอยู่ตามส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย ดังต่อไปนี้.- 
  น้ า 50  % อยู่ภายในเซลล์ของน้ าหนักตัว 
  น้ า 20 % อยู่นอกเซลล์ 
  น้ า  15 % อยู่ระหว่างเซลล์ 
  น้ า  5 % อยู่ในพลาสมา 

นอกจากนี้น้ ายังมีอยู่ในกล้ามเนื้อ 3 / 4  และในกระดูก 1 / 4 
 สุนัขได้รับน้ า 2 ทาง คือ 

1. น้ าดื่ม และทางอาหาร 
2. การเผาผลาญอาหารในร่างกาย ( METABOLIC  WATER ) 

น้ าที่ได้จากการเผาผลาญอาหารในร่างกาย  ได้จากสารอาหารที่สุนัขกินเข้าไป  เช่น โปรตีน  100 
กรัม ให้น้ า 40 กรัม  หรือ คาร์โบไฮเดรต 100 กรัม จะให้น้ า 55 กรัม 
น้ าที่ร่างกายของสัตว์ได้รับเข้าไปจะต้องมีความสมดุลกับน้ าที่ร่างกายสูญเสียไปโดยทาง ทางปัสสาวะ 
ผิวหนัง ให้น้ านม 

การใช้น้ าของสัตว์ 
ปริมาณของน้ าที่สัตว์กินข้ึนอยู่กับปัจจัยต่อไปนี้คือ.- 

1.   ปริมาณของอาหารที่สัตว์กิน ถ้าสัตว์กินอาหารมากก็จะกินน้ ามาก 
2.   อุณหภูมิและความชื้นในบริเวณท่ีที่ใช้เลี้ยงสัตว์ ถ้าอากาศร้อนมีความชื้นน้อยสัตว์จะ 

กินน้ ามาก 
3.  การเคลื่อนไหวของสัตว์ สัตว์ที่เคลื่อนไหวมาก หรือท างานมาก  ย่อมต้องการน้ ามาก 

  4.   ชนิดของอาหารที่สัตว์กิน ถ้าในอาหารสัตว์มีน้ าน้อยหรือมีเกลือมาก สัตว์ย่อมต้อง 
การน้ ามากขึ้น 

5.   ระดับการผลิต  ถ้าโคนมในขณะให้นม หรือไก่ที่มีไข่ดกหรือสุนัขในขณะให้  นมลูก  
ก็ต้องการน้ ามากข้ึนตามส่วน 

หน้าที่ของน้ าที่มีต่อร่างกาย 
1.   เป็นส่วนประกอบของเซลล์และเนื้อเยื่อ 
2.   ท าหน้าที่หล่อลื่นและกันสะเทือน เพราะน้ าเป็นส่วนประกอบของไขข้อและของเหลวต่าง ๆ 

ในร่างกาย 
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3.   ช่วยในการย่อยอาหารและผลิตน้ าย่อย 
4.   ช่วยในการถ่ายเทของเสียออกจากร่างกาย 
5.   ช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกายให้อยู่ในระดับปกติ 
6.   เป็นสื่อกลางท่ีท าให้เกิดปฏิกริยิาทางเคมีในร่างกาย เช่น การสรา้งโปรตีนและการย่อยอาหาร 
7.   ช่วยให้อวัยวะต่าง ๆ คงรูปอยู่ได้ 
8.   เป็นส่วนประกอบของเลือดและน้ าเหลือง 
ลักษณะของน้ าที่ใช้เลี้ยงสัตว์ 

(1)  สะอาดปราศจากสิ่งเจือปนหรือตะกอน 
(2) ไม่มีกลิ่น ไม่มีสี 
(3) ไม่มีสารพิษหรือสารเคมีเจือปน 
(4) เป็นน้ าอ่อนมีรสจืดสนิท 
(5) ปราศจากเชื้อโรคและไข่ของพยาธิต่าง ๆ 

3.   แหล่งอาหาร   แหล่งของอาหารแบ่งตามแหล่งที่มา อาจแบ่งออกเป็น 3 พวก ใหญ่ ๆ คือ 
 ก.   แหล่งของอาหารที่ได้จากพืช 
 ข.   แหล่งอาหารที่ได้จากสัตว์ 
 ค.   จากสารเคมีหรือสารสังเคราะห์ขึ้น 

(1)   แหล่งอาหารที่ได้จากพืช หมายถึง   แหล่งของพืชที่เราสามารถน ามาใช้ท าเป็นอาหารได้ ซึ่งอาจ
เป็นต้น ใบ ดอก หรือเมล็ด เช่น ข้าว  ข้าวโพด  ถั่ว  ผักต่าง ๆ หรืออาจเป็นผลิตภัณฑ์ของพืชก็ได้  เช่น 
ร า หรือปลายข้าว 

 (2)   แหล่งอาหารที่ได้จากสัตว์ หมายถึงแหล่งของสัตว์ที่เราสามารถน ามาใช้เป็นอาหารได้ ซึ่งอาจ
เป็นสัตว์ที่เลี้ยง หรือสัตว์ที่หามาได้ในป่าหรือสัตว์น้ า ซึ่งเราสามารถน ามาใช้เป็นอาหารได้  และไม่เกิด
อันตราย สัตว์เหล่านี้ได้แก่ เนื้อสัตว์ต่าง ๆ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ของสัตว์ด้วย เช่น นม ไข่ ปลาป่น เนื้อป่น 
 (3) แหล่งอาหารที่ได้จากสารเคมีหรือการสังเคราะห์ขึ้น หมายถึง แร่ธาตุหรือพวก ไวตามิน  สิ่ง
เหล่านี้ได้จากการสังเคราะห์ขึ้นของมนุษย์ ไม่ใช่มีอยู่เองตามธรรมชาติ ซึ่งน ามาใช้ประโยชน์ในการเลี้ยง
สัตว์ พวกที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมาส่วนใหญ่เป็นอาหารเสริม 
4.   ทางเดินอาหาร 
 ทางเดินอาหาร ประกอบด้วยอวัยวะต่าง ๆ แต่ละส่วนติดต่อกันเป็นทางยาวตั้งแต่ปากไปสิ้นสุดที่ทวาร
หนัก มีลักษณะคล้ายท่อภายนอกห่อหุ้มด้วยกล้ามเนื้อ ส่วนภายในบุด้วยเยื่อชุ่ม ( MUCOUS  -
MEMBRANE ) เพ่ือป้องกันทางเดินทางอาหารไม่ให้ถูกย่อยด้วยของตัวมันเอง บางตอนของทางเดินอาหาร
จะมีช่องเปิดเป็นทางเข้าของน้ าย่อยจากต่อมต่าง ๆ บางตอนของผนังมีต่อมสร้างน้ าย่อยอยู่ภายในผนังเอง 
 (1)   ปาก เป็นส่วนต้นของระบบทางเดินอาหารประกอบด้วย 
  (ก)   ลิ้น ท าหน้าที่ในการตวัดและคลุกเคล้าอาหารภายในช่องปากและท าหน้าที่ในการรับรส
อาหารโดยอาศัยอวัยวะลักษณะเป็นตุ่มเล็ก ๆ บนลิ้นที่เรียกว่า " ต่อมรับรส " ซึ่งต่อมรับรสชนิดหนึ่งจะ รับ
รสอาหารได้รสหนึ่ง รสอาหารที่ได้รับคือ รส เปรี้ยว, เค็ม, หวาน และขม ส่วนรสอ่ืน ๆ ที่รู้สึกได้นั้น เป็น
ความรู้สึกท่ีผสมผสานกันระหว่างรสทั้ง 4 รสนี้ นอกจากนี้ลิ้นยังท าหน้าที่อ่ืน ๆ ที่ไม่เก่ียวข้องกับ ระบบ
ทางเดินอาหารคือช่วยท าให้เกิดเสียงต่าง ๆ 
  (ข)   ต่อมน้ าลาย มี  3  คู่ ท าหน้าที่สร้างน้ าลายเพื่อท าให้อาหารเปียกและรวมกันเป็นก้อนและ
ท าหน้าที่ย่อยแป้งให้เป็นน้ าตาล 
  (ค)   ฟัน ท าหน้าที่ตัด ฉีก และบดอาหารในช่องปากเพ่ือให้เป็นชิ้นเล็ก ๆ ก่อนส่งอาหารไปย่อยที่
กระเพาะอาหาร 
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 (2)   คอหอย เป็นทางผ่านของอาหารจากปากเข้าสู่หลอดอาหาร 
 (3)   หลอดอาหาร อยู่ระหว่างคอหอยกับกระเพาะอาหาร ลักษณะเป็นท่อซึ่งห่อหุ้มด้วยกล้ามเนื้อ ท า
หน้าที่เป็นทางผ่านของอาหารจากคอหอยลงสู่กระเพาะอาหาร โดยวิธีการบีบและคลายตัวของกล้ามเนื้อ
เป็นจังหวะ 
 (4)   กระเพาะอาหาร เป็นระบบทางเดินอาหารที่ขนาดใหญ่ต่อจากหลอดอาหาร ในสุนัขมีกระเพาะ
อาหารเพียงกระเพาะเดียว ภายในกระเพาะมีต่อมส าหรับสร้างน้ าย่อยเพ่ือช่วยย่อยอาหารแต่ละชนิด เช่น 
ย่อยโปรตีน ย่อยไขมัน และน้ านม นอกจากนั้นยังมีกรดเกลือที่จะท าให้ภายในกระเพาะอาหารมีสภาพเป็น
กรดซึ่งเหมาะแก่การย่อยอาหาร 
 (5)   ล าไส้เล็ก อยู่ต่อจากกระเพาะอาหารมีลักษณะเป็นท่อยาวขดไปมาในช่องท้อง ในสุนัขมีความ
ยาวประมาณ  13  ฟุต หรือ 4 เท่าของความยาวล าตัว แบ่งเป็นล าไส้เล็กส่วนต้น ล าไส้เล็กส่วนกลาง ล าไส้
เล็กส่วนปลาย ท าหน้าที่ย่อยอาหารที่เหลือทั้งหมดจากการย่อยท่ียังไม่สมบูรณ์จากกระเพาะอาหารเพ่ือดูด
ซึมเข้าสู่กระแสโลหิต น าไปเลี้ยงส่วนต่าง ๆของร่างกาย ส่วนที่เหลือจากการย่อยเรียกว่า กากอาหาร จะ
เคลื่อนเข้าไปสู่ล าไส้ใหญ่ต่อไป 
 (6)   ตับ มีลักษณะเป็นก้อน ๆ หลายก้อนรวมกัน แต่ละก้อนมีลักษณะแตกต่างกัน ปกติมีสีน้ าตาลเข้ม 
ภายในตับมีถุงน้ าดี เพื่อใช้ในการย่อยไขมันที่ล าไส้เล็ก หน้าที่ของตับคือ สร้างน้ าดี ท าลายสารที่เป็นพิษ 
สะสมน้ าตาล ธาตุเหล็ก และวิตามินดี 
  ตับอ่อน มีหน้าที่สร้างน้ าย่อยเพ่ือให้ย่อยโปรตีน ย่อยไขมัน นอกจากนี้ยังมีหน้าที่สร้าง              
"อินซูลิน" อีกด้วย 
 (7)   ล าไส้ใหญ่ อยู่ต่อจากล าไส้เล็กส่วนปลายมีลักษณะเป็นท่อคล้ายกับล าไส้เล็ก แต่มีขนาดใหญ่กว่า
และสั้นกว่าล าไส้เล็ก ล าไส้ใหญ่จะรับกากอาหารที่เหลือจากการย่อยอาหารโดยล าไส้เล็กมาเก็บสะสมไว้
ภายหลังจากการดูดน้ าออกจากกากอาหารแล้ว และกากอาหารจะถูกขับออกจากร่างกายทางทวารหนัก
เป็นอุจจาระ 
5.   การย่อยอาหาร 
 การย่อยอาหารของสัตว์หมายถึง ขบวนการที่สัตว์เปลี่ยนแปรสภาพของอาหารที่สัตว์กินเข้าไปให้มี
ขนาดของอณูเล็กลงและอยู่ในรูปสารละลายที่สามารถซึมผ่านเยื่อชุ่มของทางเดินอาหารเข้าสู่สายเลือดและ
ท่อน้ าเหลืองได้ 
 (1)   ขบวนการย่อยอาหาร 
  (ก)   การย่อยโดยวิธีกลคือ การแปรรูปของอาหารเนื่องจากกรรมวิธีทางกล เช่น การบดเคี้ยว
อาหารในปากและการยืดหดตัวของกล้ามเนื้อเพ่ือบีบนวดอาหาร 
  (ข)   การย่อยทางเคมีเป็นการแปรสภาพอาหาร โดยการย่อยของน้ าย่อยชนิดต่าง ๆ ในร่างกาย
ตลอดจนสารอื่นที่ผลิตมาช่วยย่อยอาหารในร่างกาย เช่น กรดเกลือ น้ าดี 
  (ค)   การย่อยโดยจุลินทรีย์ ได้แก่การย่อยอาหาร โดยการช่วยเหลือของพวกแบคทีเรียและ     
โปโตซัวซึ่งเรียกว่าการย่อยอาหารโดยวิธีหมัก การย่อยแบบนี้พบมากในกระเพาะ  RUMEN  ของสัตว์เคี้ยว
เอ้ืองและบริเวณไส้ติ่ง  ล าไส้ใหญ่ของม้า สุกร เป็ด ไก่ 
 (2)   น้ าย่อยและสารช่วยย่อย น้ าย่อยคืออินทรีย์สารจ าพวกโปรตีนที่ถูกขับออกมาจากต่อมซึ่งฝังอยู่
ตามผนังทางเดินอาหารหรืออวัยวะที่เก่ียวข้องกับการย่อยอาหาร มีหน้าที่ช่วยท าปฏิกริยาทางเคมีกับ
อาหารเพื่อให้ได้อณูที่เล็กท่ีสุด 
  (ก)   ชนิดของน้ าย่อยมี  3  ชนิด 
   1)   น้ าย่อยที่ย่อยคาร์โบไฮเดรต ได้แก่ AMYLASE, MALTASS, SUERASE, 
LACTASSETC.  
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   2)   น้ าย่อยที่ย่อยโปรตีน ได้แก่ PEPSIN, RENNIN, TRYPSIN, CHYMOTRYPSIN ETC. 
   3)   น้ าย่อยที่ย่อยไขมัน ได้แก่  LIPASE 
 
   ตารางเอนไซม์ที่เกี่ยวข้องกับขบวนการย่อยอาหาร 

 ชื่อเอนไซม์ แหล่งผลิต อาหารที่ถูกย่อยหรือหนา้ที ่
1. Ptyalin 
2. Pepsin 
3. HCI 
4. Rennin 
5. Sucrose 
6. Lactase 
7. Maltase 
8. Trypsin 
9. Chymotrypsin 
10. Peptidase 
11. Frepsin 
12. Amylase 
13. Gastriclipase 
14. Pancreatic Lipase 
15. Bile 

ต่อมน้ าลาย 
ผนังกระเพาะ 
ผนงักระเพาะ 
ผนังกระเพาะ 
ผนังล าไส้เล็ก 
ผนังล าไส้เล็ก 
ผนังล าไส้เล็ก 
ตับอ่อน 
ตับอ่อน 
ตับอ่อน 
ตับอ่อน 
ตับอ่อน 
กระเพาะ 
ตับอ่อน 
ตับ 

แป้ง 
Protein & Peptide 
กระตุ้น 
ท าให้นมเป็นก้อน 
Sucrose 
Lactose 
Maltose 
Protein & Peptide 
Protein & Peptide 
Peptides 
ช่วย  Pepsin & Trypsin 
แป้งต่าง ๆ 
ไขมัน และ Ester 
ไขมัน และ Ester 
 ช่วยในการย่อยไขมัน 

(ข)   สารช่วยย่อยเป็นสารที่ส่งเสริมการย่อยหรืออาจท าหน้าที่ย่อยอาหารได้ด้วย เช่นกรดเกลือที่ถูกขับ
จากกระเพาะอาหารช่วยท าให้กระเพาะอาหารมีความเหมาะสมในการย่อย คืออยู่ระหว่าง 6 – 7 
นอกจากนี้มนี้ าดี   Bile salts  ขับออกมาจากถุงน้ าดี เพ่ือท าให้ไขมันแตกตัวละลายน้ าเป็น Emulsion 

 (3) ผลที่ได้จากการย่อย 
  (ก) คาร์โบไฮเดรตถูกย่อยได้น้ าตาล ๆ เช่น  Monosaccharides เช่น Ribose,Glucose, 
Fructose,  Galactose 
  (ข) โปรตีน ถูกย่อยได้กรดอามิโนต่าง ๆ เช่น Methionine, Lysine ฯลฯ 
  (ค) ไขมัน ถูกย่อยได้กรดไขมัน ( Fatty acids ) เช่น Oleic acid, Stearic acid 
  (ง) แร่ธาตุ ถูกเปลี่ยนเป็นสารละลายและอยู่ในรูปของเกลือ 
  (จ) ไวตามิน จะละลายในน้ าหรือไขมันก่อนจะถูกดูดซึมเข้าสู่เซลล์ของร่างกาย 

(4)   สรุปการท างานของระบบทางเดินอาหาร 
 เมื่ออาหารเข้าปาก ฟันจะบดอาหารให้มีขนาดเล็กลง ลิ้นจะคลุกเคล้าอาหารให้เข้ากันด้วย
น้ าลาย น้ าลายเป็นน้ าย่อยชนิดหนึ่ง จะท าการย่อยอาหารจ าพวกแป้งในปาก อาหารจะเป็นก้อนและถูก
กลืนผ่านคอหอยไปถึงหลอดอาหาร ในหลอดอาหารจะไม่มีการย่อยเกิดข้ึนเลย อาหารจะผ่านหลอดอาหาร
ไปโดยการบีบ และคลายตัวเป็นคลื่นของหลอดอาหารจนถึงกระเพาะอาหาร 
 เมื่ออาหารตกสู่กระเพาะอาหารจะถูกน้ าย่อย ย่อยในกระเพาะอาหารและเริ่มมีการดูดซึม
ของอาหารที่ย่อยแล้วบางส่วนเข้าสู่ร่างกาย แต่ส่วนใหญ่ยังจะไม่ถูกดูดซึม อาหารจะผ่านไปถึงล าไส้เล็ก 
การย่อยในล าไส้เล็กจะเป็นการย่อยอย่างสมบูรณ์ และเมื่ออาหารย่อยหมดแล้วจะถูกดูดซึมไปเลี้ยงร่างกาย 
 อาหารที่เหลือจากการย่อยในล าไส้เล็ก จะผ่านมาถึงล าไส้ใหญ่ ล าไส้ใหญ่จะท าหน้าที่ดูดน้ า
และแร่ธาตุที่ยังมีประโยชน์ไว้ ส่วนที่เหลือจะกลายเป็นกากอาหาร รอเวลาการถ่ายออกจากร่างกายเป็น
อุจจาระ 
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(5)   การดูดซึมอาหาร 
 การถ่ายเทอาหารหรือโภชนะท่ีย่อยแล้วผ่านผนังล าไส้เล็กเข้าสู่สายเลือดและสายน้ าเหลือง 
เพ่ือน าโภชนะต่าง ๆ ไปใช้ประโยชน์ในร่างกายหรือเก็บสะสมไว้ อาหารที่ย่อยแล้วจะถูกดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย
ได้โดยทาง 
  ก. ทางสายเลือด (Portal system) สารที่ถูกดูดซึมได้แก่ คาร์โบไฮเดรต ที่มีลักษณะเป็น
โมเลกุลเดียว กรดอามิโน เกลือแร่ และไวตามิน 
  ข.ทางสายน้ าเหลือง (Lymphatic system) สารที่ถูกดูดซึมได้แก่ กรดไขมันและไวตามิน 
ที่ละลายได้ในไขมัน 
  ค. ทางผนังกระเพาะ Rumen เช่นการดูดซึมกรดไขมันที่ระเหยได้ ได้แก่ Butyricacid  
ก.   ลักษณะโภชนะท่ีถูกดูดซึมอาหาร 
  (1) คาร์โบไฮเดรต ( Absorption of Carbohydrates ) จะถูกดูดซึมในรูปของน้ าตาล
โมเลกุลเดียว (Monosaccharides)  เช่น Glucose,Fructose,Galactose โดยจะดูดซึมภายในล าไส้เล็ก      
ส่วนในสัตว์กระเพาะรวม คาร์โบไฮเดรต จะถูกแปรสภาพให้เป็นไขมันที่ระเหยได้ ( Volatile Fatty acid )   
เช่นAcetic acid และ  Butyric acid โดยอาศัยจุลินทรีย์  ซึ่ งกรดพวกนี้ จะถูกดูดซึมไปกระเพาะ
Rumen,Reticelum,Abomasum 
  (2) การดูดซึมไขมัน จะถูกดูดซึมในรูปกรดไขมันและ Glycerol  เมื่อซึมผ่านเยื่อบุผนัง
ล าไส้เล็กจะมาร่วมกันเป็นไขมันอีกครั้ง ก่อนจะส่งผ่านเข้าสู่ท่อน้ าเหลือง ( Lacteal ) 
  (3) การดูดซึมโปรตีนส่วนใหญ่จะถูกดูดซึมในรูปของกรดอะมิโนต่าง ๆ โดยจะถูกดูดซึมใน
ล าไส้เล็ก 
  (4) การดูดซึมแร่ธาตุและไวตามิน แร่ธาตุจะถูกดูดซึมในรูป Ion (ไอออน) ส่วนไวตามินที่
ละลายในไขมัน จะถูกดูดซึมโดยการช่วยเหลือของน้ าดี โดยท าให้อยู่ในรูปของสารละลาย และดูดซึมเข้าสู่
ท่อน้ าเหลือง 
 ข.   ขบวนการเมตาโบลิซึม (Metabolism) 
  ขบวนการเมตาโบลิซึม หมายถึง ขบวนการเปลี่ยนแปลงทางชีวเคมีที่เกิดขึ้นภายใน
ร่างกาย รวมทั้งปฎิกิริยาของโภชนะที่ถูกเปลี่ยนหรือน าไปสร้างเป็นส่วนประกอบของร่างกาย ซึ่งเรียกว่า
ขบวนการสร้าง (Anabolism) และยังรวมถึงขบวนการที่ตรงข้ามกับขบวนการสร้างคือ ขบวนการตกสลาย 
Protoplasm ซึ่งเรียกว่าขบวนการท าลาย (Catabolism) 
  (1) การเปลี่ยนแปลงของคาร์โบไฮเดรต การดูดซึมเข้าสู่หลอดเลือดเป็นน้ าตาลกลูโคส ถ้า
เป็นน้ าตาลชนิดอ่ืนจะถูกส่งผ่านตับ เปลี่ยนให้เป็นกลูโคส แล้วส่งไหลเวียนไปตามกระแสโลหิตรักษาระดับ
ของน้ าตาลในเลือดให้คงที่ ถ้ามีน้ าตาลในเลือดสูงเกินไปจะถูกเปลี่ยนให้เป็น  Glucose สะสมไว้ในส่วนต่าง 
ๆ ของร่างกาย โดยเฉพาะในตับ ถ้าร่างกายมีน้ าตาลเหลือมากจนเปลี่ยนน้ าตาลให้เป็นไขมันแทรกอยู่ตาม
ส่วนต่าง ๆ ของร่างกาย 
 ในสัตว์เคี้ยวเอื้อง สารเยื่อใยจะถูกย่อยเป็นกรดไขมันดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย อาจเปลี่ยนเป็นกลูโคสที่
ตับ หรืออาจเปลี่ยนเป็นไขมัน 
  (2) การเปลี่ยนแปลงของไขมัน ไขมันจะถูกส่งไปเก็บตามส่วนต่าง ๆ ของอวัยวะ เพ่ือใช้
เป็นหลังงานส ารอง ไขมันส่วนใหญ่ถูกเก็บไว้ที่ใต้ผิวหนัง เมื่อร่างกายได้รับอาหารไม่เพียงพอส าหรับการใช้
งาน ร่างกายจะเปลี่ยนไขมันที่เก็บไว้มาใช้เป็นพลังงานได้ โดยเปลี่ยนเป็นน้ าตาลกลูโคส 
  (3) การเปลี่ยนแปลงของโปรตีน โปรตีนในอาหารจะถูกเปลี่ยนเป็นกรดอามีโนเมื่อเข้าสู่
ร่างกายแล้ว ก็จะรวบรวมกรดอามิโนที่ต้องการมาใช้สร้างเนื้อเยื่อขึ้นใหม่ เพ่ือใช้ซ่อมแซมโปรตีนที่ขาด 
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ส่วนกรดอามิโนที่ร่างกายไม่ต้องการ จะถูกแยกออกจากกลุ่มอามิโนและก าจัดออกจากร่างกายทางปัสสาวะ 
ในรูปยูเรียหรือกรดยูริค ส่วนที่เหลือน ามาใช้เป็นหลังงานได้เช่นเดียวกับคาร์โบไฮเดรตและ   ไขมัน 
 6. การให้อาหารสุนัข จะต้องพิจารณาปัจจัยต่าง ๆ ประกอบ ดังนี้.- 
  ก. มีส่วนบ ารุงเสริมสร้างร่างกายให้สมบูรณ์เพียงพอ ซึ่งจะมีความแตกต่างตามวัยของ
สุนัข ซึ่งอาจจะแบ่งแยกออกเป็น 2 กรณี คือ ระหว่างสุนัขก าลังเจริญเติบโตกรณีหนึ่ง และสุนัขโตเต็มที่แล้ว
อีกกรณีหนึ่ง ส าหรับปกติโดยทั่วไปนั้น เซลล์ต่าง ๆ ที่ประกอบในร่างกายย่อมมีอายุจ ากัด มีการตาย และ
เกิดมาทดแทนตามอายุโดยตลอดเวลา ไม่ว่าสุนัขจะอยู่ในวัยใด ฉะนั้นความต้องการทดแทนย่อมมีอยู่เสมอ 
ร่างกายจึงจะทรงสภาพอยู่ได้ ดังนั้นโดยทั่วไปสุนัขจึงต้องการอาหาร ไปเสริมสร้างทดแทนอยู่ส่วนหนึ่ง อีก
ประการหนึ่งความต้องการในด้านบ ารุงเพ่ือให้เซลล์ต่าง ๆ คงสภาพอยู่ได้ตามอายุของแต่ละชนิด ก็เป็น
ความต้องการอาหารไปบ ารุง ซึ่งมีอยู่ตลอดเวลาเช่นกัน ส่วนสุนัขที่ก าลังอยู่ในวัยเจริญเติบโต ยิ่งมีความ
ต้องการมากยิ่งขึ้นอีก เพราะต้องมีอาหารส่วนหนึ่งไปเสริมสร้างความเจริญเติบโตของร่างกาย จนกว่าจะโต
เต็มที่ ด้วยเหตุนี้ปัจจัยในข้อนี้ จึงก าหนดความต้องการของสุนัข เพ่ือบ ารุง - เสริมสร้างร่างกายให้มีจ านวน
เพียงพอกับร่างกายต้องการโดยแท้จริง 
  ข. ให้พลังงานเพียงพอ เป็นความต้องการอาหารเข้าไปเสริมสร้างในร่างกายสุนัขมี
พลังงาน เพราะร่างกายย่อมจะต้องการออกก าลังอยู่เสมอ อาหารแต่ละชนิดต่างให้พลังงานแตกต่างกัน 
และพลังงานที่ร่างกายสุนัขต้องการนั้นเปลี่ยนแปลงตามสภาพแวดล้อม สภาพแวดล้อมดังกล่าวนี้หมายถึง
อุณหภูมิ และความชื้นของอากาศ ถ้ามีสูงร่างกายเผาผลาญมาก ความต้องการพลังงานจะสูงตามตัว ส่วน
การออกก าลังกายนั้น ในที่นี้ถือว่าตายตัว ไม่ว่าจะเลี้ยงสุนัขในท้องถิ่นใด สุนัขก็มีการออกก าลังกาย ไม่
แตกต่างกัน ดังนั้นความในข้อนี้สุนัขจะต้องการอาหารที่ให้พลังงานเพียงพอ จึงจะด ารงอยู่ได้ 
  ค. มีปริมาณพอเหมาะ  กับพอดีความจุของกระเพาะสุนัข เพราะการเลี้ยงสุนัขขนาดใหญ่
นั้น นิยมการให้อาหารมื้อเดียวใน 1 วัน การให้อาหารมื้อเดียวเป็นการตัดภาระไปได้มาก ด้วยเหตุนี้เราจึง
จะประกอบอาาหารได้อย่างไรจึงจะมีปริมาณพอเหมาะกับความจุของกระเพาะสุนัขได้ โดยมีส่วนบ ารุง 
เสริมสร้างและให้พลังงานพอเพียง ตามที่ร่างกายสุนัขต้องการ 
  ง. อาหารที่จะบ ารุงเลี้ยงสุนัขนั้น ควรต้องในรสนิยมของสุนัข โดยหลักปฏิบัติทั่ว ๆ ไปนั้น 
สุนัขสุขภาพดี ควรจะใช้เวลาในการกินอาหารครั้งละไม่เกิน 15 นาที ถ้าอาหารไม่ต้องในรสนิยม  การกิน
จะช้าลงและบางชนิดสุนัจจะปฏิเสธ หรือกินไม่หมด ด้วยเหตุนี้อาหารที่ผสมเรียบร้อยแล้ว ควรจะต้อง
รสนิยมของสุนัขด้วย จึงจะเป็นส่วนช่วยให้สุนัขได้รับอาหารครบตามท่ีร่างกายต้องการ 
  ด้วยปัจจัยความต้องการอาหารของสุนัขเป็นเช่นนี้ เราควรพิจารณาอาหารเลี้ยงสุนัขได้
อย่างไร 
  จ. ความต้องการพลังงานของร่างกาย ส าหรับสุนัขพันธุ์เยอรมันเช็พเพอด มีความต้องการ
พลังงานประมาณ 30 - 60 แคลอรี/ปอนด์/วัน 
  ฉ. ความต้องการอาหารของสุนัขใช้งาน น้ าหนัก 1 ปอนด์/วัน 
   - พลังงาน  30 - 60 แคลอรี 
   - โปรตีนอย่างต่ า  2 กรัม 
   - คาร์โบไฮเดรตอย่างสูง 2.6 กรัม 
   - ไขมัน   0.6 กรัม 
   - แคลเซียม  120 มิลิกรัม 
   - ฟอสฟอรัส  100 มิลลิกรัม 
   - วิตามิน เอ   45 IU 
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  ช. ส่วนผสมของอาหารของสุนัข 
                                                                อาหารแห้ง %   อาหารเปียกหรืออาหารกระป๋อง % 
  - DRY MATTER   ความแห้ง  92   28 
  - โปรตีน              20.0   6.8 
  - คาร์โบไฮเดรต (สูงสุด)   65.0   20.0 
  - ไขมัน     5.0   1.5 
  - แคลเซียม    ๑.0   0.3 
  - ฟอสฟอรัส    0.8   0.28 
  - วิตามิน เอ    0.6 มก./ปอนด์  0.18 มก./ปอนด์ 
  ซ. อิทธิพลของอาหารสุนัขและความชื้นในอาหาร 
 สภาพของอากาศจะมีผลกระทบกระเทือนต่อการบ ารุงเลี้ยงสุนัขอย่างไรบ้าง เรื่องนี้เป็นเรื่องส าคัญ
ที่พวกสัตวบาลควรจะรู้ เพราะบ้านเมืองเราเป็นเมืองร้อน และในฤดูร้อนนั้น แม้เราจะเป็นคนที่บรรพบุรุษมี
ถิ่นก าเนิดมาหลายร้อยปี ยังทนไม่ค่อยไหวและไม่เจริญอาหาร ส าหรับสุนัขที่มีถิ่นก าเนิดของบรรพบุรุษใน
เมืองหนาว มาพบอากาศร้อนก็ย่อมต้องกระทบกระเทือนโดยแน่นอน เรื่องอุณหภูมิอากาศร้อนจัดนี้ ที่ส่วน
ใหญ่ของพวกเราก็พอจะรู้ ๆ กันอยู่แล้ว แต่อีกเรื่องหนึ่งที่ส าคัญไม่ยิ่งหย่อนกว่ากันคือ ความชื้นสูง พวกเรา
ไม่ค่อยพิจารณากัน ประเทศเราอยู่ในย่านมรสุม มีความชื้นสูง ซึ่งความชื้นนี้มีผลกระทบกระเทือนโดยตรง
ต่อร่างกาย อันเกี่ยวพันไปถึงระบบการอาหารเช่นเดียวกับความร้อน 
 ผลที่เห็นจากภายนอกตามเหตุ เพราะอุณหภูมิมีความร้อนสูงนั้นในโอกาสที่อากาศร้อนมาก ๆ แม้
สุนัขยังมิได้ออกก าลัง เพียงแต่การเคลื่อนไหวอิริยาบถตามปกติ ก็จะสังเกตเห็นว่าสุนัขมีอาการเหนื่อยอย่าง
ชัดแจ้ง อันบ่งถึงการเผาผลาญภายในร่างกายเกิดขึ้นมากหรือเท่ากับว่าร่างกายใช้พลังงานไปมาก    ยิ่งมี
การฝึกหรือมีการออกก าลังด้วยแล้ว การใช้พลังงานในร่างกายสุนัขจะทวีขึ้นจนปรากฏเห็นโดยง่าย  
ส่วนความชื้นนั้นถ้าจะสังเกตให้เห็นเด่นชัดแล้ว จะพบในบริเวณที่มีความชื้นมาก เช่น ป่าทึบตามสวนเป็น
ต้น สุนัขจะมีความเหนื่อยอ่อน อิดโรยได้โดยง่าย ท าให้การท างานของสุนัขอยู่ในขอบเขตจ ากัด ห้วยเหตุที่
เป็นเช่นนี้ อิทธิพลความร้อนและความชื้นของอากาศ จึงเป็นอิทธิพลรุนแรงต่อระบบการเลี้ยงสุนัข ดังนั้ น
การเลี้ยงสุนัขในบ้านเราจึงมีความจ าเป็นต้องพิจารณาแก้ไขอิทธิพลดังกล่าวนี้  จนให้บังเกิดผล
กระทบกระเทือนน้อยที่สุด และการแก้ไขนั้นย่อมประกอบด้วยทุกเรื่องคือ ที่พักอาศัย การออกก าลังกาย 
หรือการท างานและการให้อาหาร แต่ในทีนี้จะกล่าวถึงเรื่องอาหารแต่เพียงเรื่องเดียว การเลี้ยงสุนัขขนาด
ใหญ่ ที่เจริญเติบโตเต็มที่ จะนิยมจัดอาหารตามมาตรฐานให้ เพ่ือให้ง่ายต่อการบ ารุงเลี้ยง ดังนั้นการจะ
พิจารณาจึงไม่เป็นแต่เพียงหลักการทางด้านความรู้ทั่วไปแต่เพียงอย่างเดียวเท่านั้น หากแต่จะน าไปใช้
ในทางปฏิบัติได้ด้วย 
 อาหารตามสูตรมาตรฐาน หรือที่ได้ผสมขึ้นให้มีคุณภาพได้มาตรฐาน ส าหรับเลี้ยงสุนัขที่โตเต็มที่
แล้ว ย่อมมีคุณค่าของอาหารสมบูรณ์ตามแบบที่ร่างกายสุนัขต้องการ และให้ค่าพลังงานเป็นแคลอรีอยู่ใน
เกณฑ์ค่อนข้างตายตัว และการประมาณจ านวนอาหารเลี้ยงสุนัขนั้น มีหลักนิยมประมาณด้วยค่าความ
ต้องการทางพลังงานเป็นส าคัญ โดยถือเสียว่าคุณค่าอ่ืน ๆ อันให้ประโยชน์ต่อสุนัขนั้นอยู่ในเกณฑ์เพียงพอ
แล้ว ประกอบกับสูตรมาตรฐานดังกล่าวนี้ จะให้ผลที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือความพอเหมาะกับความจุ
ของกรเพาะอาหารของสุนัขอีกด้วย อาหารตามสูตรมาตรฐานนี้จะเป็นอาหารส าเร็จรูป ซึ่งจะมี  การแจ้งไว้
ทุกหีบห่อว่ามีคุณค่าอะไร อย่างไรบ้าง และในน้ าหนักจ ากัดอันหนึ่งจะให้พลังงานเท่าใด ส่วนอาหารที่เรา
ผสมขึ้นเอง เราก็ควรจะรู้ถึงคุณค่า และพลังงานที่จะได้เท่าใดด้วยเช่นกัน เพ่ือให้การเลี้ยงของเราเกิดความ
ถูกต้องและเหมาะสมกับสภาพแวดล้อมโดยแท้จริง และการทราบคุณภาพดังกล่าวเราก็ท ากันครั้งเดียว 
แล้วยึดเป็นบรรทัดฐานเลี้ยงกันชั่วนาตาปี หากจะมีการแก้ไขเปลี่ยนแปลงเล็ก ๆ น้อยๆ ก็ท าได้ โดยทราบ
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ผลจากการคาดคะเนให้ใกล้เคียงโดยประมาณ ซึ่งจะผิดก็เล็กน้อย เพราะยึดข้อมูลหลักซ่ึงไม่น่าจะบังเกิดผล
กระทบกระเทือนแต่อย่างใด ทีกล่าวมาแล้วนี้ เราจะดึงเอามาแต่เพียงว่าตัวอาหาร เราทราบถึงคุณค่าใน
ด้านการให้พลังงานว่าเท่าใดต่อน้ าหนักพิกัดหนึ่งแล้ว ที่นี้ควรมาพิจารณาถึงตัวสุนัขบ้างว่าควรจะได้อาหาร
บ ารุงเลี้ยงเท่าใด เกณฑ์การคิดมีหลักนิยมให้คิดตามน้ าหนักตัวสุนัขออกไปเป็นความต้องการในด้าน
พลังงานว่า สุนัขตัวนั้น ๆ มีความต้องการพลังงานวันละเท่าใด โดยมีเกณฑ์ส าหรับคิดพลังงานต่อน้ าหนัก
สุนัขเป็นปอนด์ และเกณฑ์นี้แตกต่างกันตามสภาพความร้อนและความชื้น เช่น ในต าบลหนึ่งมีอุณหภูมิของ
อากาศและความชื้นของอากาศในระดับหนึ่ง ซึ่งสมมุติให้ว่าสุนัขท่ีอาศัยอยู่ในถิ่นนั้น ควรจะมีความต้องการ
พลังงาน ตามน้ าหนักตัว 1 ปอนด์ ต่อ 40 แคลอรี ต่อ 1 วัน ด้วยเกณฑ์นี้จะทราบได้ว่าสุนัขแต่ละตัวนั้นมี
ความต้องการพลังงานเป็นจ านวนเท่าใดใน 1 วัน ด้ายการเอาน้ าหนักตัวเป็นปอนด์ คูณด้วย 40 และอาหาร
ที่เราใช้  ไม่ว่าจะเป็นชิดใดก็ตาม แต่เราทราบว่าในน้ าหนัก 1 ปอนด์ (หรือ 1 กิโลกรัม) จะให้พลังงานเท่าใด 
ดังนั้นด้วยเหตุนี้ จึงรู้ว่าสุนัขแต่ละตัวนั้นควรให้อาหารในวันหนึ่งหนักเท่าใด โดยน าเอาค่าของความต้องการ
พลังงานใน 1 วัน ของสุนัขตัวนั้นตั้ง แล้วหารด้วยค่าพลังงานของอาหารที่ได้ในน้ าหนักพิกัดเดียวกัน 
 ส าหรับตัวเกณฑ์ท่ีจะน ามาใช้คิดเก่ียวกับความร้อนและความชื้นนั้น จะมีเกณฑ์เกี่ยวกับความร้อน
และความชื้นของอากาศตายตัว และในบ้านเมืองเราอุณหภูมิประจ าโดยเฉลี่ย จะอยู่ระหว่าง 70 - 105 
องศาฟาเรนไฮท์ การนี้ตัวเลขใกล้เคียงของเกณฑ์ดังกล่าว ก าหนดว่าอุณหภูมิอากาศประจ าวันสูงสุด 80 
องศาฟาเรนไฮท์ และเกณฑ์ความชื้น 70 % ร่างกายของสุนัขมีความต้องการพลังงาน วันละ 40 แคลอรีต่อ
น้ าหนักตัวสุนัข 1 ปอนด์ และถ้าอุณหภูมิแตกต่างออกไปจากเกณฑ์นี้ทุก 10 องศา ค่าของความต้องการ
พลังงานต่อวันของร่างกายสุนัขจะแตกต่าง 5 แคลอรี ต่อน้ าหนักตัวสุนัขทุก 1 ปอนด์ เช่น อุณหภูมิ
ประจ าวันสูงสุด 100 องศาฟาเรนไฮท์ คงใช้เกณฑ์ 50 แคลอรีต่อน้ าหนักตัว 1 ปอนด์ เป็นต้น ส่วนในกรณี
ที่มีความชื้นเปลี่ยนแปลงไปด้วย ให้คิดเกณฑ์สัมพันธ์กับอุณหภูมิของอากาศพร้อมกันไปได้ ดังนี้.- 
  อุณหภูมิสูงสุด  ความชื้น  เกณฑ์แคลอรีต่อน้ าหนักสุนัขทุก 1 ปอนด์ 
  80 ฟาเรนไฮท์      75 %   50 
  85      ”               85 %   55 
  90       ”               90 %   60 
 เมื่อมาถึงข้ันนี้ และพิจารณาแล้วก็จะเกิดความรู้สึกขัดอยู่ประเด็นหนึ่งคือ ถ้าอุณหภูมิอากาศและ
ความชื้นของอากาศเปลี่ยนแปลงกันตลอดเวลา และใช้คุณภาพอาหารชนิดตายตัว ปริมาณท่ีให้สุนัขก็จะขึ้น 
ๆ ลง ๆ ดูขัดธรรมชาติ แต่ข้อเท็จจริงมิได้เป็นเช่นนั้น เพราะลักษณะธรรมชาตินั้น อุณหภูมิจะค่อย ๆ 
ขึ้นมา และค่อย ๆ ลงตามฤดูกาลเป็นส่วนใหญ่ และความชื้นจะเปลี่ยนก็เก่ียวกับฤดูกาล และความ      
แตกต่างของท้องถิ่นเป็นส่วนใหญ่ ประกอบหับอาหารสุนัขก็มีมากชนิดที่ให้คุณค่าพลังงานต่างกัน เช่น 
บางชนิดใน 1 ปอนด์  ให้พลังงานกว่า 2000 แคลอรี เป็นต้น 
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 ด.   การค านวณการให้อาหารสุนัขใช้งาน หลักในการค านวณการให้อาหารแก่สุนัขใช้งานนั้น เรา
จะต้องทราบ 
 (1) อาหารนั้นให้พลังงานเท่าใด 
 (2) สุนัขต้องการพลังงานเท่าใดใน 1 วัน 
ตัวอย่าง อาหารส าเร็จรูป  Sauce cube หนัก 1 ปอนด์ หรือ 454.54 กรัม ให้พลังงาน 1550 แคลอรี และ
ถ้าสุนัขหนัก 30 กก. หรือ 66 ปอนด์ จะต้องชั่งน้ าหนักเท่าใดจึงจะพอเหมาะต่อความต้องการของสุนัข 
จากโจทย ์จะเห็นได้ว่าเราทราบพลังงานจากอาหารนั้น 
 -  อาหาร Sauce cube หนัก 1 ปอนด์ หรือ 454.54 กรัม ให้พลังงาน 1550 แคลอรี 
 - สุนัขต้องการพลังงานเท่าใดใน 1 วัน 
เราต้องค านวณความต้องการพลังงานทีสุนัขต้องการใน 1 วัน เป็นที่ทราบแล้วว่าสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด 
มีความต้องการพลังงาน 30 – 60 แคลอรี/ปอนด์/วัน หรือ 30 – 60 แคลอรี 454.54 กรัม/วัน 

ถ้าสุนัขหนัก 30 กก. ท าเป็นกรัม จะได้เท่ากับ 
 1 กรัม มี  1000  กรัม 
 ถ้า 30 กก. มี 30 x 1000 กรัม  เท่ากับ 30000  กรัม 
เมื่อเราต้องการทราบว่าสุนัขหนัก 30 กก. หรือ 30000 กรัม ต้องการพลังงานกี่แคลอรี ท าได้โดยเทียบ 
 สุนัขหนัก 454.54 กรัม ต้องการใช้พลังงาน  30  แคลอรี 
 ถ้าสุนัขหนัก 30000  กรัม ต้องการใช้พลังงาน เท่ากับ  30 x 30000 หารด้วย 454.54  เท่ากับ 
1980 แคลอรีเพราะฉะนั้น เราจะทราบว่าสุนัขหนัก 30 กก. หรือ 30000 กรับ ต้องการพลังงาน 1980 
แคลอรีใน 1 วัน เมื่อเราทราบว่าอาหารนั้นให้พลังงานเท่าใด และสุนัขต้องการพลังงานเท่าใดแล้ว เราท า
การหาจ านวนที่จะให้สุนัขกินใน 1 วัน ได้โดยเทียบ 

พลังงานของอาหาร  Sauce cube   1550 แคลอรี ใช้อาหารหนัก 454.54  กรัม ถ้าสุนัขต้องการ
พลังงาน 1980 แคลอรี จะใช้อาหารหนัก เท่ากับ 454.54 x 1980 หารด้วย 1550  เท่ากับ 580.63 กรัม 
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เพราะฉะนั้น สุนัขหนัก 30 กก. จะต้องใช้อาหาร Sauce cube  หนัก 580.63 กรัม จึงจะพอต่อความ
ต้องการของสุนัขใน 1 วัน 
 
 ตัวอย่าง  อาหารนั้นให้พลังงานเท่าไร 
 - อาหารกระป๋องประมาณ 500 แคลอรี/นน. อาหารหนัก 1 ปอนด์หรือประมาณ 1,000 แคลอรี/กก. 
 - อาหารแห้งประมาณ 1,500 แคลอรี/ป. หรือประมาณ 3,000 แคลอรี/กก. 
หมายเหตุ  1.   กก. เท่ากับ 2.2 ปอนด์ 
    2.   สุนัขต้องการพลังงานเท่าไรใน 1 วัน 
   - สุนัขพันธุ์เยออรมันเชพเพอดต้องการพลังงาน 30 –60 แคลอรี่/นน.สุนัข 1 ปอนด์/วัน 
หรือ 60 – 100 แคลอรี่/นน. 1 กก./วัน 30 (60) แคลอรี่ – สุนัขไม่ได้ฝึก, ท างาน 40 (80) แคลอรี่ ฝึก 
ท างาน ปานกลาง 50 (100) แคลอรี่ ฝึกท างานหนัก   
  3.  สุนัขเม่ือได้รับอาหารถูกต้องครบตามจ านวนต้องการ น้ าหนักจะคงที่ (ชั่งทุก 7 – 10 วัน)  
  ตัวอย่าง สุนัขหนัก 50 ปอนด์ ถ้าท างานขนาดปานกลางจะกินอาหารแห้งให้พลังงาน 1,500 
แคลอรี่ /นน.อาหาร 1 ปอนด์ หนักก่ีปอนด์ 
  วิธีท า     งานขนาดปานกลาง ใช้พลังงาน 40 แคลลอรี่/ปอนด์/วัน 
    สุนัขหนัก 50 ปอนด์ ใช้พลังงานทั้งสิ้น 40 X 50 เท่ากับ 2,000  แคลอรี่/วัน 
    อาหารให้พลังงาน 1,500 แคลอรี่ หนัก 1 ปอนด์ 
    เพราะฉะนั้นอาหารให้พลังงาน 2,000  แคลลอรี่ หนัก  1 X  2,000  =  1.33 ปอนด ์
            1,500 
  ตอบ   ใช้อาหารแห้งหนัก   1.33  ปอนด์         
 ต.   การประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ 
 ในการเตรียมอาหาร สิ่งที่ส าคัญที่สุดในการประกอบอาหาร คือ เรื่องของการรักษาความสะอาด
และการสุขาภิบาลที่ดี 
 ในการประกอบอาหารที่ถูกสุขลักษณะ เราต้องค านึงถึงสิ่งเหล่านี้คือ.- 
 (1) ภาชนะ เครื่องมือที่ใช้ในการประกอบอาหาร เช่น ขันใส่อาหาร ในการเตรียมจะต้องมีผ้าปิด
เพ่ือป้องกันแมลงวัน ขันที่ใส่อาหารต้องสะอาด เช็ดให้แห้งและน าผึ่งแดด ในกรณีท่ีมีโรคระบาดใช้ยา   ฆ่า
เชื้อโรคล้างด้วย 
 (2) ส่วนประกอบของอาหาร ต้องสะอาด อาหารจะต้องถูกต้องตามหลักโภชนาการ 
 (3) สถานที่ในการประกอบอาหาร ต้องสะอาด ไม่มีแมลงวัน มด แมลงสาปและหนูรบกวน        
รวมทั้งบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องเข้าไป ฯลฯ 
 (4) บุคคลผู้ประกอบอาหารจะต้องรักษาความสะอาด ในการประกอบอาหาร และต้องแต่งกายที่
สะอาดด้วย 
 (5) น้ าที่ใช้ประกอบอาหารต้องสะอาด ปราศจากเชื้อโรค และมีเพียงพอที่จะใช้ในการท าความ
สะอาด เครื่องมือเครื่องใช้ในการประกอบอาหารด้วย 
7.    การบ ารุงเลี้ยงสุนัข 
 ก. พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ (BREEDING STOCK ) ส าหรับพ่อพันธุ์ การที่จะรักษาความต้องการ  ทางเพศ 
(GOOD LIBIDO SEXUAL DESTRE ) ให้คงอยู่ ควรแยกจากแม่พันธุ์จนกระทั่งถึงฤดูผสมพันธุ์มาถึง พ่อ
พันธุ์จะใช้ได้ดีเมื่ออายุ 1 ปีขึ้นไป ถ้าเลี้ยงดูดีพ่อพันธุ์อาจจะใช้ผสมได้จนอายุ 7 – 8 ปี แม่พันธุ์ควรให้
แข็งแรงเสมอ เพราะความสมบูรณ์หรือแข็งแรงของแม่จะมีผลโดยตรงต่อความแข็งแรงของลูก  แม่พันธุ์ที่ดี
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ควรมีลักษณะเรียวบาง, เนื้อแน่นและกระฉับกระเฉง แข็งแรง ตัวเมียจะเริ่มเป็นสัดเมื่ออายุ 6 เดือน และ
จะเป็นแม่พันธุ์ได้ดีเมื่ออายุ 20 เดือนขึ้นไป 
 (1)   คุณลักษณะพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ที่ดี 
 ไม่ปรากฏมีลักษณะเสีย มีสุขภาพสมบูรณ์ มีความรู้สึกทางเพศดี มีความตื่นตัวดี ร่างกาย
แข็งแรง มีความอดทนดี เจริญอาหาร และมีความต่อต้านโรคดี 
 (ก) การเลี้ยงดูแม่พันธุ์ระหว่างใช้ท าพันธุ์  และระหว่างการให้นม ( FEEDING FOR 
REPRODUCTION AND LACTATION) ความสมบูรณ์แข็งแรงของแม่พันธุ์ นอกจากจะมีอิทธิพลต่อความ
สมบูรณ์แข็งแรงของลูกสุนัขโดยตรงแล้ว ยังมีผลต่อการสร้างน้ านมในระยะการให้นม (LACTATION 
PERIOO) อีกด้วย ดังนั้นการเลี้ยงดูแม่พันธุ์จึงส าคัญมาก ต้องเริ่มตั้งแต่ช่วงระยะเวลาที่เป็นลูกสุนัข ลูกสุนัข
ที่จะใช้เป็นแม่พันธุ์ในอนาคต จะต้องให้ขนาดและน้ าหนักเป็นไปตามช่วงอายุของแต่ละพันธุ์ ต้องได้รับ
อาหารที่เหมาะสม โดยเฉพาะอาหารที่อุดมด้วยโปรตีน วิตามิน เกลือแร่ และให้มีการออกก าลังกายอย่าง
เพียงพอ และต้องไม่อ้วนเกินไป 
  เมื่อแม่พันธุ์เริ่มแสดงอาการเป็นสัด (FISST SIGN OF HEAT) 
   - ควรเพิ่มอาหารมากกว่าปกติ 5 – 10 % 
   - ควรมีอาหารเสริมประเภทน้ านม  เนื้อ ไข่ และตับดิบ 
   - อาหารเสริมควรแยกให้ จากอาหารที่ให้ปกติ 
  แม่พันธุ์หลังจากการผสมพันธุ์แล้ว 
   - อาหารที่ให้ อาจให้ปกติเหมือนก่อนการเป็นสัด 
   - ระยะต่อมา ควรเพิ่มปริมาณอาหารตามน้ าหนักตัวที่เพ่ิมข้ึน 
   - สัปดาห์ที่ 4 – 5 ก่อนคลอด เป็นช่วงที่ลูกในท้องเจริญเติบโตอย่างมาก ต้อง
เพ่ิมอาหารมากกว่าปกติ 15 – 50 % 
  ข้อควรระวังเรื่องการให้อาหารแม่พันธุ์ระหว่างตั้งท้อง 
   - ต้องไม่ให้อาหารแก่แม่พันธุ์มากเกินไปตลอดระยะตั้งท้อง 
   - ระหว่างแม่พันธุ์ก าลังตั้งท้อง ไม่ควรทนุถนอมจนไม่ได้อกก าลังเลย 
   - ระหว่างตั้งท้องควรให้วิตามิน และเกลือแร่ด้วย 
   - ถ้าแม่พันธุ์ไม่เลี้ยงอาหารตามสัดส่วนของอาหารที่ถูกต้อง ควรให้อาหารเสริม 
   - อาหารเสริมที่ให้ ไม่ควรเกิน 10 % ของปริมาณอาหารที่ให้ทั้งวัน 
  แม่พันธุ์ภายหลังการคลอด 
   - แม่พันธุ์ที่ดีไม่ควรมีน้ าหนักเกิน 10 % ของน้ าหนักตัวก่อนการผสม 
   - 24 – 48 ชม. ก่อนและหลังการคลอด แม่พันธุ์อาจกินอาหารลดลงกว่าปกติ
อย่างมาก 
   -   ระยะต่อไปหลังคลอด    แม่สุนัขจะต้องการอาหารเสริมเพ่ิมมากขึ้นกว่าปกติ  
2 –3 เท่าเพราะเป็นช่วงที่ให้นม 
   - ความต้องการอาหารจะมากกว่าปกติ 2 – 3 เท่า ในช่วง 3 สัปดาห์หลังคลอด 
   - ตลอดช่วงเวลาแม่พันธุ์ให้นมลูก อาหารที่ให้ต้องค านึงถึงวิตามิน เกลือแร่ 
แคลเซียม และฟอสฟอรัส 
   - น้ านมเป็นอาหารเสริมที่ดีส าหรับแม่พันธุ์ระหว่างการให้นม 
 (ข)   การควบคุมและถ่ายพยาธิล าไส้ 
 การตรวจถ่ายพยาธิก่อนการผสมหรือแม้ตอนต้น ๆ ของการผสม เป็นสิ่งจ าเป็นมาก 
โดยเฉพาะพยาธิที่สามารถถ่ายไปท าอันตรายแก่ลูกสุนัข เช่น พยาธิปากขอ พยาธิไส้เดือน  แม่พันธุ์ที่จะรับ
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การผสม   ควรได้รับการตรวจและถ่ายพยาธิอย่างน้อย  2  ครั้ง  แต่ละครั้งห่างกัน  3   สัปดาห์ ยาถ่าย
พยาธิปากขอมีอยู่หลายชนิด เช่น COMBANTRIN (RYRANTEL PAMOATE) ใช้ขนาด 10   มก./นน.ตัว  
ขนาดใช้ 1 มก./นน.ตัว 10 ปอนด ์
 (ค)   การให้ภูมิคุ้มกันโรคกับแม่พันธุ์ (IMUNIZATION) 
 แม่พันธุ์ที่ไม่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคไข้หัดสุนัขอย่างสม่ าเสมอ ควรฉีดซ้ าก่อนการผสม 
ซึ่ ง วั คซี นป้ องกัน โ รคไข้หั ดสุ นั ข  ( DISTEMPER VACCINE)  มั กจะรวมกับ โ รคตับ อัก เสบติ ดต่ อ 
(INFECTIOUSCANINE   HEPATITIS) และโรคเลปโตสไปรซีส (LEPTOSPIROSIS) เนื่องจาก  โรคไข้หัด
สุนัข ถ้าแม่พันธุ์ไม่ได้รับวัคซีนดังกล่าว และถ้าไม่มีภูมิคุ้มกันพอในระหว่างตั้งท้อง แม่ก็สามารถถ่ายทอดไป
ยังลูกได้ทางรก (PLACONTA) และทางน้ านมแรกคลอด (COLOSTRUM) ถ้าลูกสุนัขได้รับน้ านมแรกคลอด
เต็มที่ จะท าให้สามารถมีภูมิคุ้มกันโรคในช่วงระยะปานกลาง 3 – 4 เดือน 
 ข.    การเลี้ยงดูลูกสุนัข (FEEDING PUPPIES) 
 (1)    การบ ารุงเลี้ยงลูกสุนัขอ่อนในระยะ 7 วันแรก 
  ในระยะ 7 วันแรกนั้น ทางด้านการเลี้ยงไม่มีอะไรยุ่งยาก แต่การดูแลรักษานั้นเป็นสิ่ง
ส าคัญที่เสี่ยงต่อการสูญเสียลูกสุนัข ในระยะนี้นี้ลูกสุนัขทั้งคอกต้องอยู่กับแม่ ถ้าลูกสุนัขมีความแข็งแรงไม่
แตกต่างกันมักจะเลี้ยงง่าย แต่ถ้ามีมาก และแข็งแรงต่างกัน การดูแลรักษาต้องพิถีพิถันมาก ระยะที่มีจุด
อันตรายที่ผู้เลี้ยงควรทราบ 
  (ก) น้ านมเป็นพิษ 
  (ข) ลูกห่างแม่เป็นเวลานาน เพราะออกไปอยู่ขอบกระบะหรือแม่ไม่เข้ามาอยู่ในกลุ่มห้วง
เวลานาน (8 – 12 ชม.) 
  (ค) แม่เหยียบลูก แม่เบียดลูก 
  (ง) ลูกสุนัขได้รับนมไม่เท่ากัน ตัวแข็งแรงน้อยได้กินน้อย ท าให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไป
ตามวัย 
  (จ) นมแม่มีไม่เพียงพอ 
   - น้ านมเป็นพิษ ถ้าครอกใดพบลักษณะเช่นนี้มักจะช่วยไม่ทัน เพราะเป็นเรื่อง
ภายในของแม่สุนัข ดังนั้นในระยะวันแรก ๆ ผู้เลี้ยงจะต้องมีความละเอียดรอบคอบ สังเกตลักษณะนมเสมอ 
ถ้าผิดสังเกตให้น านมแม่ไปให้สัตวแพทย์ตรวจ และถ้าพบว่าเป็นพิษจะได้แก้ไขเสียระยะแรก ๆ ตัวใดตัว
หนึ่งเสียชีวิตเพราะเหตุนี้แล้ว ก็มักจะท าให้ลูกสุนัขตายหมดทั้งครอก ส่วนในด้านการป้องกันนั้น ขึ้นอยู่กับ
การดูแลสุขภาพความเป็นอยู่ของแม่พันธุ์ในระหว่างตั้งท้องเป็นส าคัญ นมปกติแล้วมีความเป็นกรดและด่าง 
(PH) ประมาณ 7.1 หรือเป็นกรดเล็กน้อย 7.4 (NEUTRAL) ถ้าเต้านมอักเสบน้ านมจะมีสภาพเป็นด่าง 
   - ลูกอยู่ห่างแม่เป็นเวลานาน ส าหรับการสูญเสียเนื่องจากลูกอยู่ห่างแม่เป็น
เวลานานนั้น อาจเป็นเพราะลูกออกไปอยู่ขอบกระบะ แล้วแม่ไม่น าเข้ามาอยู่ในกลุ่มเป็นเวลานาน (8 – 12 
ชม.) ก็อาจท าให้ลูกสุนัขเสียชีวิตได้ 
   - แม่เหยียบลูกหรือเบียดทับลูก ปกติแม่สุนัขจะระมัดระวังตัวเองแทบทุกตัวอยู่
แล้ว และถ้าผู้เลี้ยงช่วยจัดเครื่องใช้ในการคลอดให้ถูกต้องด้วยแล้ว ก็จะช่วยให้ความปลอดภัยต่อลูกสุนัข
มากขึ้น 
   - ลูกได้รับนมแม่ไม่เท่ากัน ลูกสุนัขแต่ละตัวจะได้รับนมจากแม่สุนัขไม่เท่าเทียม
กัน ตัวที่แข็งแรงน้อยก็จะแย่งได้น้อย ตัวที่แข็งแรงมากก็แย่งนมได้มาก ท าให้การเจริญเติบโตไม่เป็นไปตาม
วัย ผู้เลี้ยงควรจัดให้ตัวที่อ่อนแอกินนมเต้าเอก และจัดให้ทุก ๆ ตัวกินได้ทั่วถึงกัน ทั้งนี้รวมทั้งปัญหานมแม่
ที่ไม่เพียงพอด้วย 
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   - ทั้งหมดท่ีกล่าวมาแล้วนั้น เป็นความส าคัญที่ต้องระวังในการเลี้ยงสุนัขแรกเกิด 
(1 – 24 ชม.) ข้อที่ส าคัญลูกสุนัขทั้งครอกจะต้องอยู่กับแม่สุนัข และประเด็นที่ส าคัญอีกประการหนึ่งคือ ถ้า
แม่สุนัขเลี้ยงลูกเก่งหรือเลี้ยงดี โอกาสที่ลูกสุนัขจะรอดก็มีมาก และไม่ล าบากแก่ผู้เลี้ยงลูกสุนัขแรกเกิด
ต้องการความอบอุ่นจากหลอดไฟส าหรับกก ซึ่งมีความจ าเป็นมากทุกฤดูไม่เฉพาะฤดูหนาวเท่านั้น การเลี้ยง
ส่วนใหญ่ในช่วง 7 วันแรกแล้ว แม่สุนัขจะเป็นผู้เลี้ยงเอง 
 ปัญหาดังกล่าวผู้เลี้ยงควรให้การช่วยเหลือแม่สุนัขอย่างใดบ้าง ควรพิจารณาปฏิบัติดังนี้.- 
  - กว่าลูกสุนัขจะอดนมแม่ แม่สุนัขต้องได้รับอาหารเพียงพอ โดยปกติในหนึ่งวันแม่สุนัขจะ
ได้รับอาหารหลักม้ือหนึ่ง และอาหารเบา 1 มื้อ ส่วนในระยะให้นมก็สมควรเพิ่มนมให้แก่แม่สุนัขอีก 1 มื้อ 
รวมเป็นวันละ 3 มื้อ จึงจะได้ความสมดุลกับการเลี้ยงลูก 
  - ด้านความสะดวกเป็นสิ่งส าคัญมาก เครื่องใช้ในกระบะคลอดจะต้องสะอาดอยู่เสมอ มี
การหมุนเวียนสับเปลี่ยนเครื่องใช้ในกระบะคลอดตามเวลาเหมาะสม หน้าท้องและเต้านมแม่ควรท าความ
สะอาดทุกวันหรือวันเว้นวัน 
  - การให้นมลูกสุนัข ผู้เลี้ยงควรผลัดเปลี่ยนตัวลูกสุนัขให้ได้รับนมแม่โดยทั่วถึงกัน 
โดยเฉพาะในเวลากลางคืน ควรจะได้เข้าช่วยการให้นมประมาณ 2 ครั้ง ถ้าผู้เลี้ยงเอาใจใส่ดูแลการให้นมอยู่
เสมอโอกาสที่ลูกสุนัขได้นมน้อยและแม่เบียดลูกจะไม่เกิดขึ้น 
  - พบปัญหานอกเหนือจากผู้เลี้ยงจะแก้ไขได้ ก็ควรน าปัญหานี้ให้สัตวแพทย์ช่วยเหลือ 
ต่อไป 
  - ในขณะที่ลูกสุนัขอายุ 6 – 7 วัน จะมีรายการปฏิบัติที่ผู้เลี้ยงจะต้องกระท าคือ การตัด
เล็บของลูกสุนัข เนื่องด้วยลูกสุนัขเริ่มมีเล็บคมและยาวออกมาพอควร ซึ่งในขณะดูดนมแม่ลูกสุนัขก็จะยัน
ตะกุย ท าให้บริเวณเต้านมเป็นแผล อันเป็นการสร้างความเจ็บให้แก่แม่สุนัข แล้วจะไม่ยอมให้นมลูก ดังนั้น
ปลายเล็บของเท้าหลังของลูกสุนัขจึงควรตัดออก การตัดควรใช้คีมตัดเล็บขนาดเล็กที่มนุษย์ใช้กัน การตัดจะ
มากน้อยเท่าใด ต้องระวังจะเกิดแผลปลายเล็บที่เนื้ออ่อนใต้เล็บ ดังนั้นการตัดควรตัดแต่เฉพาะปลายเท่านั้น 
โดยประมาณก็จะตัดออกประมาณ 1 มิลลิเมตรเท่านั้น 
 (2) การบ ารุงเลี้ยงลูกสุนัข อายุ 8 – 21 วัน 
  ลูกสุนัขที่เติบโตเข้ามาสู่ในวัยเกิน 7 วัน นับว่าพ้นอันตรายขั้นแรกมาดได้ แต่มีสิ่งใหม่ ๆ 
เกิดขึ้นอีกหลายอย่าง สุนัขจะเริ่มลืมตาในประมาณวันที่ 7 – 10 ระยะนี้ความแข็งแจะมีมากขึ้น จะมีการ
ตะเกียกตะกายย่อมเป็นไปอยู่ในกระบะคลอด และหากลูกสุนัขสามารถเบียดออกมา ก็ควรน ากระบะคลอด
ออก แต่กระดานปูนอนมีความจ าเป็นต้องใช้ต่อไป กระดานปูนอนและวัสดุรองนอนต่าง ๆต้องน าออกมาท า
ความสะอาดผลัดเปลี่ยนกันทุกเช้าและเย็น ส่วนพื้นกุฏนอนรวมทั้งบริเวณอ่ืน ๆ อันเป็นที่อาศัยย่อมมีความ
จ าเป็นต้องท าความสะอาดเสมอ ๆ การท าความสะอาดควรผสมยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง อาจ
ท าสัปดาห์ละ 2 ครั้ง แล้วแต่ความสกปรกมากน้อยเพียงใด 
  อาหาร โดยปกติการเลี้ยงลูกสุนัขย่อมนิยมให้อาหารเหลว เมื่อมีอายุ 21 วัน และเริ่มให้
อาหารหนัก เมื่ออายุ 42 วัน ลูกสุนัขอายุ 10 – 15 วัน ยังกินไม่เป็น แต่ธรรมชาติสอนให้ลูกสุนัขรู้ว่านมเป็น
อาหาร การเลี้ยงนมครั้งแรกผู้เลี้ยงต้องสอนให้รู้จักเลียก่อน การสอนก็คือใช้นิ้วมือสะอาดจิ้มน้ านมแล้วให้
ลูกสุนัขเลีย เมื่อสุนัขเลียจากมือแล้ว จึงค่อย ๆ เลื่อนนิ้วใกล้อ่างนมจนถึงนมแล้วลูกสุนัขจะเลียกินเอง 
หลังจากการให้นมหรืออาหารแล้วต้องท าความสะอาดด้วยน้ าอุ่น ส่วนเรื่องการพักผ่อนมีความส าคัญอีก
ประการหนึ่งที่ช่วยให้ลูกสุนัขเจริญเติบโต คือ การพักผ่อนลูกสุนัขในวัยอ่อนนั้นมี กิน ถ่าย นอน เวลาของ
ชีวิตส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับการนอน 
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(3)   การบ ารุงเลี้ยงลูกสุนัข อายุ 22 วัน ถึง 56 วัน 
  ช่วงนี้มีการเปลี่ยนแปลงความเป็นอยู่ เช่นการเปลี่ยนแปลงชีวิตจากการมีสภาพเป็นลูก
อ่อนขึ้นมา รู้จักคลานหาอาหาร หาที่สงบในการพักผ่อน เล่นกันรวมกัน ทั้งสนใจต่อสภาพแวดล้อมโดย
รอบตัว ช่วง 22 วันผู้เลี้ยงส่วนมากนิยมเริ่มต้นให้อาหารเหลว ต้องเป็นอาหารที่ย่อยง่าย มีคุณสมบัติต่อการ
บ ารุงเลี้ยงร่างกาย อาหารเหลวนี้จะเลี้ยงสุนัขวันละ 1 มื้อ ในตอนเช้าหรือเย็น (เฉพาะวัยเท่านั้น) ก็ได้ แต่
ต้องใช้เวลานั้นเป็นประจ า ส าหรับปริมาณที่ให้นั้นควรจะให้มีน้ าหนัก 4 % ของน้ าหนักตัว 
  อาหารหนัก เป็นอาหารหนักที่ใช้บ ารุงเลี้ยงสุนัข จะเริ่มใช้เมื่อลูกสุนัขมีอายุ 45 วัน และ
จะใช้ไปตราบชั่วอายุของสุนัข แต่มีข้อเปลี่ยนแปลงส่วนผสมตามวัยของสุนัข เพราะความต้องการของ
ร่างกายต่ออาหารหนักของสุนัขนั้น เปลี่ยนแปลงไปตามวัยและตามสภาพแวดล้อม 
  เรื่องของการออกก าลังกาย 
   ลูกสุนัขท่ีเริ่มสอนวิ่งจะเป็นวัยที่เหมาะต่อการเริ่มน ามาออกก าลังกาย วัยนี้จะมี
อายุ  35  วันไปแล้ว ให้ออกก าลังกายในสถานที่เฉพาะ คือ ลานปล่อยมีรั้วรอบ  พื้นที่กว้าง  3   เมตร       
ยาว 6 เมตร พื้นหญ้าอยู่กลางแจ้ง มีการท าความสะอาด ท าลายเชื้อโรค 
 
  การจัดที่อยู่อาศัย  การเอากระบะออกนั้น อาจจะอยู่ในช่วงที่ลูกสุนัขมีอายุ 12 - 15 วัน 
โดยปกติขณะที่ลูกสุนัขอยู่ในกระบะคลอดนั้น แม่สุนัขอาจออกมาพักนอกกระบะคลอด ซึ่งลูกไม่สามารถ
รบกวนได้ เมื่อเอากระบะคลอดออกแล้ว  อาจปรับปรุงกุฏนอนด้วย การใช้ไม้กั้นสูงประมาณ     1 ฟุต เพ่ือ
กันการรบกวนของลูกสุนัข ให้แม่สุนัขเข้าและออกได้ ด้านความสะอาดนั้นเป็นสิ่งส าคัญ เพราะลูกสุนัข
ย่อมจะถ่ายตลอดวัน ส าหรับอุจจาระมีปัญหาน้อยมาก เพราะแม่จะเลียให้สะอาด ส่วนปัสสาวะนั้นจะก่อ
ความสกปรกและหมักหมม ดังนั้นกระดานปูนอนและวัสดุรองนอน ต้องน าออกท าความสะอาดผลัดเปลี่ยน
กันทุกวันเช้าและเย็น ดังนั้นจึงควรเตรียมจัดหากระดานปูนอนและผึ่งไว้ 3 ชุด จึงจะเพียงพอต่อการใช้งาน 
ส่วนพ้ืนกุฏนอนรวมทั้งบริเวณอ่ืน ๆ อันเป็นที่อยู่อาศัยนั้น ย่อมมีความจ าเป็นต้องท าความสะอาด การท า
ความสะอาดก็ต้องย้ายลูกสุนัขออกมาภายนอก และจัดให้ลูกสุนัขมาพักภายนอกตามความเหมาะสม ส่วน
การท าความสะอาดนั้น น้ ายาควรผสมยาฆ่าเชื้อโรคที่ไม่เป็นพิษต่อผิวหนัง และอาจจะท าทุกวันหรือวันเว้น
วันหรือสัปดาห์ละ ๒ ครั้ง ก็แล้วแต่ความสกปรกจะมีมากน้อยเพียงใด 
 เรื่องของอาหารลูกสุนัข โดยปกติการเลี้ยงลูกสุนัขอ่อนนั้น นิยมให้อาหารเหลว เมื่อมีอายุ 21 วัน 
และเริ่มให้อาหารหนัก 42 วัน ส่วนนมเป็นอาหารที่ให้ประจ า แต่ถ้านมแม่จ ากัดและลูกมาก การให้นมเสริม
ก็ควรจะให้ก่อน 15 วัน นมที่ให้ควรใช้นมส าหรับเด็กอ่อนที่ให้ประจ า โดยเลือกให้มีปริมาณไขมันใกล้เคียง
กับนมธรรมชาติ 

  การเปรียบเทียบส่วนประกอบในน้ านม ระหว่างน้ านมวัวกับน้ านมสุนัข 
 วัว สุนัข 
FAT…………ไขมัน 
LACTOSE….น้ าตาลในนม 
PROTEIN…..โปรตีน 
CACEIN……โปรตีนชนิดหนึ่งพบในนม 
ALERUMIN..โปรตีนชนิดหนึ่งพบในไข่ดาว 
MINERALS..แร่ธาตุชนิดต่าง ๆ 
SOLIDS…… 

3.80 % 
4.80 % 
3.30 % 
2.80 % 
4.40 % 
  .71 % 
12.61 % 

9.00 % 
3.10 % 
8.00 % 
3.50 % 
4.50 % 
.90 % 

21.00 % 
 

 การให้ในระยะแรก ๆ ควรให้มื้อเดียวและเพ่ิมจ านวนมากขึ้นตามอายุ ครั้งแรกถ้าให้ลูกสุนัขกินเอง
สุนัขจะก้มดูด อาจจะส าลักและอันตรายต่อระบบหายใจ ผู้เลี้ยงต้องสอนให้รู้จักเลียโดยใช้นิ้วมือสะอาดจิ้ม
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น้ านมแล้วให้ลูกสุนัขเลีย ครั้งแรกต้องพยายามฝืนอย่าให้ลูกสุนัขดูดนิ้ว เมื่อเลียนิ้วได้แล้วจึงค่อย ๆ เลื่อน
นิ้วใกล้อ่างจนถึงนม ซึ่งลูกสุนัขก็จะก้มกินเอง หลังจากการให้นมแล้วก็จะต้องท าความสะอาดด้วยน้ าอุ่น 
ส าหรับนมที่ให้นั้น ได้กล่าวมาแล้วว่าใช้นมส าหรับเด็กอ่อน เมื่อลูกสุนัขกินไปได้ 3 – 4 วัน ควรเพ่ิม
ส่วนผสมที่เหมาะสมต่อการบ ารุง อันได้แก่ ไข่แดงของไข่และยาบ ารุงกระดูกในลักษณะ    ไซรับ นมที่ผสม
ไข่แดงสดนี้ เมื่อผสมแล้วต้องตั้งไฟให้มีความร้อนประมาณ 100 องศาฟาเรนไฮท์ ในมื้อหนึ่งจะอยู่ใน
ระหว่าง 50 – 100 กรัมต่อ 1 ตัว การจัดเริ่มตั้งแต่ 1 มื้อไปจนถึง 4 มื้อ ห่างกันประมาณ 2 – 2 ½ ชม. 
ยกเว้นกลางคืนจะให้แม่รับไป  
 (4)   การเลี้ยงลูกสุนัขก าพร้า 
 อาหารที่ให้ลูกสุนัขก าพร้า ในเมื่อแม่สุนัขตายเราก็จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเลี้ยงลูกสุนัข โดยการ
จัดเตรียมอาหารส าหรับลูกสุนัขขึ้น โดยใช้นมแทนแม่สุนัข น้ านมปกติมีความเป็นกรดและด่าง (PH) 
ประมาณ 7.1 หรือเป็นกรดเล็กน้อย เราอาจทดลองโดยใช้กระดาษลิทมัส  (              ) มาทดสอบอ่านค่า
ความเป็นกรดและด่างในน้ านม 
  การเตรียมนม 
   น้ านมวัว (WHOLE MILK)  800 ซีซี. 
   ครีม  (CEAM 12 % FAT)  200 ซีซี. 
   ไข่แดง     1 ฟอง 
   กระดูกป่น    6 กรัม 
   วิตามิน เอ.    2,000 ยูนิท 
   วิตามิน ดี.    500 ยูนิท 
  ตีหรือคนเข้าด้วยกันแล้วเติมกรดน้ าส้ม (CITRIC ACID)  4 กรัม เพ่ือให้เป็นกรดเล็กน้อย 
3 สัปดาห์แรกควรให้วันละ 6 ครั้ง กลางวัน 5 ครั้ง กลางคืน 1 ครั้ง 
  ความต้องการแคลอรีของลูกสุนัข 
   แคลอรี/ปอนด์      ของน้ าหนัก/วัน 
   สัปดาห์แรก   60 แคลอรี 
   สัปดาห์ที่สอง   70 แคลอรี 
   สัปดาห์ที่สาม   80 – 90 แคลอรี 
   หลังจากสัปดาห์ที่สาม  90 แคลอรี 

การค านวณการให้นม นมที่จะให้ต่อวันนั้น เราจะต้องค านวณให้ตามน้ าหนักของลูกสุนัข 
อายุ ( วัน) เปอร์เซ็นของน้ าหนักตัว 

3 
7 
14 
21 

15 – 20 
22 – 25 
30 – 32 
34 - 40 

  อุณหภูมิส าหรับลูกสุนัขแรกเกิด ส าหรับอุณหภูมินั้นลูกสุนัขก าพร้าไม่สามารถได้รับ  ไอ
อุ่นจากแม่สุนัขเพียงพอ ในสุนัขแรกเกิดต้องใช้อุณหภูมิประมาณ 85 – 90 องศาฟาเรนไฮท์ ซึ่งอุณหภูมิ
ประมาณนี้ใช้กกตั้งแต่แรกคลอดจนถึง 5 วัน จากการคลอด ส าหรับสัปดาห์ต่อไปก็ลดอุณหภูมิลงเหลือ 80 
องศาฟาเรนไฮท์ จนกระท่ังในสัปดาห์ที่ 4 ถึง 6 ก็ลดอุณหภูมิลงเหลือ 75 องศาฟาเรนไฮท์ หลังจากสัปดาห์
ที่ 6 แล้ว ก็ลดอุณหภูมิจนเหลือ 70 องศาฟาเรนไฮท์ ส าหรับไฟที่ใช้ในการกกลูกสุนัขนั้น ควรใช้ไฟจาก
หลอดอินฟาเรต (INFARED LAMS) 
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  สุนัขที่เกิดใหม่ที่ผิดปกติ สุนัขที่เกิดใหม่ก็ผิดปกติ มีลักษณะผอมบาง ผิวหนังเหี่ยวย่น 
อ่อนปวกเปียก การเคลื่อนไหวผิดปกติ เนื่องจากการหดตัวของกล้ามเนื้อ และผิวหนังเสียไปตัวเย็น เนื้อเยื่อ
เมือกผวิหนังหน้าท้องและขามีสีม่วงแกมแดง (REDDISR PURPLE) ควรบ ารุงเลี้ยงดังนี้.- 
   - สัปดาห์แรกต้องช่วยด้วย กลูโคส 
   - หรือน้ าตับดิบ (RAW LIVER JUICE) วันละ 2 – 3 ซีซี. 
   - อุณหภูมิปกติแรกเกิด (สัปดาห์แรก) 99.7 – 100.4 องศาฟาเรนไฮท์ 
หมายเหตุ – ในการเตรียมนมที่เลี้ยงลูกสุนัขก าพร้า อาจใช้นมแพะก็ได้ ซึ่งดีกว่านมวัว เพราะมี LACTOSE 
(15.10 %) FAT (4.10 %) และ PROTEIN  (3.60 %) ซึ่งที่กล่าวมานี้มีคุณภาพสูงกว่าน้ านมวัว 
 (5)   การบ ารุงเลี้ยงสุนัขเล็ก (2 – 6 เดือน) 
 การให้อาหาร โดยปกติทั่วไปลูกสุนัขจะพรากจากแม่เมื่ออายุเกิน 8 สัปดาห์ การเปลี่ยนเจ้าของ ไม่
ควรเร็วกว่า 8 สัปดาห์ และการให้อาหารก็เป็นเรื่องส าคัญ การให้อาหารในวัยนี้ มีผู้นิยมให้อาหาร       4 
มื้อ เป็นอาหารหนัก 2 มื้อ และอาหารเบา 2 มื้อ และในวัย 4 – 6 เดือน จะเหลือเพียง 3 มื้อ หนัก 2 มื้อ 
และเบา 1 มื้อ อาหารหนักใช้อาหารผสมเป็นหลัก ส่วนอาหารควรใช้เป็นพวกซุบ หรือนม การที่แบ่งอาหาร
ออกเป็นหลายมื้อ ส าคัญมากเพราะต้องการให้ปริมาณน้ าหนักแต่ละมื้อไม่มาก เพราะจะได้ประโยชน์ตั้งแต่
การย่อยอาหาร การดูดซึมอาหารและการบ ารุงเลี้ยง 
 การดูแล การดูแลและเอาใจใส่เป็นสิ่งจ าเป็นและส าคัญที่สุด หากบกพร่องแล้ว เรื่องอ่ืน ๆ ย่อม
ไม่ได้ผลเท่าที่ควร เช่น อาหารดีถูกต้อง แต่เจ้าของขาดความเอาใจใส่ ก็ย่อมไม่รู้ว่าสุนัขกินอย่างไร  พอ
หรือไม่ สุนัขพันธุ์นี้ต้องการความเป็นเพ่ือนมากท่ีสุด การที่สุนัขอยู่ในโอวาทและเชื่อฟัง ท างานให้เราเพราะ
มันปรารถนา ให้เจ้าของถูกใจและพอใจ ดังนั้นนักเลี้ยงสุนัขที่แท้จริงจึงเข้าใจโดยทั่วไปแล้วว่า “การลงโทษ
สุนัขด้วยการห่างเหิน เป็นวิธีการลงโทษท่ีรุนแรง” 
  การออกก าลังกาย การให้สุนัข 2 – 6 เดือน ออกก าลังกายจะมีผลโดยตรงต่อสุขภาพและการ
เจริญเติบโตที่ถูกต้อง โดยปล่อยให้ลูกสุนัขเล่นกันเองอย่างเต็มที่ในลานปล่อย ให้เจ้าของน าออกมาถูกแดด
ก่อนทุกเช้าและเย็น การออกก าลังกายเป็นนิจสินแล้วความเจริญอาหาร ความแข็งแรงของร่างกายก็จะ
เกิดข้ึน ลักษณะการเจริญเติบโตเป็นไปตามวัย 
 การรักษาสุขภาพ สุขภาพและอนามัยในระหว่างการเลี้ยงลูกสุนัข เป็นสิ่งส าคัญโดยเฉพาะการ
เลี้ยงในเขตร้อน 
 การรักษาสุขภาพประเด็นที่ควรพิจารณา 
  - นอนในกุฏมักจะปัสสาวะแล้วนอนทับ 
  - ต้องเช็ดตัวอย่าให้หมักหมม เพราะจะเป็นโรคผิวหนัง 
  - หลังจากให้อาหารแล้วต้องเช็ดตัวทุกครั้ง 
 
 ค.   การเลี้ยงลูกสุนัขวัยรุ่น (7 – 12 เดือน) 
 (1)    การจัดการเลี้ยงสุนัขวัยรุ่นอาจแบ่งได้ 2 ประเภท คือ 

(ก)   การเลี้ยงแบบปล่อยอิสระตลอดเวลา จะกักขังเฉพาะเวลาจ าเป็นเท่านั้น 
  (ข) การเลี้ยงในกรง จะปล่อยออกตามเวลา เมื่อการฝึกและออกก าลังกาย การเลี้ยงแบบ
อยู่กรงนี้ เมื่อฝึกจะง่ายกว่า เพราะสุนัขรู้อยู่แก่ใจว่า เมื่อถึงเวลาเจ้าของจะเอาออกมาสนุกสนานภายนอก 
ก่อนได้เล่นสนุกเจ้าของเขาจะแนะน าฝึกเสียก่อน สุนัขย่อมจะเข้าใจเมื่อได้ฝึกกับเจ้าของแล้วท าดี ๆ 
เจ้าของจะปล่อยให้เล่นเร็ว จึงมีความตั้งใจและเอาใจเจ้าของตามที่แนะน า 
 (2)  การให้อาหาร การให้อาหารก็เช่นเดียวกัน เริ่มลดจ านวนมื้อลง จาก 3 มื้อ มาเหลือเพียง 2 
มื้อ แต่ปริมาณอาหารในแต่ละวันแต่ละมื้อกลับมากว่าเดิม เพราะความต้องการอาหารเพ่ือบ ารุงเลี้ยง
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ร่างกาย และให้พลังงานมากขึ้นตามล าดับ ส่วนผสมของอาหาร ได้เพ่งเล็งไปในด้านความเจริญเติบโตเป็น
ส าคัญ เพราะเป็นลูกสุนัขที่ก าลังอยู่ในวัยที่ร่างกายทุกส่วนขยายจากลูกสุนัขเข้าสู่เป็นสุนัขหนุ่ม    มี
ข้อบังคับบางประการ เกี่ยวกับการให้ในวัยนี้ กล่าวคือต้องควบคุมท้ังปริมาณและคุณภาพให้เหมาะสมกับ
น้ าหนักตัว 
 ภูมิคุ้มกัน ส่วนในเรื่องเก่ียวกับการป้องกันโรคนั้น ภูมิคุ้มกันที่เราให้แก่ลูกสุนัขตั้งแต่เล็กควรจะยัง
มีอยู่ บางแห่งนิยมปลูกภูมิคุ้มกันโรคกลัวน้ าอีกครั้ง โดยห่างจากครั้งแรก 6 เดือน และจ าเป็นจะต้องให้
ภูมิคุ้มกันต่อไปทุก 6 เดือน แต่บ้านเรานิยมให้ในรอบปี เรื่องการสุขาภิบาลก็มีความส าคัญอย่างยิ่งที่ขาด
ไม่ได้ เพราะเป็นมูลฐานส าคัญเกี่ยวกับสุขภาพพลานามัยของสุนัข 
 (3) การออกก าลังกาย การออกก าลังกายสุนัข ก็เป็นสิ่งส าคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่าเรื่องอ่ืน ๆ สุนัขจะ
แข็งแรงปราดเปรียว ร่าเริง กระปรี้กระเปร่า และเจริญอาหารมากน้อยเพียงใด ขึ้นอยู่กับการออกก าลังกาย 
แต่ทั้งนี้หมายความว่าสุขภาพของสุนัขต้องดีเป็นมูลฐานอยู่แล้ว การออกก าลังกายนั้นกระท าได้หลาย
ลักษณะแต่ในลักษณะที่ผู้เป็นเจ้าของได้เล่นสนุกไปกับสุนัขด้วย เป็นการออกก าลังกายที่ดีที่สุด 
 ง.    การบ ารุงเลี้ยงสุนัขท้องและให้นม  

การบ ารุงเลี้ยงสุนัขตัวเมีย เมื่อมีการผสมแล้วและปรากฏว่าสุนัขตั้งท้อง เพราะแม่สุนัขที่ก าลังท้อง
และให้นมนั้น จะต้องการองค์ประกอบต่าง ๆ ของอาหารเพ่ือน าไปสร้างกล้ามเนื้อ กระดูก ระบบ   ต่าง ๆ 
ในร่างกายท้ังหมดให้กับลูกสุนัขภายในท้อง ซึ่งมีจ านวน 2 – 3 ตัว หรือ 9 – 10 ตัว ที่อยู่ในท้อง เมื่อแม่
สุนัขได้สารอาหารที่จ าเป็นและสามารถแจกจ่ายให้กับลูกทุก ๆ ตัว เพื่อก่อสร้างร่างกายให้แก่ลูกได้ และ
เหตุนี้เองแร่ธาตุและสารอาหารของมันไปมาก เช่นสุนัขหลังคลอดใหม่ ๆ เราจะเห็นมันซูบผอมมาก ทั้งนี้
เพราะถูกลูกสุนัขน าแร่ธาตุสารอาหารส่วนใหญ่ไปใช้ ด้วยเหตุนี้เองในช่วงระหว่างสุนัขตั้งท้องถ้าได้รับ
สารอาหารหรือแร่ธาตุต่าง ๆ ไม่เพียงพอต่อความต้องการแล้ว ก็มีผลต่อลูกสุนัขในท้องด้วย อาจคลอด
ออกมาโดยที่ไม่สมบูรณ์หรือถ้าร่างกายอ่อนแอมากก็อาจตาย ลูกสุนัขที่ก าลังเจริญเติบโตอยู่ในท้องแม่จะ
ได้รับอาหารทางรกจากโลหิตของแม่ การเปลี่ยนแปลงภายในโลหิตลูกสุนัขและแม่จะเกิดขึ้นภายในรกเลือด
ของลูกสุนัขท่ียังอยู่ในท้องนี้ จะดูดซึมเอาแร่ธาตุอาหารที่ต้องการไปสร้างความเจริญเติบโต และสิ่งที่ไม่
ต้องการก็ส่งเข้าสู่เลือดของแม่ เพราะฉะนั้นต้องให้อาหารแก่แม่สุนัขอย่างเพียงพอ เพ่ือจะได้ใช้แร่ธาตุและ
สารอาหารต่าง ๆ ในอาหารเพ่ือน าไปสร้างกระดูก เนื้อเยื่อและส่วนต่าง ๆ  
 (1)    การเลี้ยงดูสุนัขตั้งท้อง ควรยึดหลักปฏิบัติต่อไปนี้.- 
  (ก) ควรให้อาหารที่ถูกต้อง คือ มีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุ และวิตามิน     
ถูกต้องครบถ้วน 
  (ข) แม่สุนัขท่ีท าการผสมแล้วในระยะต้น ๆ ควรจะท าการตรวจพยาธิ 
  (ค) ถ้าสุนัขท้องผูกควรให้ยาระบายอ่อน ๆ เช่น น้ ามันพาราฟีน 
  (ง) ใกล้ถึงก าหนดคลอดควรระวังการกระโดด การกระทบกระเทือน หรือการออกก าลัง
กายมากเกินไป 
  (จ) เมื่อใกล้คลอดเจ้าของควรท าความสะอาด ช าระล้างเต้านม ตบแต่งบริเวณเต้านม 
เตรียมไว้ให้ลูกสุนัขก่นคลอดประมาณ 1 อาทิตย์ 
 (2)   ระยะอันตรายในระหว่างตั้งครรภ์ มี 2 ระยะ 
  (ก) ระยะแรกคือ 15 วันแรกหลังการผสมพันธุ์ เป็นระยะการปฏิสนธิของการฝังตัวให้
มั่นคงภายในมดลูก 
  (ข) อีกระยะหนึ่งคือ 15 วันก่อนคลอด ลูกสุนัขในครรภ์เจริญเติบโตใกล้คลอดเต็มที ครรภ์
แม่สุนัขก็จะขยายตัวเต็มขนาด ตัวแม่สุนัขเริ่มอุ้ยอ้ายช่วยและระวังตัวเองได้น้อยลง 
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 (3)   การปรนนิบัติระหว่างการตั้งครรภ์ 
  (ก) การสาง - แปรงขน 
  (ข) การอาบน้ ายาฆ่าเห็บ 
  (ค) การเช็ดหู 
  (ง)การตัดเล็บ 
 (4)    การจัดอาหารบ ารุงเลี้ยงในระหว่างตั้งครรภ์ จะต้องค านึงถึง 
  (ก) แม่สุนัขต้องการอาหารในส่วนบ ารุงเสริมสร้างและทดแทนมากกว่าปกติ 
  (ข) แม่สุนัขมีระยะหนึ่งที่เบื่ออาหาร เพราะภาวะของการตั้งครรภ์ 
  (ค) แม่สุนัขท้องแก่ไม่อาจจะรับอาหารในปริมาณท่ีเหมาะสมในจ านวนมื้อที่จ ากัดปกติได้ 
เพราะกระเพาะขยายตัวได้จ ากัด 
  ถ้าบ ารุงมากเกินไปลูกจะสมบูรณ์มากเกินไป ก็จะเบียดเสียดกันในท้อง อันอาจจะสร้าง
ความผิดปกติก็ได้ หรือจะเกิดอุปสรรคในขณะคลอดก็ได้ 
  ถ้าบ ารุงเลี้ยงไม่เพียงพอ ลูกสุนัขที่คลอดออกมาก็จะแคระแกรนเล็กเกินไป 
 (5)    การออกก าลังกายระหว่างการตั้งครรภ์ หลักส าคัญ คือ 
  (ก) สุนัขตั้งครรภ์จะต้องให้มีการออกก าลังกายอยู่เสมอ 
  (ข) การออกก าลังกาย อย่างเสี่ยงต่ออันตรายโดยตรงต่อครรภ์ 
  (ค) เลือกวิธีการออกก าลังกายให้เหมาะสมกับสภาพครรภ์ และสุขภาพของสุนัข 
  (ง) การเดิน เป็นวิธีการที่ใช้ได้ทุกระยะการตั้งครรภ์ 
 (6)   การรักษาความสะอาด 
  ระยะที่สุนัขตั้งครรภ์ ควรรักษาความสะอาดเป็นพิเศษท้ังตัวแม่สุนัข คอก และอุปกรณ์
เครื่องใช้ภายในคอก แต่ต้องเลือกใช้สารเคมีภัณฑ์ที่สุนัขไม่แพ้ 
 (7)   ข้อควรระวังเรื่องการให้อาหารแม่พันธุ์ระหว่างตั้งครรภ์ 
  (ก) ต้องไม่ให้อาหารแก่แม่พันธุ์มากเกินไปตลอดระยะตั้งท้อง 
  (ข) ระหว่างแม่พันธุ์ตั้งท้อง ไม่ควรทะนุถนอมจนไม่ได้ออกก าลังกายเลย 
  (ค) ระหว่างตั้งครรภ์ควรให้วิตามิน และเกลือแร่ด้วย 
  (ง) ถ้าแม่พันธุ์ได้เลี้ยงตามสัดส่วนของอาหารที่ถูกต้อง ควรให้อาหารเสริมเพ่ิม 
  (จ) อาหารเสริมที่ให้ ไม่ควรเกิน 10 % ของปริมาณอาหารที่ให้ทั้งวัน แม่พันธุ์ที่ดีหลังจาก
การคลอด น้ าหนักควรลดไม่เกิน 10 % ของน้ าหนักตัวก่อนการผสม 
 จ.    การบ ารุงเลี้ยงสุนัขป่วยและสุนัขแก่ 
 ในด้านการบ ารุงเลี้ยงสุนัขพักฟ้ืน หรือสุนัขแก่นั้น สุนัขที่ป่วยหรือพักฟ้ืนนั้นต้องการอาหารจ าพวก
โปรตีนสูง รวมทั้งสุนัขที่มีพยาธิรบกวนด้วย เราควรให้อาหารเสริมต่างหาก นอกเหนือจากอาหารที่ให้
ตามปกติ เพ่ือจะได้ไปซ่อมแซมส่วนที่สูญเสียไป สุนัขป่วยและสุนัขพักฟ้ินต้องการการดูแลและการเอาใจใส่
จากเจ้าของอย่างมาก รวมทั้งต้องจดบันทึกน้ าหนักอยู่เสมอ เพ่ือจะได้ทราบการเปลี่ยนแปลงของตัวสุนัขด้วย 
 ฉ.   การให้อาหารสุนัขในที่ตั้งปกติ 
 (1) การให้อาหารสุนัขในที่ตั้งปกติ ตามปกติแล้วการให้อาหารสุนัขแบบนี้ ไม่ค่อยมีปัญหา  มากนัก 
เพราะเป็นที่ทราบกันอยู่แล้วว่าสุนัขใช้งานทางทหารนั้น จะให้อาหารเพียงครั้งเดียวใน 1 วัน และการให้
อาหารในที่ตั้งปกตินั้นให้เพียงครั้งเดียว 

(2) ถ้ามีความจ าเป็นที่จะต้องเปลี่ยนอาหาร ควรปฏิบัติดังนี้.- 
  (ก) วันแรก อาหารใหม่     ¼   + อาหารเก่า  ¾  
  (ข) วันที่สองอาหารใหม่  ½   +  อาหารเก่า  ½   
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  (ค) วันที่สามอาหารใหม่  ¾   +  อาหารเก่า  ¼  
  ในการเปลี่ยนอาหารถ้าไม่ปฏิบัติเช่นนี้ หรือเปลี่ยนทันทีทันใดหรือเปลี่ยนอาหารบ่อย ๆ 
สุนัขอาจไม่กินอาหาร หรือกินน้อยลง และอาจท้องเสียได้ ไม่ควรเปลี่ยนอาหารที่ไม่จ าเป็น 
 (3) สิ่งส าคัญที่ต้องค านึงเมื่อให้อาหารสุนัข 
  (ก) การให้อาหารสุนัขจะต้องให้เวลาเดียวกันทุกวัน เพ่ือให้สุนัขเกิดความเคยชิน  เวลาที่
จะให้ควรเป็นเวลาที่สุนัขหิวที่สุด จะช่วยท าให้สุนัขกินอาหารได้มาก ประสิทธิภาพในการ ย่อยดี 
  (ข) เจ้าของควรให้อาหารสุนัขเอง ไม่ควรเปลี่ยนคนให้อาหาร เพราะสุนัขบางตัวไม่ยอม
กินอาหารจากคนอ่ืน เป็นการเพ่ิมความรักความผูกพันและความใกล้ชิดระหว่างสุนัขและผู้เลี้ยง 
  (ค)   จัดท าที่ส าหรับให้อาหารและน้ าส าหรับสุนัขแต่ละตัว  เพ่ือป้องกันการ  ติดโรค 
  (ง) ควรเลี้ยงในสถานที่เดียวกันตลอดเวลา 
  (จ) เมื่อสุนัขไม่กินอาหารหรือกินไม่หมด ไม่ควรให้อาหารเหลืออยู่นานเกิน   30 นาที 
เพ่ือสร้างนิสัยให้แก่สุนัข 
  (ฉ) เมื่อสุนัขกินอาหารแล้ว ให้น าสุนัขออกจากคอก เพื่อขับถ่าย เพื่อฝึกให้สุนัขเกิดความ
เคยชิน เป็นการกระตุ้นให้สุนัขขับถ่ายเป็นเวลา กระตุ้นระบบการย่อยดีขึ้น ช่วยเพิ่มการใช้อาหาร และมี
เวลาท าความสะอาดคอกสุนัข ขณะที่สุนัขไม่อยู่ในคอก 
 (4) ไม่ควรให้อาหารเสริม นอกจากจะทราบแน่นอนแล้วว่าสุนัขขาดธาตุอาหารอะไร ปริมาณ
เท่าใด เพราะจะมีผลเสียต่อสุนัข เนื่องจากสุนัขไม่ได้รับอาหารตามสัดส่วนที่สุนัขต้องการ 
 ช   การให้อาหารสุนัขในสนาม การให้อาหารสุนัขในสนาม ซึ่งอาจเป็นพื้นที่ท าการสู้รบ ย่อมแตกต่าง
ไปจากการให้อาหารในที่ตั้งปกติ เพราะการให้อาหารในสนามขณะที่มีการสู้รบกัน สุนัขจะต้องท างานไป
ตลอดเวลา ซึ่งจะมีการพักบางเป็นครั้งคราวในลักษณะเช่นนี้ สุนัขย่อมต้องการพลังงานในการท างานมาก 
เพ่ือให้การท างานมีประสิทธิภาพ จึงไม่สามารถที่จะให้อาหารสุนัขเพียงครั้งเดียวต่อวัน เหมือนอย่างในที่ตั้ง
ปกติได ้
 (1) สุนัขใช้งาน หรือฝึกมีความต้องการพลังงานอาหารมากกว่าปกติ ถ้าได้รับอาหารเพียงพอ
น้ าหนักจะคงที่ ซึ่งไม่ควรแตกต่างกันเกิน 1 กก. ห้วงเวลา 10 – 14 วัน 
 (2) ให้อาหารแห้งชนิดเม็ด (ซีพี) ซึ่งสามารถให้พลังงานอย่างสูง 3,300 แคลอรี ใน 1 กก. โดยแบ่ง
การให้ออกเป็น 6 มื้อ แต่ละมื้อห่างกัน 2 – 3 ชั่วโมง มื้อละประมาณ 1 ขีด มื้อสุดท้ายของการปฏิบัติงาน 
ให้ส่วนที่เหลือทั้งหมด ที่กล่าวมาเป็นการให้อาหารสุนัขทหารทางยุทธวิธี คือ สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด สุนัข
ลาดตระเวน และสุนัขสะกดรอย 
  ส่วนสุนัขยามหรือสุนัขยามสายตรวจ หรือสุนัขหน้าที่พิเศษ นิยมให้วันละ 1 ครั้ง ถ้า
บางครั้งประสิทธิภาพของการท างานลดลง จะต้องให้อาหาร 2 มื้อต่อวัน คือเช้า 1 ใน 4 เย็น 3 ใน 4 ส่วน 
เพ่ือรักษาระดับอาหารในร่างกายให้คงที่ 
  ผลดีที่ได้จากการให้อาหารดังกล่าว จะท าให้สุนัขได้รับพลังงานชดเชยต่อเนื่องตลอดห้วง
เวลาท างาน เป็นการตัดความรู้สึกกังวลของสุนัข ตามธรรมชาติที่ชอบแสวงหาอาหารหรือสิ่งที่กินได้ขณะ
ปฏิบัติหน้าที่ และท าให้ระบบน้ าย่อยอาหารในร่างกาย ไม่ท าให้คุณลักษณะในด้านความตื่นตัว 
กระฉับกระเฉงลดลง 
 (3) การให้อาหารควรให้แบบเดียวกัน เวลาเดียวกันทุกวัน คือต้องไม่ต่ ากว่า 3 ชั่วโมง ก่อนหรือ
หลังการท างาน ถ้าให้เร็วกว่า 3 ชั่วโมง ก่อนออกท างานจะท าให้ท้องอืด กระเพาะบิด เป็นอันตรายแก่
กระเพาะอาหารของสุนัข แต่ถ้าให้หลังจากการท างานอนุโลมให้ใช้ได้ โดยพักอย่างน้อย   1 ชั่วโมง และ
อย่าให้สุนัขกินน้ ามาก 
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 (4) กรณีการท างานต้องเปลี่ยนเวลาไปเรื่อย ๆ ตามสถานการณ์ ไม่จ าเป็นต้องให้เป็นเวลา เพราะ
การให้อาหาร 3 ชั่วโมง ก่อนออกท างาน เป็นสิ่งส าคัญมากกว่า เมื่อสุนัขได้เรียนรู้การให้อาหารเป็นเวลา 
สุนัขส่วนใหญ่จะเคยชินและปรับตัวให้เข้ากับการให้อาหาร 3 ชั่วโมง ก่อนออกท างาน 
 ซ.   การเพิ่มหรือลดอาหาร  
 (1) น้ าหนักลด  เพ่ิมอาหาร 10   % 
 (2) น้ าหนักเพ่ิม  ลดอาหาร 10   % 
 (3) ตรวจสอบน้ าหนักภายใน 2 สัปดาห์ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง 
  - น้ าหนักลด เพ่ิมอาหาร 5   % 
  - น้ าหนักเพ่ิม ลดอาหาร 5   % 
 (4) บันทึกการกินอาหาร การขับถ่ายของสุนัขทุกตัว ทุกวัน ชั่งน้ าหนักทุก 7-10 วัน 
 ด.   สาเหตุท าให้สุนัขน้ าหนักลด  
 (1) กินอาหารได้น้อย แก้ไขโดยท าให้อาหารมีกลิ่น รสดีขึ้น โดยหาอาหารประเภทเนื้อสด ตับสด 
น้ ามันข้าวโพด 
 (2) อาหารให้พลังงานไม่เพียงพอ แก้ไขโดยการเพ่ิมไขมันและโปรตีน ดังนี้.- 
  - น้ ามันข้าวโพด 1 – 3 ช้อนโต๊ะ (15 ซีซี) ต่ออาหารแห้งหนัก 1 ปอนด์ 
  - เนื้อหรือตับสด 1 ช้อนโต๊ะ (15 ซีซี)  ต่ออาหารแห้งหนัก 1 ปอนด์ 
  - นมผสมนมผง 1 ส่วน ต่อน้ า 3 ส่วน 
 ต.   ปัจจัยท าให้สุนัขกินอาหารมากหรือน้อย ขึ้นอยู่กับ  
 (1)  อุณหภูมิอาการและความชื้นสัมพันธ์ 

(ก)  อากาศหนาว  สุนัขกินอาหารเพิ่มข้ึน   เพ่ือน าพลังงานความร้อนจากอาหารให้ 
ร่างกายอบอุ่น 
  (ข) อากาศร้อน สุนัขกินอาหารน้อยลง ทั้งนี้เพราะโลหิตมาเลี้ยงทางเดินอาหารน้อยลง 
โดยจะเพ่ิมไปที่ปอด เพ่ือช่วยควบคุมอุณหภูมิของร่างกาย  
 (2) การเคลื่อนไหว สุนัขที่แข็งแรงเคลื่อนไหวอยู่ตลอดเวลา ชอบการกระโจนหรือวิ่ง ย่อมมีความ
ต้องการพลังงานมากกว่าปกติ จึงต้องกินอาหารมากกว่าสุนัขที่เคลื่อนไหวน้อย 
 (3) การท างาน ถา้สุนัขท างานหนักหรือฝึกหนัก ย่อมต้องการพลังงานมาก จึงต้องการอาหารเพิ่ม 
 (4) สุขภาพของสุนัข สุนัขก าลังเจริญเติบโต สุนัขเพศเมียก่อนผสมพันธุ์ สุนัขตั้งท้อง สุนัขให้นม มี
ความต้องการอาหารมากกว่าปกติ ส่วนสุนัขแก่ต้องการอาหารน้อยลง 
 ถ.   การให้น้ าแก่สุนัข  
 1. ในคอกจะต้องมีน้ าที่สะอาดให้สุนัขกินตลอดเวลา รวมถึงถังน้ าต้องสะอาดด้วย 
 2. ในสนามถ้าไม่มีน้ าติดตัวไป หาได้จากน้ าในแม่น้ า ล าธารที่ไหลเร็ว ท าให้สะอาดโดยใช้สารส้ม
เพ่ือให้ตกตะกอน น้ านิ่งในบ่อต้มอย่างน้อย 15 นาที ใช้ยาฆ่าเชื้อพวกคลอรีน 
 3. ขณะฝึกหรือท างานต้องให้กินน้ าอยู่ตลอดเวลา โดยให้น้ าแต่น้อยแต่บ่อย ๆ ซึ่งจะช่วยเพิ่ม  
ประสิทธิภาพและความแกร่งของสุนัขได้ 
 4. สุนัขที่ก าลังเหนื่อย ห้ามให้น้ ามาก สุนัขอาจอาเจียนได้ ให้กินเพียงเล็กน้อยก่อน แล้วรอไปอีก 
15 นาที จึงให้กินได้ตามต้องการ 
 5. หลังฝึกหรือท างานแล้ว เราต้องให้อาหารสุนัข ให้น้ าเพียง 100 – 200 ซีซี เพราะสุนัขจะเริ่มอ่ิม
น้ าอาจจะกินอาหารไม่ได้ 
 6. ก่อนน าสุนัขไปฝึก ท างาน ห้ามสุนัขกินน้ าตามความพอใจ 
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8.   ประเภทของอาหารสุนัขใช้งานทางทหาร แบ่งเป็น 4 ประเภทใหญ่ ๆ ดังนี้.- 
 ก.   อาหารประเภท ก. เป็นอาหารที่ปรุงขึ้นเอง เป็นอาหารสด อาหารพวกนี้ได้มาจากพวกเนื้อต่าง ๆ 
เนื้อสด รวมถึงเครื่องในสัตว์ด้วย เช่น หัวใจ ปอด ล าไส้ ม้าม ไต ฯลฯ โดยมากท าให้สุกแล้วใช้เลี้ยงได้เลย 
 ก่อนประกอบอาหารพวกนี้ควรเอากระดูกออกเสียก่อน อาหารที่ประกอบขึ้นเองนอกจากเนื้อสัตว์
แล้วยังใช้พวกเมล็ดธัญญพืชอ่ืน ๆ ได้แก่ ข้าวทุกชนิด ถั่ว ข้าวโพด ฯลฯ ผักกินใบก็อาจใช้ในการประกอบ
อาหารเพื่อใช้เลี้ยงสุนัขได้เล็กน้อย เพราะสุนัขย่อยอาหารพวกผักได้ไม่ดีเท่าสัตว์อ่ืน ๆ อาหารที่กล่าวมา
ทั้งหมดนี้ เราจะน ามาเลี้ยงสุนัขทันทีไม่ได้ จ าเป็นต้องประกอบอาหารเหล่านี้ให้สุกก่อน เพ่ือฆ่าเชื้อโรคและ
พยาธิบางอย่างที่อยู่ในเนื้อสัตว์ อาหารสดที่ปรุงขึ้นเองเป็นอาหารที่หาง่ายทั่วไป ให้คุณภาพอาหารดี ราคา
ถูก รสดี กลิ่นดี ต้องในรสนิยมของสุนัข แต่มีข้อเสียมากคือในการประกอบต้องการความสะอาด ภาชนะที่
ใช้ในการประกอบอาหารต้องสะอาดพอ เสียเวลาในการจัดหา และเตรียมการนาน รวมถึงอาหารพวกนี้การ
เตรียมการในครั้งหนึ่ง ๆ ต้องให้สุนัขกินหมด เพราะไม่สามารถเก็บไว้ได้นาน 
 ข.   อาหารประเภท ข. เป็นอาหารกระป๋องส าเร็จรูป สามารถใช้เลี้ยงสุนัขได้ทันที โดยไม่ต้องมาปรุง
แต่งหรือท าให้สุก โดยใช้ผสมกับข้าวแดงให้สุนัขก็ได้ เป็นการประหยัดเวลาแต่มีราคาค่อนข้างแพงกว่า
อาหารสดที่ปรุงขึ้นเอง นอกจากประหยัดเวลาแล้ว ยังสะดวกในการขนย้ายและเก็บรักษาไว้ได้นาน แต่ถ้า
เปิดกระป๋องแล้วควรใช้ให้หมดเลย ไม่ควรเก็บไว้ใช้ในวันต่อไป เพราะอาหารเสียอาจเป็นสาเหตุให้สุนัข
ท้องเสียได ้
 ค.   อาหารประเภท ค. เป็นอาหารกระป๋องส าเร็จรูปเช่นเดียวกับประเภท ข แต่สามารถให้สุนัขกินได้
เลย โดยไม่ต้องผสมกับข้าว หรืออาหารประเภทพวกคาร์โบไฮเดรต เพราะอาหารประเภท ค  มีโปรตีน 
คาร์โบไฮเดรต ไขมัน เกลือแร่ และวิตามิน ที่สุนัขต้องการครบหมดแล้ว ซึ่งไม่จ าเป็นต้องผสมกับอาหาร
ประเภทอ่ืน ๆ ให้สุนัขอีก 
 อาหารประเภท ค. แบ่งออกเป็น 2 พวกใหญ่คือ 
  - ค. เปียก 
  - ค. แห้ง 
 (1) อาหารประเภท ค เปียก เป็นอาหารผสมของอาหารพวก เนื้อ ข้าว ถั่วต่าง ๆ วิตามิน เกลือแร่ 
ไขมัน รวมถึงกระดูกป่นของสัตว์ มาท าให้สุก แล้วบรรจุลงในกระป๋องแล้วน าไปนึ่งในหม้อนึ่งความดัน เพ่ือ
ฆ่าเชื้อโรคและแบคทีเรีย อัตราส่วนอาหารกระป๋องมีส่วนประกอบที่เป็นน้ าประมาณ 72 % เนื้อผสม
อาหาร 28 % เป็นอย่างต่ า อาหารกระป๋องที่มีคุณภาพดีต้องมีคุณค่าอาหารประมาณ 500 แคลอรี ต่อ          
1 ปอนด์ และมีรสที่สุนัขชอบ และสะดวกในการใช้ 
 (2) อาหารประเภท ค แห้ง เป็นอาหารที่ส าเร็จรูปชนิดหนึ่งของอาหารสุนัข ที่มีส่วนผสมที่แตกต่าง
ไปจากอาหาร ค เปียก อาหาร ค แห้ง มีส่วนผสมของ แป้งสาลี ข้าวโพด ถั่วเหลืองบด เนื้อ ตับ ไขมัน เกลือ
แร่ต่าง ๆ รวมทั้งวิตามินด้วย มีคุณค่าทางอาหารครบตามความต้องการของร่างกายสุนัข โดยมากมีรูปแบบ
ไม่แน่นอน เช่น รูปดาว รูปกลม หรือสี่เหลี่ยมรูปกระดูก อาหารพวกนี้โดยมาจะมีความชื้น 10 % มีเนื้อ
อาหารผสม 90 % ให้พลังงานประมาณ 1,500 แคลอรี/ปอนด์ 
  อาหารที่ขายในท้องตลาด  
   - ซี.พี.  (C.P) 
   - ฟริสกี ้  (FRISKIES) 
   - เอโปร  (A.PRO) 
   - ทรัสตี้  (TRUSTY) 
   - บริดเดอร์ ช้อย (BREEDER CHOICE) 
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 ง.   อาหารพิเศษหรืออาหารเสริม อาหารพวกนี้ได้แก่ เนื้อสัตว์ ตับ ไข่ นม วิตามินต่าง ๆ ในรูปไซรับ 
ที่ใช้หรือบ ารุงสุนัขในขณะตั้งครรภ์ หลังจากการคลอดหรือสุนัขป่วย รวมทั้งสุนัขพักฟ้ืน อาหารเสริมโดย
ปกติแล้วให้แยกออกจากอาหารที่ให้ตามปกติ เพ่ือที่จะให้ร่างกายน าไปใช้ได้เต็มที่    นอกจากนี้แล้วยังมี
อาหารเสริมชนิดต่าง ๆ เช่น อาหารเสริมบ ารุงด้วยแร่ธาตุต่าง ๆ เช่น ไวเดริน เอ็ม หรือซูตามินยัสต์ เป็นต้น 
9.    การเก็บรักษาอาหารสุนัข  
 การเก็บรักษาอาหารสุนัข ก็มีความจ าเป็นและมีความส าคัญที่เราควรจะทราบด้วย เพราะถ้าเรา
เก็บหรือรักษาอาหารของสุนัขไม่ดีแล้ว สิ่งต่าง ๆ ที่เกิดข้ึนย่อมมีผลต่อตัวสุนัขของเรา เช่น ถ้าเราเก็บรักษา
อาหารไม่ดีปล่อยให้หนู หรือแมลงมาแทะกิน สัตว์เหล่านี้เราก็ทราบอยู่แล้วว่าเป็นพาหะของโรค ซึ่ง
สามารถติดต่อมาถึงสุนัขได้ หรืออาหารที่เปิดให้สุนัขกินแล้วเหลือเก็บไม่ดี อาจจะได้รับความชื้น ถูกน้ าท า
ให้เกิดเชื้อรา หรือเชื้อโรคต่าง ๆ เข้าไปในอาหาร และเมื่อเราน าอาหารนั้นมาให้สุนัข ก็อาจจะท้องเสียหรือ
เป็นโรคได้ ดังนั้น เราควรจะศึกษาถึงการเก็บอาหารของสุนัขโดยถูกต้องถูกต้อง 
 - ถ้าเป็นอาหารประเภท ก. คือเป็นอาหารสดที่ปรุงขึ้นเองนั้น ควรจะพยายามกะพอให้สุนัขกินใน
วันวันหนึ่งเท่านั้น หลักจากปรุงเสร็จแล้วให้กินให้หมด แต่ถ้าอาหารเหลือ อาจเก็บไว้ได้ในตู้เย็นก็ได้ แต่ควร
พยายามกะให้กินในวันนั้น เพราะประเทศเราเป็นประเทศร้อน การเก็บอาหารไว้ในอุณหภูมิปกติ อาจจะท า
ให้อาหารนั้นบูดหรือเสียได้ เมื่อเหลือจากการหุงต้มหรือการให้อาหารแล้ว ก็ควรที่จะเก็บไว้ในตู้เย็น ไม่ควร
เก็บไว้ในอุณหภูมิธรรมดา 
  - ถ้าเป็นอาหารประเภท ข. หรือ ค. ส่วนใหญ่แล้วอาหารกระป๋องประเภท ข. และ ค. มัก
ไม่ค่อยจะมีปัญหามากนักในการเก็บ เพราะเราสามารถที่จะเก็บไว้ได้ตลอดปี ในอุณหภูมิปกติธรรมดา โดย
ไม่มีการบูดเน่า เพราะอาหารภายในกระป๋องถูกปิดตาย ไม่ให้อากาศหรือเชื้อโรคเข้าได้ การเก็บไม่ควรเก็บ
ในอุณหภูมิที่ร้อนจัดเกินไป การเก็บไว้ในห้องที่มิดชิด อย่าให้กระป๋องถูกน้ า หรือความชื้น เพราะอาจท าให้
ผุหรือเป็นสนิมได้ ถ้าเกิดอาการโปร่งหรือบุบของกระป๋องโดยมิได้หล่นหรือถูกกระทบกระแทก แสดงว่า
อาหารกระป๋องนั้นเกิดการผิดปกติข้ึนภายใน ไม่ควรน ามาให้สุนัขกิน เพราะเป็นอันตรายแก่สุนัข 
  -  ถ้าเป็นอาหารแห้ง  มักอยู่ในรูปกล่องมากกว่ากระป๋อง การเก็บรักษาค่อนข้างยาก  
ต้องเก็บไว้ในที่แห้งไม่ชื้น เพราะความชื้นจะท าให้เกิดเชื้อราในถุง และท าให้อาหารเสียง่าย ถ้าเก็บไว้ไม่ดี
อาจถูกรบกวนโดย มอด หรือมด ต้องเป็นที่ ๆ ไม่ร้อนจัดและอับ ปัญหาส่วนใหญ่ในการเก็บอาหารพวกนี้ 
ถ้าทางบริษัทผู้ผลิตท าการบรรจุหีบห่อไม่ดีแล้ว โอกาสที่จะเสียย่อมมีมาก กับรวมทั้งทิ้งไว้นานเกินไปก็ท า
ให้เสียได้ 
  - อาหารเสริมหรืออาหารพิเศษ อาหารเสริมเป็นที่ทราบกันดีอยู่แล้วว่าอาหารส่วนใหญ่
แล้ว ได้แก่พวกอาหารสดต่าง ๆ เช่น เนื้อสด ตับสด ไข่ไก่สด อาหารพวกนี้ถ้าเก็บไว้ในอุณหภูมิปกติจะไม่ได้
นานเกิน 1 วัน ก็จะบูดเน่าได้ อาหารเสริมพิเศษพวกของสดพวกนี้ จึงควรเก็บไว้ในตู้เย็น หรือห้องน้ าแข็งให้
อยู่ในสภาพที่แข็งเป็นน้ าแข็งเลย อาหารเหล่านี้จะได้ไม่ถูกท าลายโดยจุลินทรีย์ในอากาศ ซึ่งจะท าให้อาหาร
บูดเน่าได้ 
  - ส่วนอาหารพิเศษที่อยู่ในรูปของยา ซึ่งเป็นอาหารเสริมประเภทบ ารุง พวกโปรตีน หรือ
ไวตามิน หรือเกลือแร่ต่าง ๆ เช่น ไวเดริน เอ็ม, เว็ตซิม หรือ ซูตามินยีสต์ พวกนี้ไม่มีปัญหาในการเก็บ เก็บ
ในอุณหภูมิไม่ร้อนเกินไป ถ้าจะเก็บได้นาน ๆ ควรเก็บในที่ท่ีมีอุณหภูมิต่ า 
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การดูแลตัวสุนัขและคอก 
ความมุ่งหมาย เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้รู้ถึงวิธีการดูแลตัวสุนัข และคอกสุนัขที่สุนัขอาศัยและการ
อนามัยของสุนัขอย่างถูกต้อง ซึ่งเป็นการปฏิบัติประจ าวัน 
1.    การบ ารุงรักษาขนสุนัข 
 ผิวหนังและขน ผิวหนังของสุนัขนั้นบางไม่หนาเหมือนหนังวัว  หนังควาย สุนัขมีขนไว้เพ่ือป้องกัน
อันตรายผิวหนัง นอกจากป้องกันอันตรายแก่ผิวหนังแล้วยังป้องกันความร้อน ความหนาวด้วย สุนัขท่ีอยู่ใน
เขตหนาวก็ย่อมมีขนยาวกว่าในเขตร้อน ดังนั้นสุนัขที่อยู่ในเขตหนาว แต่น ามาเลี้ยงในเขตร้อนก็ต้องประสบ
ความยากล าบากในการบ ารุงรักษามาก เพราะสภาพดินฟ้าอากาศ 
 ส าหรับสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดก็เช่นกัน เป็นสุนัขที่มีต้นก าเนิดในเขตหนาว สุนัขเยอรมันเชพเพอด 
มีขน 2 ชั้น ขนชั้นในตามปกติแล้วจะแนบติดกับผิวหนัง มีสภาพอ่อนนุ่มคล้ายขนลูกสุนัข ส่วนขนชั้นนอก
นั้นเป็นขนที่แข็งกว่าและยาวกว่าชั้นใน มีน้ ามันกันน้ าได้ในตัว ขนเหล่านี้เมื่อหมดอายุจะร่วงจากขุมขนและ
ค้างอยู่บนตัวสุนัข เราจ าเป็นต้องแปรงขนให้สุนัขเพ่ือที่ท าให้สุนัขสะอาดขึ้น และช่วยท าให้ขนรุ่นใหม่
ออกมาแทนท่ีโดยง่าย 
 ก.   ความมุ่งหมายของการแปรงขน (GROOMING) 
 (1)   การแปรงขนก็เท่ากับเป็นการนวดหรือกระตุ้นให้ผิวหนังหรือต่อมไขมันที่โคนของขนให้
ท างานปกติรวมทั้งท าให้ช่วยการหมุนเวียนของกระแสโลหิตใต้ผิวหนังหมุนเวียนดีขึ้น 
 (2)   เป็นการขจัดรังแค ขนทีหมดอายุ และสิ่งสกปรกออกจากร่างกายสุนัข 
 (3)   ท าให้ผู้เลี้ยงสามารถตรวจสภาพของสุนัขไปในตัว เพื่อที่จะทราบสิ่งปกติในตัวสุนัข 
 (4)   เริ่มความสัมพันธ์และความใกล้ชิดระหว่างเจ้าของสุนัขกับสุนัข 
 (5)   จะท าให้สุนัขดูสวยงาม และมีสุขภาพดี 
 ข.   ขั้นตอนในการแปรงขนสุนัข     
  ขั้นตอนในการแปรงขนสุนัขนั้น มี 4 ขั้นตอน คือ 
   (1)   ใช้นิ้วมือท าเป็นคราดขูดทวนขนสุนัขให้ทั่ว เพ่ือให้รังแคในขนร่วงและสิ่งสกปรกต่าง ๆ หลุด
ออกมา ทั้งเป็นโอกาสนวดผิวหนังสุนัขไปในตัว 
  (2)   ใช้แปรง แปรงทวนขนสุนัขเบา ๆ ให้ทั่วทั้งตัว เพ่ือแปรงสิ่งที่หลุดออกพ้นจากตัวสุนัข 
 (3)   ใช้แปรง แปรงขนสุนัขกลับไปกลับมาตามขนให้ทั่ว ให้ขนคงสภาพเดิม 
 (4)   ใช้ฝ่ามือลูบตามขนสุนัขให้เรียบ หรือตบให้ขนเข้าที่จะเป็นมัน ถ้าจ าเป็นใช้หวี หวีขนสุนัข
เพ่ือแต่งให้เรียบร้อยอีกครั้งหนึ่ง จงระวังอย่าให้หวีไปท าอันตรายแก่ผิวหนังสุนัข หรือดึงขนท าให้สุนัขเจ็บ 
2.   การตรวจสุขภาพประจ าวัน และการบ ารุงรักษา ช่องหู, ฟัน, ปาก และเล็บ  
 ก.   เจ้าหน้าที่สัตวบาลจะต้องตรวจสุขภาพภายในคอกเป็นประจ าทุกวัน ส่วนใหญ่ของการตรวจจะ
ตรวจในขณะชั่งน้ าหนักประจ าสัปดาห์ หรือร่วมตรวจในขณะที่เจ้าของสุนัขท าการแปรงขนสุนัข 
 ข.   เจ้าหน้าที่สัตวบาลจะต้องสังเกตว่าสุนัขมีลักษณะและอาการอย่างไร เมื่อสุนัขมีสุขภาพสมบูรณ์
และสบายดี เขาต้องรู้ว่าสุนัขที่ปกติลักษณะอย่างไร ถ่ายวันละกี่ครั้ง กินอาหารได้มากเท่าไรในแต่ละวัน 
เมื่อตรวจสุขภาพประจ าวันจะได้ใช้ความรู้เหล่านี้สังเกตสิ่งที่ผิดปกติ เช่น สุนัขไม่กินอาหารมา 1 – 2 วัน
แล้ว ขนร่วงบางแห่ง ผิวหนังมีสีแดงปนบางแห่งของร่างกาย มีสิ่งขับถ่ายมาจากจมูก ตา เกาหรือสะบัดหู
บ่อย 
 ค.   เมื่อตรวจพบสิ่งปกติดังนี้ ต้องรีบรายงานให้สัตวแพทย์ทราบทันที ห้ามวินิจฉัยโรคและใช้ยา
กลางบ้านรักษาเอง การท าเช่นนี้ จะมีผลเสียกับสุนัขมากกว่าผลดี การตรวจพบอาการเจ็บป่วยหรือบาดเจ็บ
ใด ๆ แต่เริ่มแรกถือเป็นเรื่องส าคัญ เพราะสัตวแพทย์ได้รักษาสุนัขตั้งแต่แรกป่วย โอกาสหายจะแน่นอน
และ รวดเร็ว 
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 ง.   จุดที่จะต้องตรวจเพื่อดูอาการเจ็บป่วย และบาดเจ็บ มีดังนี้.- 
  (1)   นัยน์ตา นัยน์ตาสุนัขถูกเปรียบเสมอว่าเหมือนกระจกของร่างกาย ซึ่งมีความหมายว่าการ
เจ็บป่วยของร่างกายมักจะเกี่ยวข้องบ่อย ๆ กับการผิดปกติของนัยน์ตานอกจากนี้การเจ็บป่วยจ านวนมาก
จะมีผลกับนัยน์ตาเท่านั้นก็ได้ 
 นัยน์ตาสุนัขที่ปกติจะต้องแจ่มใสเป็นประกาย ดูสะอาด เนื้อเยื่อรอบนัยน์ตามีลักษณะสี
ชมพู ก้อนเนื้อเล็ก ๆ ลักษณะคล้ายลิ่มอยู่ที่มุมด้านในของนัยน์ตา มีชื่อว่า นิคติเตติ้งเม็มเบร็น 
(NICTITATING MEMBRANE) หรือขอบตาที่สาม (TIRD DYELID) ตามปกติจะคลุมส่วนด้านในของ 
นัยน์ตาเพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
 อาการผิดปกติ เนื้อเยื่อบุผิวเปลี่ยนเป็นสีแดง หรือเหลือง และลูกนัยน์ตาสีขาว เยื่อบุผิวซีด   
สิ่งขับออกจากนัยน์ตาสีขาวหรือเหลือง ส่วนของตาขาวขุ่นมีสีขอบตาบวม ขอบตาปิดเป็นบางส่วนหรือ     
ปิดสนิท หรือ นิคติเตติ้ง เม็มเบร็น คลุมขอบตาขาวมากกว่าปกติ ระมัดระวังอย่าให้นัยน์ตาสุนัขได้รับ
อันตรายเมื่อตรวจ 
 (2)   จมูก ส่วนปลายจมูกสุนัขซึ่งมีสีด า ตามปกติจะเป็นประกายและชื้น ถ้าแห้งและไม่เป็น
ประกายอยู่ตลอดเวลา อาจเป็นอาการของการเจ็บป่วย 
 อาการผิดปกติ ปลายจมูกแห้งไม่เป็นประกาย มีสิ่งขับเป็นน้ าสีเหลืองหรือแดงเรื่อ ขับ
ออกมาจากจมูก หรืออยู่รอบรูจมูกส่วนนอก จาม หายใจเสียงดัง และตะกุยจมูก ห้ามแยงจมูกด้วยวัตถุ
แหลมยาว ไม่ว่าในกรณีใด ๆ ทั้งสิ้น 
 (3)   หู ขี้หูสีน้ าตาลจ านวนเล็กน้อย มักเห็นบ่อย ๆ ที่รูหูส่วนนอกถือเป็นปกติ 
 อาการผิดปกติ ภายในรูหูบวมแดง และมีสิ่งขับจ านวนมาก มีกลิ่นเหม็นออกจากรูหู สะบัด
หัว ใบหูตก เอียงหัวไปด้านใดด้านหนึ่ง สะบัด เกาหรือข่วนหู เจ็บหูเมื่อจับ 
 สิ่งสกปรกและขี้หู สามารถเอาออกจากส่วนในของใบหูได้หลายวิธี โดยใช้ส าลีพันปลายไม้
เช็ดออก ห้ามใช้วัตถุแหลมยาวแยงเข้าไปในรูหูโดยเด็ดขาด 
 (4)   ปาก ตามปกติ ปากที่สมบูรณ์ เหงือก และส่วนด้านในของริมฝีปากจะมีสีชมพู ฟันแน่น
แข็งแรงสีขาวเป็นประกาย 
 อาการผิดปกติ เหงือกและเนื้อเยื่อด้านในสีซีด เหงือกสีแดงและมีโลหิตไหล เหงือกมีแผล
แบบต่าง ๆ น้ าลายไหลตลอดเวลา น้ าลายมีสีเลือดปน หายใจมีกลิ่นเหม็น ฟันโยกและหัก หินปูนเกาะบน
ฟันสิ่งแปลกปลอมขวางกั้นระหว่างฟัน นอกจากนี้ให้สังเกตสุนัขแสดงอาการอ้าปากหรือตะกุยท่ีปาก 
 (5)   ฟัน ฟันลูกสุนัข (PUPRY TEETH) หรือ (TEMPORRARY TEETH) ลูกสุนัขจะมีฟันน้ านม
ประมาณ 28 – 32 ซี่ ประกอบด้วยฟันหน้า 6 ซี่ ฟันที่มุมปาก 2 ซี่ และกราม 8 ซี่ ทั้งข้างล่างและข้างบน 
ฟัน จะเริ่มข้ึนเมื่อสุนัขอายุได้ประมาณ 21 วัน และจะขึ้นเรื่อยต่อไปอีกเป็นระยะ 2 – 3 อาทิตย์ จนกระทั่ง
อายุได้ประมาณ 4 – 6 อาทิตย์ ฟันน้ านมจะขึ้นครบ 
  - ฟันแท้ )PERMANENT TEETH) ฟันแท้ตามธรรมดาจะมี 32 ซี่ ฟันแท้จะเริ่มขึ้นมาแทน
ฟันน้ านม เมื่อประมาณ 3 – 4 เดือน และเมื่ออายุสุนัขประมาณ 6 หรือ 7 เดือน ฟันแท้จะขึ้นครบชุด ซึ่ง
จะมีฟันหน้า 6 ซี่ ฟันเขี้ยว 2 ซี่ รวมทั้งข้างล่างข้างบนเป็น 16 ซี่ ฟันกรามข้างบน 12 ซี่ และข้างล่าง 14 ซี่ 
รวมทั้งชุด 42 ซ่ี 
  - ในระหว่างที่ฟันขึ้นนั้น เหงือกมักจะบวมแดง และบางที่น้ าลายจะไหล ถ้าเหงือกบวม
มากและมีอาการปวดเกิดขึ้นจะท าให้สุนัขเบื่ออาหาร สุนัขจะอ่อนเพลีย ซึม และบางรายจะมีอาการชักได้ 
บางทีฟันแทงออกมาก่อนที่ฟันน้ านมจะหลุด จะท าให้มีอาการอักเสบได้ แต่ตามปกติฟันแท้จะค่อย ๆ โผล่
ขึ้นมาแทนฟันน้ านมจะหลุดออกไปก่อน ฉะนั้นในระหว่างสุนัขอายุประมาณ 3 – 7 เดือน เป็นระยะที่เรา
ควรระวัง ดูแลสุนัข เพราะจะเป็นสาเหตุหนึ่งจะท าให้เจ็บป่วยได้ง่าย 
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  - การรักษาความสะอาด ตามธรรมชาติสุนัขกินอาหารพวกเนื้อ และมีการเคี้ยวและแทะ
กระดูกอยู่เสมอ ซึ่งจะท าให้ฟันทนและแข็งแรงอยู่เสมอ กระดูกที่จะให้แทะต้องเป็นกระดูกแข็งชนิดใหญ่ 
เช่น กระดูกขา,  สะบักของโคกระบือ ไม่ให้ใช้กระดูกเล็ก ๆ กระดูกไก่ แต่เมื่อกินอาหารอ่อน ๆ อยู่นาน ๆ 
เช่น อาหารพวกแป้ง เนื้อสับ และไม่ค่อยได้ออกก าลังฟันโดยการแทะหรือฉีกเป็นระยะเวลานาน แล้วฟัน
มักจะผุเน่า และมีหินปูนเกิดขึ้น ซึ่งมีสีเหลืองเทาหรือน้ าตาลจับตามโคนฟัน ซึ่งมีลักษณะแข็งและเปราะ
เมื่อ  หินปูนเกิดข้ึนมากมักจะดันเหงือกย่นจะท าให้ฟันโคนโยกได้ อาหารที่เน่ามักจะค้างอยู่ตามซอกฟัน ท า
ให้เหงือกเน่าและเป็นหนอง และเหงือกเป็นรูได้ ซึ่งมักจะพบเสมอตามแถวบริเวณโคนฟัน การใช้เกลือถูฟัน   
จะปอ้งกันไม่ให้หินปูนเกิดข้ึน ถ้าฟันเกิดเน่าผุควรถอนออก น าสุนัขไปให้สัตวแพทย์ตรวจฟันปีละ 2 ครั้ง 
 (6)   ผิวหนังและขน ภายใต้สภาพปกติ ถ้าเลี้ยงดูแลแปรงขนสุนัขดี ขนสุนัขจะดูเป็นมัน ผิวหนัง
จะอ่อนนุ่ม และย่นไปมาได้ ลักษณะของขนจะเปลี่ยนไปตามสภาพอากาศฤดูกาล 
 ขนชั้นในจะหนาและเด่นกว่าเมื่ออากาศหนาว การผลัดขนจะเห็นเด่นชัด เมื่ออากาศร้อน หรือตอน
ฤดูร้อน การเปลี่ยนแปลงของขนเช่นนี้ถือว่าปกติ 
 อาการผิดปกติ ผิวหนังสีแดง มีสะเก็ดแผล สิ่งขับชื้น เกา ผลัดขนผิดฤดูกาล ขนร่วงที่เดียว หรือ
หลายแห่ง ผิวหนังแห้ง และไม่ยืดหยุ่น สังเกตเสมอเพ่ือค้นหา หมัด เห็บ หิด และเหา 
 (7)    เท้าและอุ้งเท้า ถ้าต้องการให้สุนัขท างานอย่างมีประสิทธิภาพ จะต้องดูแลเอาใจใส่อย่าง
ถูกต้องต่อเท้าสุนัข ตรวจเท้าสุนัขว่ามีสิ่งแปลกปลอมยังอยู่ในอุ้งเท้าหรือขนหรือเปล่า ดูแลบาดแผลรอยขีด
ข่วน ถลอกท่ีอุ้งเท้าด้วย 
 ตามปกติเล็บเท้าสุนัขจะสึกกร่อนไปตามธรรมชาติ เหลือความยาวที่พอเหมาะ ดังนั้นเมื่อ
สุนัขยืนส่วนปลายของเล็บต้องไม่สัมผัสพ้ืน บางครั้งเล็บเท้าสุนัขจะยาวเกินไป ท าให้ขัดขวางการท างานของ
สุนัข 
 อาการผิดปกติ เล็บเท้ายาว แตกหัก หรือหลุดออกมา สังเกตนิ้วติ่งว่าเล็บยาวจนงอโค้งเข้า
ไปในผิวหนังหรือเปล่า สังเกตอาการเท้าแพลง เดินกะเผลกเพราะเท้ามีปัญหาหรือไม่ 
 (8)   ขา ที่ขาหน้าตรงข้อศอกด้านนอกทั้งสอง จะมีรอยด้านซึ่งมีชื่อเรียกว่า แคลลัส (CALLUS) 
ซึ่งถือเป็นปกติ แคลลัสเป็นบริเวณผิวหนังที่หนาไม่มีขน เส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ 1 นิ้ว เมื่อสุนัขนอนหรือ   
ลุกนั่ง แรงกดและการเสียดสีจะมีต่อแคลลัส ซึ่งอาจจะเกิดการอักเสบขึ้นได้ 
 สิ่งผิดปกติ ขาบวม มีบาดแผล ขาอักเสบ หรือแคลลัสบวม อักเสบ 
 (9)   อวัยวะเพศ ตามปกติเพศผู้จะมีสิ่งขับสีเหลืองอมเขียว จ านวนเพียงเล็กน้อยขับออกมาจาก
หนังหุ้มอวัยวะเพศ เมื่อเขาท าความสะอาดตัวเขาเอง  

อาการผิดปกติ สิ่งขับถ่ายสีเหลืองอมเขียวมีจ านวนมากหรือเพ่ิมจ านวนขึ้น เลือดไหลออกมา จาก
หนังหุ้มอวัยวะเพศ หนังหุ้มลูกอัณฑะบวม มีสีแดงหรือสะเก็ดแผล 
 สุนัขเพศเมีย ตามปกติจะไม่สิ่งขับออกมาจากปากช่องคลอด 

อาการผิดปกติ อวัยวะเพศส่วนนอกหรือผิวหนังรอบๆ มีสีแดง และมีสิ่งขับออกมาจากปากช่อง
คลอด 
 (10)   บริเวณรอบทวารหนัก ส่วนสุดท้ายของทางเดินอาหารของสุนัข เราเรียกว่าไส้ตรง  เร็คตั้ม 
(RECTUM) และช่องเปิดจากไส้ตรงมาที่ส่วนนอกของร่างกาย เรียกว่า ช่องทวารหนัก (แอนัส ANUS)       
แต่ละด้านของไส้ตรงใกล้ช่องทวารหนักจะมีถุงเล็ก ๆ ซึ่งเรียกว่า ถุงข้างทวาร ถุงเหล่านี้เป็นต้นเหตุท าให้
เกิดปัญหาขึ้นบ่อย ๆ ในบริเวณทวารหนัก 
 อาการผิดปกติ ผิวหนังรอบทวารหนัก หรือที่ทวารหนักเอง บวม แดง ถุงข้างทวารหนักติด
เชื้อ สุนัขอาจจะเอ้ียวตัวกัดบริเวณนี้ หรือจะเลื่อนตัวใช้ก้นถูพ้ืนขณะที่อยู่ในท่านั่ง 
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 (11)   อากัปกิริยา อากัปกิริยาของสุนัขเป็นสิ่งบ่งบอกสภาวะสุขภาพโดยทั่วไปของเขาที่ดีที่สุด   
อันหนึ่งตลอดการอยู่อย่างใกล้ชิด และมีความรู้เกี่ยวกับสุนัขในคอก เจ้าหน้าที่สัตวบาลสามารถจะบอกได้ 
ทันทีเม่ืออากัปกิริยาเปลี่ยนไป 
 อาการผิดปกติ สุนัขแสดงอาการกระวนกระวาย ขาดความกระชุมกระชวย ไม่มีก าลัง 
ต้องการการนอนเพ่ิมข้ึน เหนื่อยเร็ว ไม่ตั้งใจที่จะท างานหรือฝึก 
 (12)   หน้าที่ของร่างกาย หน้าที่ของร่างกายซึ่งเป็นไปโดยธรรมชาติ และท าติดต่อกัน ดังนี้ การ
หายใจ การย่อยอาหาร การเกิดของเสีย ฯลฯ เมื่อมีการขัดขวางต่อหน้าที่ตามธรรมชาติเหล่านี้มักจะมี
อาการหลาย ๆ อย่างเกิดร่วมด้วย 
 ให้สังเกตความอยากอาหาร หรือกระหายน้ าว่าเพ่ิมข้ึนหรือลดลง หรือลักษณะการหายใจเปลี่ยนไป
หรือไม่ เช่น มีการหอบซึ่งไม่เคยมีมาก่อน อาจมีการอาเจียนเกิดขึ้น อุจจาระเหลว หรือถ่ายเป็นน้ า อาจพบ
โลหิตปนอยู่กับสิ่งอาเจียนหรือปัสสาวะ อุจจาระ ถ้ามีโอกาสให้สังเกตสุนัข เมื่อถ่ายอุจจาระ เมื่อ     ท า
เช่นนี้ จะท าให้เราสามารถรู้ว่ามีโลหิตปนอยู่กับปัสสาวะหรือไม่ หรือว่าสุนัขถ่ายปัสสาวะอุจจาระยากง่าย
แต่ไหน ถ้ามีโลหิตปนอยู่กับปัสสาวะ ให้สังเกตว่าเป็นส่วนต้น หรือส่วนท้ายของปัสสาวะ หรือออกมาตลอด 
ให้สังเกตว่าสุนัขปัสสาวะ ถ่ายอุจจาระบ่อยแค่ไหน 
 (13)   อุณหภูมิร่างกาย อุณหภูมิร่างกายสุนัขเป็นสิ่งบ่งชี้สภาวะสุนัขที่ดีที่สุดอันหนึ่ง อุณหภูมิ
ปกติจะอยู่ระหว่าง 101.5 – 102.5 องศาฟาเรนไฮท ์
  อุณหภูมิที่แตกต่างไปจากนี้ มักจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าสุนัขป่วย อย่างไรก็ตามการเปลี่ยนแปลง
บางครั้งก็ไม่ถือว่าปกติ เช่น หลังจากออกก าลังกายหรือฝึกยั่วยุ 
  อุณหภูมิจากร่างกายสุนัขวัดทางทวารหนัก เทอร์โมมิเตอร์ จะต้องอยู่ในทวารหนัก 2 – 3 
นาที ก่อนที่จะน าออกมาอ่าน ใช้สบู่หรือน้ ามันพืชช่วย จะท าให้การสอดเทอร์โมมิเตอร์ง่ายขึ้น 
3.   หน้าที่ของเจ้าหน้าที่สัตวบาลในการปรนนิบัติบ ารุงสุนัข  
 ก.   ต้องใกล้สุนัขทุกตัวภายในคอก หม่ันสังเกตอาการที่ผิดปกติทุก ๆ วัน 
 ข.   เจ้าหน้าที่สัตวบาลหมั่นสังเกตสุนัขภายในคอก ทั้งร่างกายและจิตใจ เมื่อพบสิ่งผิดปกติให้รายงาน
ให้สัตวแพทย์ทราบ 
 ค.   คอยช่วยเหลือและปฏิบัติตามค าแนะน าของสัตวแพทย์ 
 ง.   รายงานน้ าหนักสุนัขและการให้อาหาร ให้ผู้บังคับบัญชาทราบทุกระยะ 
 จ.   รายงานเรื่องการปลูกภูมิคุ้มกันโรคเมื่อครบก าหนด เช่น โรคพิษสุนัขบ้า ,โรคไข้หัดสุนัข, โรคตับ-
อักเสบติดต่อในสุนัข และโรคเลปโตสะไปโรซีส 
 ฉ.   ควบคุมการสุขาภิบาลภายในคอกสุนัข 
 ช.   รับผิดชอบและปฏิบัติในการบริการสายสัตวรักษ์(สุนัข) ขั้น 1 ดังนี้ 
 (1)   ให้การรักษาพยาบาลสุนัขภายในคอกเกี่ยวกับการให้ยาเม็ด ยาน้ า ตรวจบันทึกอุณหภูมิ
ร่างกายสุนัขตามค าสั่งของสัตวแพทย์ 
 (2)   ตรวจและรายงานการเปลี่ยนแปลงสภาพร่างกายและจิตใจของสุนัข 
 (3)   ให้การปฐมพยาบาลขั้นต้น ต่ออาการอันเกิดจาก งูกัด,แมลงมีพิษกัดต่อย กินสิ่งมีพิษ ความ
ร้อนร่างกายขึ้นสูง 
 (4)   รักษาสุขภาพของสุนัข ตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.    การอาบน้ าสุนัข 
 ตามปกติสุนัขควรอาบน้ าประมาณเดือนละครั้ง ถ้าสกปรกมากก็ควรอาบน้ าเพ่ิมจากปกติได้ แต่ถ้าการ
อาบน้ าบ่อย ๆ ครั้ง หรือมากเกินไป จะท าให้ขนหยาบด้าน เพราะไขมันที่รากขนถูกท าลายหมดไปแต่ใน
บางครั้ง เช่น หน้าร้อนหรือหน้าฝนตัวสุนัขสกปรกมาก ก็ให้ใช้ผ้าชุบยาผสมน้ าอุ่นเช็ดตัวหรือ ถ้าสุนัขมีกลิ่น 
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เหม็น อาจใช้ผ้าขนหนูชุบน้ าได้ และถ้าอาบน้ าและใช้สบู่แรงเกินไป จะท าให้เซลผิวหนังถูกท าลายด้วยจะ
ท าให้เกิดรังแคมาก การอาบน้ าไม่ควรท าบ่อย เพราะที่ผิวหนังของสุนัขมีต่อมที่สร้างน้ ามัน ซึ่งจะท าให้
ผิวหนังอ่อนนุ่ม และป้องกันผิวหนังแตก, แห้ง เมื่ออาบน้ าบ่อย ๆ น้ ามันตามธรรมชาตินี้จะหมดไป ท าให้
ผิวหนังและขนแห้ง และผลร้ายที่ตามมาคือท าให้เกิดโรคผิวหนังได้ง่าย ตามธรรมชาติโดยทั่ว ๆ ไปแล้วสบู่ที่
เราจะใช้อาบน้ าสุนัขไม่ควรใช้สบู่ที่มีฤทธิ์กัดผิวหนัง คือสบู่ที่เป็นด่างมาก ๆ ควรใช้สบู่อ่อน ๆ ที่คน ใช้ได้ 
หรือ สบู่ส าหรับสุนัขโดยทั่ว ๆ ไป เพราะการใช้สบู่ยาโดยตรงส าหรับสุนัขนั้น ช่วยในการป้องกันและรักษา
โรคผิวหนังบางชนิด รวมทั้งสามารถท าลายพวกพาราไซด์ภายนอกด้วย เช่น เห็บ,หมัด,เหา ในการ  อาบน้ า
สุนัข สิ่งที่ควรระวังมากคือ ต้องระวังไม่ให้น้ าเข้าหูสุนัขได้  เพราะจะท าให้สุนัขหูเป็นน้ าหนวก เพ่ือเป็นการ
ป้องกันน้ าเข้าหู และเมื่ออาบน้ าแล้วจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องล้างสบู่ออกให้หมด ถ้าล้างออกไม่หมด อาจ
ท าลาย เซลผิวหนังของสุนัข และท าให้เกิดติดเชื้อโรค และเป็นโรคผิวหนังง่าย เมื่ออาบน้ าแล้วต้องเช็ดตัว
ให้แห้ง อาจผูกไว้สักครู่หนึ่งเมื่อตัวแห้ง แล้วน าเข้าคอกเลย ควรทิ้งให้แห้งก่อน เพราะท าให้สุนัขเป็นหวัด 
หรือปอดบวมได้ ถ้าตัวเปียกชื้นรวมทั้งคอกชื้นด้วย ในฤดูหนาวอาจใช้น้ าอุ่นในการอาบน้ าได้ การอาบน้ า
ควรจะมีที่อาบโดยเฉพาะ ไม่ควรอาบภายในคอก เพ่ือเป็นการป้องกันโรคต่าง ๆ ด้วย 
 หลักเกณฑ์ในการอาบน้ า 
 (ก)   อาบน้ าสุนัขอย่างน้อยเดือนละครั้ง 
 (ข)   ในการอาบน้ าระวังน้ าเข้าหูและตา ควรใช้ส าลีอุดหู 
 (ค)   ใช้สบู่อ่อน ๆ ฟอกตัว หรือใช้สบู่ยาส าหรับสุนัข (ขอค าแนะน าจากสัตวแพทย์) 
 (ง)   ล้างสบู่ออกให้หมดจากล าตัวสุนัข 
 (จ)   หลังอาบน้ าควรเช็ดตัวให้แห้งทุกครั้ง อาจจูงออกก าลังกายเบา ๆ กลางแดด เพ่ือให้ตัวแห้ง 
 (ฉ)   ไม่ควรอาบน้ าในคอก เพื่อเป็นการป้องกันโรคต่าง ๆ 
 (ช)   ไม่ควรอาบน้ าในขณะที่มีอากาศร้อน หรือหนาวเย็น 
 (ซ)   สุนัขท่ีเปื้อนเปรอะเล็กน้อย อาจใช้ผ้าเช็ดตัวชุบน้ า เช็ดตัวให้แห้งสะอาด วิธีนี้อาจน าไปใช้เมื่อ
สุนัขมีความร้อนจัด จากสภาพอากาศร้อน 
 หลังจากอาบน้ าแล้ว อาจใช้แปรงหรือยาผงส าหรับขจัดเห็บโรยตัวให้แก่สุนัข การใช้ยาฆ่าเห็บ 
ควรถามหรือปรึกษาสัตวแพทย์เสียก่อน ว่าจะแนะน าให้ใช้อย่างไหน และต้องศึกษาวิธีการใช้ให้ละเอียด
ก่อนที่จะน ามาใช้กับสุนัข 
5.   การออกก าลังกาย 
 สัตว์ทุกชนิดรวมทั้งสุนัขด้วย มีความจ าเป็นอย่างมากที่จะต้องมีการออกก าลังกาย เพ่ือความเข็มแข็ง
สมบูรณ์ด้วย เฉพาะอย่างยิ่งในสุนัข ทุก ๆ วันสุนัขควรออกก าลังกายเป็นประจ า อย่างน้อยวันละ 1 ครั้งก็
พอเพียง การออกก าลังกายมีหลายอย่าง เช่น การจูงเดิน หรือจูงวิ่ง 2 – 3 กิโลเมตร ประมาณ 1 – 2  
ชั่วโมง หรือ อาจมีการหัดกระโดด วิ่งคาบของ การออกก าลังกายควรจะท าได้ทุก ๆ ส่วนของร่างกาย
เคลื่อนไหว ถ้าออกก าลังกายแล้วสุนัขเหนื่อยแสดงอาการ   เช่น  มีการอ้าปากหอบ ลิ้นห้อย ให้หยุดออก
ก าลังกายหรือพักเหนื่อย 
แต่ถ้าปล่อยให้สุนัขออกก าลังกายเอง เช่น วิ่งหยอกกัน แย่งของกัน เมื่อเหนื่อยแล้วสุนัขจะหยุดและพักเอง 
หลังการออกก าลังกายทุก ๆ ครั้ง เจ้าของหรือผู้เลี้ยงจะต้องท าความสะอาดตัวสุนัข พร้อมกับส ารวจอาการ
ปกติในตัวสุนัขไปด้วย หลังออกก าลังกายไม่ควรน าเอาเข้าคอก ทั้งที่ควรพักทิ้งไว้ก่อนอย่างน้อยครึ่งชั่วโมง 
ระวังในขณะที่เหนื่อยจัดให้กินน้ ามากเกินไป อาจท าให้ส าลักน้ าได้ หรือเกิดอาการจุกเสียดได้ การออก  
ก าลังกายควรท าทุกวัย ในตอนเช้าไม่ควรออกก าลังกายในตอนกลางวันที่แดดจัดและอากาศร้อน เพราะจะ
เป็นอันตรายแก่สุนัขได ้
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6.   น้ าหนักและการชั่งน้ าหนัก 
 การชั่งน้ าหนักของสุนัข มีความจ าเป็นอย่างมาก เช่นเดียวกับการชั่งน้ าหนักของสัตว์เลี้ยงต่าง ๆ 
และการชั่งน้ าหนักของเด็กทารก เพ่ือเป็นการตรวจสอบความเจริญเติบโตทุกระยะความสมบูรณ์ในการ
เลี้ยงการให้อาหาร และสมควรจะแก้ไขอย่างไรบ้าง เมื่อสุนัขน้ าหนักลดลงหรือหยุดชะงักการเจริญเติบโต
เราก็สามารถทราบได้ ว่าจากการจดบันทึกน้ าหนักและการชั่งน้ าหนักมองด้วยตาเปล่าอย่างเดียวนั้นไม่
แน่นอน เพราะสุนัขบางตัวมีขนยาวปกคลุมทั้งร่างกาย 
 การชั่งน้ าหนักต้องชั่งก่อนให้อาหาร จะต้องชั่งน้ าหนักทุก 7 – 10 วัน ส าหรับสุนัขโต แต่ในสุนัข
แรกเกิดควรชั่งทุกวัน เพ่ือสังเกตการเปลี่ยนแปลง ประจ าสัปดาห์ ต่อจากนั้นชั่ง 3 วันครั้งต่อไปอีกครบ 1 
เดือน หรือประมาณ 56 วัน 
7.   ลักษณะกุฏนอนของสุนัข 
 ก.   ใช้ผนังหนา ถ้าจะให้คงทนถาวรก็ควรใช้วิธีการก่ออิฐเป็นผนัง 
 ข.   ฝานอกไม้ก็ใช้ได้ดีเหมือนกัน 
 ค.   หลังคาควรจะสูงกว่าหลังคากุฏนอน โดยปล่อยรอบข้างใต้หลังคาโปร่ง เพ่ือให้ความร้อนถ่ายเทได้
ดี กุฏนอนดังกล่าวนี้จะสร้างความเย็นให้ในขณะร้อนและสร้างความอบอุ่นให้ในขณะอากาศเย็น อัน
เหมาะสมต่อการเลี้ยงสุนัข โดยเฉพาะในเมืองไทย 
 การท าความสะอาดกุฏนอนสุนัขและกรงสุนัข 
 ส่วนพื้นของกุฏนอนนั้นไม่มีอะไรดีกว่าคอนกรีต เพราะสะดวกในการท าความสะอาดประจ าวัน ไม่
เก็บกลิ่นปัสสาวะ สามารถต่อท่อน้ าสายยางเข้าไปล้างได้และแห้งเร็ว 
 การท าความสะอาดกุฏนอน และกรงสุนัขนั้น ควรปฏิบัติดังนี้.- 
 ก. ต้องล้างและท าความสะอาดทุกวัน 
 ข.หลังจากล้าง ควรเช็ดให้แห้ง เปิดออกให้อากาศถ่ายเท 
 ค. ควรใช้ยาฆ่าเชื้อโรค เช่น คลอรีนส าเร็จรูปล้างทุกสัปดาห์ 
 ง. ควรใช้ยาฆ่า พาราไซด์ หรืออาจใช้เตาฟู่พ่นตามซอกในกุฏนอนทุกสัปดาห์ 
 จ. น ากระบะนอนและกระสอบออกผึ่งแดดหรือลม อาทิตย์ละครั้งลดการเกิดเชื้อรา 
8.   การระวังรักษาอุปกรณ์ประจ ากายสุนัข 
 ก.   จุดประสงค์ 
  (1)   เพ่ือความปลอดภัยในการใช้อุปกรณ์นั้น ๆ   
 (2)   ยืดอายุการใช้งานให้ทนทาน 
  (3)   เป็นการประหยัดงบประมาณแผ่นดิน 
 ข.   พวกเครื่องหนัง เพ่ือป้องกันไม่ให้สายจูง ปลอกคอ ขลุมปาก ห่วงแขวนอุปกรณ์ แห้ง แข็ง และ
เปราะหักง่าย ให้ปฏิบัติดังนี้.- 
  (1)   ใช้น้ ามันทาหนัง (NEATS FOOT OIL) หรือสบู่ทาหนัง (SADDLE SOAP) ทาและถูให้ทั่ว
ด้วยนิ้วมือจนกระท่ังอ่อนนุ่มงอได้ง่าย 
  (2)   ถ้าเปื้อนโคลนหรือสกปรก ให้ใช้ผ้าชุบน้ าหมาด ๆ เช็ดออกให้สะอาดก่อน 
 (3)   หมั่นตรวจสอบอุปกรณ์ที่ท าด้วยหนัง ทั้งที่ใช้เป็นประจ าและเก็บในคลัง และทาด้วยน้ ามัน
ทาหนัง หรือสบู่ทาหนัง เพ่ือมัน่ใจว่ายังคงสะอาด อ่อนนุ่มงอได้ยาก และอยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ 
  (4)   เมื่อไม่ใช้ ให้เก็บอุปกรณ์เครื่องหนังในที่แห้ง หรือบนที่แขวนอุปกรณ์ 
 (5)   ห้ามวางอุปกรณ์เครื่องหนังไว้บนพ้ืนหรือบนส่วนด้านบนของคอก เพราะจะท าให้ถูกอากาศ
หรือร้อนเป็นเวลานาน 
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  (6)   ห้ามเก็บอุปกรณ์เครื่องหนังนอกอาคารเป็นเวลานาน เพราะจะท าให้หนังแห้ง แข็ง
และหักได้ง่าย 
 ค.   พวกโลหะ 
  (1)   ตรวจสภาพอุปกรณ์พวกโลหะ หรือส่วนที่เป็นโลหะ อย่างน้อยสัปดาห์ละครั้ง 
           (2)   ขจัดสนิมที่เกิดขึ้น ไม่ว่าจะมีเพียงเล็กน้อยเพียงใดออกให้หมด โดยใช้ฝอยขัดหม้อ 
หรือกระดาษทรายอย่างละเอียดขัดออก 
  (3)   ป้องกันไม่ให้สนิมเกิดขึ้นอีก โดยใช้น้ ามันชนิดใสหรือน้ ามันกันสนิมทาชะโลมบาง ๆ 
ให้ทั่ว 
           (4)   ห้ามเก็บอุปกรณ์พวกโลหะในสถานที่เปียกหรือชื้น 
  (5)   อุปกรณ์ท่ีเกิดข้ึนกับสนิมมาก ๆ ไม่ควรน ามาใช้อีก สมควรเบิกของใหม่มาใช้แทน 
 ง.   พวกไนล่อน, ใยสังเคราะห์ และ ด้วยถัก 
  (1)   เมื่อสายจูงไนล่อน ด้วยถัก สกปรก หรือเปื้อนโคลน ให้ล้างด้วยสบู่ หรือผงซักฟอก 
ซึงละลายน้ าอย่างเจือจาง 
  (2)   ปล่อยให้แห้งในร่ม เพ่ือป้องกันการหดตัว 
          (3)   ถ้าอุปกรณ์มีรอยช ารุดมาก หรือดูแล้วมีลักษณะไม่แข็งแรง เช่น ยืด หรือคลายขยาย
ห่าง ต้องเบิกของใหม่มาแทน 
          (4)   ชุดฝึกยั่วยุ และปลอกแขน ไม่ควรล้างด้วยสบู่และน้ า ถ้าสกปรก ท าให้สะอาดโดยใช้
แปรงขนแข็งแปรงออก 

- เพ่ือให้มีความปลอดภัยที่สุด อุปกรณ์ฝึกยั่วยุจะต้องตรวจสอบบ่อย ๆ 
 - ถ้าขาดเพียงเล็กน้อย ให้ปะ เย็บ ชุน ตามความเหมาะสม  
 

 
 

การคัดพันธุ์สุนัข 
ความมุ่งหมาย    เพ่ือให้ผู้เข้าศึกษาได้เรียนรู้ถึงหลักในการคัดพันธุ์ และมาตรฐานของสุนัขพันธุ์หลักที่
น ามาใช้งานทางทหาร 
1.   กล่าวทั่วไป การคัดพันธุ์สุนัขเพ่ือน ามาฝึกใช้งานทางทหาร หรือใช่ในการผสมพันธุ์ จะต้องยึดถือ
ลักษณะมาตรฐานของพันธุ์นั้นก่อน เพ่ือรักษาลักษณะมาตรฐานประจ าพันธุ์ไว้ อีกทั้งลักษณะมาตรฐาน
เหล่านั้นได้  มีการพิจารณาอย่างถ้วนถี่แล้วว่า การท างานของร่างกายไม่มีอุปสรรคต่อการท างาน ยิ่งกว่านั้น
จะท างานได้ดีกว่าปกติด้วย นอกจากรูปร่างสุนัขจะได้มาตรฐานแล้ว สุขภาพของสุนัขก็เป็นสิ่งจ าเป็นและ
ส าคัญ ซึ่งมีอยู่  ไม่น้อยที่การฝึกการใช้งานสุนัข หรือการผสมพันธุ์ด าเนินไปไม่ดีเท่าที่ควร เพราะสุนัข
เจ็บป่วยอยู่เป็นประจ า จึงต้องมีการพิจารณาเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นพิเศษ ก่อนที่จะน าสุนัขไปใช้ประโยชน์ตาม
ความมุ่งหมาย 
2.   การคัดเลือกสุนัขใช้งานทางทหาร    การคัดเลือกสุนัขเพ่ือฝึกและใช้งานทางทหารนั้น ผู้ฝึกจะ
พิจารณาถึงจุดมุ่งหมายของการฝึกว่าต้องการฝึกสุนัขเพ่ือท าอะไร เป็นที่เชื่อกันว่าสุนัขทุกพันธุ์สามารถรับ
การฝึกได้อย่างน้อยที่สุดฝึกในขั้นต้น เชื่อฟังตามค าสั่ง และฝึกความฉลาดเพ่ือความน่ารักในฐานะเป็นสัตว์
เลี้ยง  หากจะฝึกใช้งานก็ต้องพิจารณาถึงประโยชน์ในแง่การใช้งาน หลังการฝึกโดยอาศัยลักษณะประจ า
พันธุ์สุนัขเข้าประกอบด้วย 
 ก.   อุดมคติ ในการคัดเลือกสุนัขโดยทั่วไป 
 (1)   เป็นพันธุ์สุนัขที่มีคุณลักษณะประจ าสายเลือด เหมาะสมกับงานแต่ละหน้าที่ 
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 (2)   มีคุณสมบัติในการถ่ายทอดคุณลักษณะประจ าพันธุ์แน่นอน และขยายปริมาณด้วยการผสม
พันธุ์ได้มากและรวดเร็ว 
 (3)   มีสภาพร่างกายทนทานต่อสภาพแวดล้อมและต้านทานโรค 
 (4)   มีสุขภาพสมบูรณ์ มีอายุประจ าการได้ไม่ต่ ากว่า 10 ปี 
 (5)   มีขนาดและน้ าหนักพอท่ีจะเกิดแรงปะทะเพียงพอในการต่อสู้ 
 (6)   ความสูงและน้ าหนักตัว ตามาตรฐานประจ าพันธุ์ 
 (7)    ไม่ขลาดกลัวต่อเสียงปืน คน สิ่งแวดล้อม 
 (8)   มีอายุไม่ต่ ากว่า 1 ปี กระดูกจะเจริญเติบโตเต็มที่เมื่อสุนัขมีอายุเกิน 1 ปี แต่สภาพร่างกาย
สุนัขจะเจริญเติบโตเต็มที่ทุกส่วนเมื่อมีอายุ 2 ปี หรือ 2 ปีครึ่ง 
 (9)   ปราศจากการผิดปกติของกระดูกตะโพก ซึ่งเป็นอุปสรรคต่อการท างานอย่างมาก และไม่
เพียงพอหรือมีความจ าเป็นอนุโลมให้สุนัขที่จะใช้ในการฝึกและใช้งานมีผลเอกซเรย์ในเกรด 2 สามารถน ามา
ฝึกเพ่ือใช้งานทางทหารได้ 
 (10)   ปราศจากพยาธิหัวใจ 
 ข.   คุณลักษณะทั่วไปของสุนัขท่ีพิจารณาน ามาใช้งานทางทหาร  
 (1)   ความฉลาด เกณฑ์เฉลี่ยสุนัขฉลาดปานกลาง เข้าใจและท าตามค าสั่งได้ 100 ค าสั่ง 
 (2)   ประสาทสัมผัสดีเลิศ เมื่อเทียบกับมนุษย์ จมูก 40 เท่า หู 20 เท่า และ ตา 10 เท่า  
 (3)   ความซื่อสัตย์ภักดี สุนัขที่มีจิตประสาทปกติไม่เคยท าร้ายเจ้าของ แม้บางครั้งคนจะกินสุนัข
เป็นอาหาร 
 (4)   ความดูและความกล้า จากสัญชาติญาณเดิมของสัตว์ป่า ซึ่งต้องล่าเหยื่อ ท าให้สุนัขมีนิสัยดุ 
และกล้าพอที่จะสามารถท าลายเหยื่อได้ 
 (5)    ความเป็นมิตรกับมนุษย์ เชื่อกันว่าตามประวัติศาสตร์ สุนัขเป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นเพ่ือนกับ
มนุษย์มานานนับพันปี 
 (6)   ความอดทนแข็งแรง สุนัขสามารถติดตามมนุษย์ไปได้ทุกหนแห่ง มีคนอยู่ที่ไหนมีคนอยู่ทีนั้น 
 (7)   ความรักและหวงที่อยู่อาศัย สุนัขเป็นสัตว์รักถ่ินที่อยู่ดังชีวิตจิตใจ จึงมีความหวงแหน ป้องกัน 
เมื่อมีผู้มาแย่งที่อยู่ 
 ค.   ข้อพิจารณาทางจิตวิทยา  
 (1)   ความไวต้อความรู้สึก สุนัขท่ีมีความไวต่อความรู้สึกปานกลาง เหมาะสมที่จะน าเข้ารับการฝึก 
 (2)   ความดู สุนัขมีความดุปานกลาง เป็นสุนัขในอุดมคติของสุนัขที่จะน ามาฝึกใช้งาน 
 (3)   ความปราดเปรียว สุนัขมีความปราดเปรียวปานกลาง เหมาะที่จะน ามาฝึกใช้งาน 
 (4)   ความตั้งใจ  สุนัขที่มีความตั้งใจท าตามค าสั่งด้วยท่าทางยินดี   หรือกระตือรือร้นเป็นสุนัขท่ีมี
ความตั้งใจเหมาะสมในการฝึกใช้งาน 
 (5)   การสนองตอบต่อการกระตุ้น สุนัขท่ีฉลาดและสนองตอบต่อการกระตุ้น  เร้าใจ  หรือให้
ความสัมพันธ์ใกล้ชิดนั้น เป็นสุนัขที่ควรน ามาฝึกใช้งาน 
 ง.    มาตรฐานสุนัขพันธุ์หลัก ที่น ามาพิจารณาฝึกใช้งาน  
 (1)   พันธุ์เยอรมันเชพเพอด  
 (ก)   ถิ่นก าเนิด ผู้ให้ก าเนิดพันธุ์เยอรมันเชพเพอด คือ ร.อ.แม็กซ์  พอน สะเตฟานิกซ์ 
ประเทศเยอรมันนี ท าการคัดเลือกพันธุ์ ในปี ค.ศ.1899 ซึ่งได้รับการยอมรับน ามาใช้ในกองทัพเยอรมัน ใน
สงครามโลกครั้งที่ 1 ถึง 48,000 ตัว 
 (ข)   ลักษณะรูปร่างโดยทั่วไป รูปร่างใหญ่สวยงาม ฉลาด มีความสามารถในการใช้งานได้ดี 
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 (ค)   ลักษณะพิเศษ ซื่อสัตย์ ฉลาด มีความสามารถในการคิดเพ่ือตัวของมันเอง สุขุม มี
เหตุผล ท าให้ได้รับความนิยมมาก 
 (ง)   การใช้งาน มีความสามารถปฏิบัติงานทางทหาร เป็นที่ยอมรับของหน่วยใช้งานทั่ว ๆ 
ไป สุนัขลาดตระเวน สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิดและอุโมงค์ สุนัขสะกดรอย ฯลฯ สีที่นิยมมากท่ีสุดคือ สีด า 
และสีน้ าตาลปนด า 

(2)   พันธุ์โดเบอร์แมนพินเช่อร์ 
 (ก)   ถิ่นก าเนิด นายหลุยส์ โดเบอร์แมน เป็นผู้ท าการผสม โดยก าหนดจากรูปร่างของสุนัข
พันธุ์มินิเจอร์พ้ินส์เช่อร์ แต่มีขนาดใหญ่กว่า 15 เท่า ตั้งแต่ปี ค.ศ.1870 ถึง ค.ศ.1890 จนกระทั่วถึงปี 1894    
นายออตโต    กอลเลอร์ ได้อนุรักษ์และพัฒนาพันธุ์ต่อมา  
 (ข)   ลักษณะรูปร่างโดยทั่วไป สง่างาม คล่องแคล่ว และแข็งแรง หัวยาว นิสัยตื่นตัว 
 (ค)   ลักษณะพิเศษ สวยสง่างาม มีความฉลาด เชื่อฟัง มีความจ าดีเยี่ยม และมีความห้าว
หาญในการป้องกันอันตรายให้กับเจ้านาย 
 (ง)   การใช้งาน ใช้เป็นสุนัขยาม สุนัขยามสายตรวจ และสุนัขสลายมวลชน สีที่นิยมสี
น้ าตาลหรือสีน้ าตาลสนิม 
 (จ)   น้ าหนัก เพศผู้      31  กิโลกรัม 
    เพศเมีย      27   กิโลกรัม 

     สว่นสูง เพศผู้     66 เซ็นติเมตร 
    เพศเมีย     60 เซ็นติเมตร  
 (3)   พันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเว่อร์  
 (ก)   ถิ่นก าเนิด  มีถิ่นก าเนิดในประอังกฤษ ซึ่งได้จดทะเบียนรับรองจากสมาคมผู้เลี้ยงสุนัข
ของสหราชอาณาจักร เมื่อปี ค.ศ.1903 
 (ข)   ลักษณะรูปร่างโดยทั่วไป มีลักษณะเด่นที่จมูก ซึ่งมีการพัฒนาดีมาก โดยทั่วไปแล้วเป็น
สุนัขทีมีอารมณ์ดี มีความเป็นมิตรกับมนุษย์ สีมี 3 สี คือ สีด า สีทอง สีช็อกโกแลต 
 (ค)   ลักษณะพิเศษ ลักษณะพิเศษประจ าพันธุ์ คือบริเวณโคนหางจะค่อนข้างหนา แล้ว
ต่อมาเรียวไปทางด้านปลายหาง มีขนปกคลุมหนาลักษณะคล้ายหางของตัวนาก ปลายหางชี้ลงตามแนวขา
หลัง  (ไม่ม้วนขึ้นไปบนหลัง) เป็นสุนัขที่มีความสามารถล่าเหยื่อได้ทั้งบนบกและในน้ า สามารถปรับตัวเข้า
กับอุณหภูมิ ขนมีประสิทธิภาพคงทนต่อน้ าและอากาศได้ทุกสภาพ โดยไม่ติดโคลนและกลิ่น 
 (ง)   การใช้งาน นิยมน ามาฝึกใช้งาน เป็นสุนัขตรวจค้นยาเสพติด สุนัขสะกดรอย และสุนัข
น าคนตาบอด 
 (จ)   น้ าหนัก เพศผู้     27 กิโลกรัม 
          เพศเมีย     25 กิโลกรัม 
        สว่นสูง เพศผู้     57 เซ็นติเมตร 

เพศเมีย     54 เซนติเมตร 
 (4)   พันธุ์ร็อทไวเลอร์  
  (ก)   ถิ่นก าเนิด เป็นสุนัขโบราณใช้เป็นสุนัขยามในกองทัพโรมัน ซึ่งเข้ายึดครองเมือง       
ร็อทไวล์ ทางตอนใต้ของเยอรมัน เมื่อ ค.ศ.1900 จึงเกิดเป็นสุนัขพันธุ์ร็อทไวเลอร์ขึ้นมา และได้รับการ    
ปรับปรุงและพัฒนามาจนปัจจุบันนี้ 
 (ข)   ลักษณะรูปร่างโดยทั่วไป เป็นสุนัขทีมีขนาดใหญ่ โครงสร้างแน่น แสดงถึงพละก าลัง
มหาศาล มีความคล่องแคล่ว มีความอดทนสูง 
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 (ค)   ลักษณะพิเศษ ลักษณะโดยธรรมชาติน่ารัก ง่ายต่อการฝึกใช้งาน เชื่อฟัง จงรักภักดี มี
ความกล้าหาญ เป็นผู้พิทักษ์ได้ดีเลิศ ไม่ตื่นตกใจง่าย 
 (ง)   การใช้งาน ใช้เป็นสุนัขยาม สุนัขยามสายตรวจ และสุนัขอารักขา 
 (จ)   น้ าหนัก เพศผู้     36 กิโลกรัม 
    เพศเมีย     34 กิโลกรัม 
        สว่นสูง เพศผู้     60 เซนติเมตร 
    เพศเมีย     55 เซนติเมตร 
 เมื่อได้ทราบเกี่ยวกับรายละเอียดต่าง ๆ ดังที่กล่าวมาแล้ว การด าเนินการและการพิจารณา
คัดเลือกพันธุ์สุนัข เพ่ือใช้ราชการทั้งการฝึกและการผสมพันธุ์ ให้ยึดถือหลักเกณฑ์ที่กล่าวมาแล้ว หากไม่ได้  
ตรงตามมาตรฐาน หรือเกณฑ์ที่ก าหนด แต่ขอให้มีความใกล้เคียงเพ่ือให้เป็นที่ยอมรับ และประโยชน์ในการ
ใช้งาน ซึ่งข้อพิจารณาคัดพันธุ์สุนัข 4 พันธุ์หลัก ของศูนย์การสุนัขทหาร คือ พันธุ์เยอรมันเชพเพอด ,        
พันธุ์โดเบอร์แมนพินส์เช่อร์, พันธุ์ลาบราดอร์รีทรีฟเว่อร์ และพันธุ์ร็อทไวเลอร์ ในหลักสูตรนี้ ขอให้ผู้เข้ารับ
การศึกษา ได้ศึกษารายละเอียดและข้อพิจารณา การคัดพันธุ์สุนัขเยอรมันเชพเพอดเท่านั้น ส่วนอีก 3 พันธุ์  
ให้ใช้ข้อพิจารณาและมาตรฐานจากการคัดพันธุ์สุนัขเยอรมันเชพเพอดโดยอนุโลม 
2.   การคัดพันธุ์สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด 
 ก.   บุคลิกของสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด  
 สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดจะต้องมีประสาทที่มั่นคง  ความตั้งใจ  ไม่ตื่นเต้นง่าย  เฝ้าสถานที่        
ซื่อสัตย์ และซื่อตรง นอกจากนี้จะต้องมีความกล้า จิตใจเป็นนักสู้ และดุร้าย เมื่อต้องการคุณลักษณะเหล่านี้ 
ท าให้เขาเด่นในการที่จะน ามาใช้เป็นสุนัขใช้งานโดยทั่วไป โดยเฉพาะเป็นสุนัขเฝ้าของ สุนัขน าทาง สุนัข
อารักขา และสุนัขสะกดรอย (Ousted From the standard of the Deutches Scaferhunde)  
 พันธุ์สุนัขท่ีจะน ามาใช้เป็นสุนัขใช้งาน จะต้องมีความสามารถท้ังร่างกาย และจิตใจ ที่จะท าหน้าที่
นั้น ๆ ได้อย่างดี ตั้งแต่เริ่มพัฒนาพันธุ์จนถึงปัจจุบัน ก็ยังน ามาใช้ในหน้าที่ต่าง ๆ อยู่ 
ศัพท์ที่ใช้เรียกชื่อส่วนต่าง ๆ ในสุนัข 
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รูปสุนัข German shepherd 
 

 
 
 (1)   ลักษณะทั่วไป  ความประทับใจครั้งแรกของสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดที่ดี คือ เป็นสัตว์ที่   
แข็งแรงคล่องแคล่ว ว่องไว กล้ามเนื้อสมส่วนตื่นตัว และหน้าตาแจ่มใส การเจริญเติบโตของกล้ามเนื้อไหล่ 
และขาหน้า กับกล้ามเนื้อตะโพกและขาหลัง ได้สัดส่วนและสมดุลกัน ส่วนยาวของสุนัขมากกว่าส่วนสูง  
ร่างกายดูแน่นหนา ลาดโค้งอย่างสม่ าเสมอมากกว่าเป็นมุม มองดูแลประทับใจในความคงทนไม่แกว่ง ทั้ง
เมื่อพักและเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อที่รวมกันได้อย่างเหมาะ และความคล่องแคล่ว ว่องไว โดยไม่พบความ
เชื่องช้า หรือหน้าตาไม่แจ่มใส สุนัขตามอุดมคติ เมื่อดูแล้วต้องมีคุณภาพ แสดงออกให้เห็นความแตกต่างใน
ระหว่างเพศอย่างเด่นชัด เพศผู้ ย่อมมีกิริยาท่าทางแสดงออกของความเป็นเพศผู้ เพศเมียก็จะมีกิริยา
ท่าทาง  ไปในลักษณะของความเป็นเพศไป 
 (2)   อุปนิสัย  สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด มีบุคลิกที่แตกต่างเห็นได้ชัดเจนของการแสดงออก
โดยตรง คือ ไม่กลัว แต่ไม่ดุร้าย ความเชื่อมั่นในตัวเอง และมีความสันโดดที่ไม่มากจนท าให้เขาแยกตัวจาก
สุนัขอ่ืน สุนัขจะต้องยืนนิ่ง เข้าหาได้ แสดงความเชื่อมั่น ท าตามที่เราต้องการอย่างเต็มใจ และตื่ นตัว เช่น
เป็นเพื่อน เฝ้าของ น าคนตาบอด เลี้ยงสัตว์ และเฝ้ายาม สุนัขต้องไม่ข้ีขลาด เดินตามหลังเจ้าของ ประสาท
ควรมั่นคง   ไม่หลุกหลิกมองสิ่งต่าง ๆ ด้วยความกระวนกระวาย หรือแสดงอาการประสาท เช่นหางจุกก้น 
เมื่อได้ยินเสียง หรือของแปลก การขาดความเชื่อมั่นต่อสิ่งแวดล้อมใด ๆ ไม่ใช่เป็นอุปนิสัยที่ดี อุปนิสัยต่าง 
ๆ ที่กล่าวแล้วข้างต้นถ้าขาดไป ซึ่งบ่งชัดถึงความกลัวแล้ว จะเป็นข้อบกพร่องอย่างแรง กรรมการตัดสิน
จะต้องตรวจฟัน และลูกอัณฑะทั้งสองข้างว่ามีหรือเปล่า สุนัขท่ีพยายามจะกัดกรรมการถือเป็นลักษณะเสีย 
สุนัขตามอุดมคติคือ สุนัขใช้งานที่มีนิสัยความซื่อตรง รวมด้วยร่างกายและการย่างก้าวที่เหมาะสมส าหรับ
งานทุกประเภท    ซึ่งประกอบกันตรงกับความมุ่งหมายอันแรกของสุนัขพันธุ์นี้ 
 (3)   ข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง  
 (ก)   หูถูกตัด หรือหูตก 
 (ข)   อันเดอร์ช้อท จอร์ (UNDERSHOT JAW) ฟันหน้าล่างครอบฟันหน้าบน 
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 (ค)   หางถูกตัด 
 (ง)   สุนัขขนสีขาว 
 (จ)   สุนัขมีจมูกไม่ด าเด่นชัด 
 (ฉ)   สุนัขใดก็ตามท่ีพยายามกัดกรรมการ 
 (ช)   ส าหรับกฏเกณฑ์ที่ใช้พิจารณาเรื่องฟันของสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด   
ในประเทศไทย มีดังนี้.- 
 1) สุนัขท่ีจะพิจารณาให้การรับรองคัดพันธุ์ 1 นั้น ผ่อนผันให้ฟันกรามหน้า ๑ ขาดได้ 1 ซ่ี 
 2) ส่วนคัดพันธุ์  2  นั้น กรามหน้า  1  และกรามหน้า  2  ขาดไม่เกิน 2 ซี่  กรามหน้า 
3 ซี่ ขาดไป 
  3)  การพิจารณาลักษณะตามมาตรฐานของสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด 
   ขนาดมาตรฐาน  ความสูง  เพศผู้ 24 – 26 นิ้ว 
        เพศเมีย 22 – 24 นิ้ว 
      น าหนัก  เพศผู้ 75 – 85 ปอนด์ 
        เพศเมีย 60 – 70 ปอนด์ 
      - สัดส่วน   ยาว   :   สูง   =   10   :   8  ½ 
   ขนาดมาตรฐานนี้ บางครั้งถูกวิจารณ์ว่า เล็กไป คนทั่วไปมักชอบสุนัขตัวใหญ่ แต่
กรรมการตัดสินมักถือขนาดมาตรฐานเป็นหลัก 
   ศีรษะ ศีรษะจะต้องดูสง่า สวยงาม รับกับล าตัว ยกได้ส่วนขณะวิ่ง ส่วนประกอบ
ของปากถูกต้อง นัยน์ตาสีเข้ม หูตั้งได้สัดส่วน 
   คนส่วนใหญ่เชื่อว่า ศีรษะสุนัขท่ีกว้าง จะเป็นสุนัขที่ฉลาด ถ้าเชื่อเช่นนี้ สุนัขพันธุ์
บูลด๊อก จะฉลาดที่สุด และพันธุ์เทอเรีย จะโง่ที่สุด ความจริงแล้ว ความฉลาดไม่ได้ขึ้นอยู่กับขนาดของสมอง 
แต่ข้ึนอยู่กับขนาดและจ านวนของการจัดเซลล์ในสมอง (CONVOLUTIONS) 
   ส่วนของปาก (MUZZLE) ควรดูเหมาะสม ถ้าปากซีดและต้องการก าลังกัด ก็ไม่
ต้องกลัวว่าปากจะยาว 
   ลักษณะของปากคล้ายลิ่ม ส่วนแบนของศีรษะ (ระหว่างหู) เล็ก  
   รอยต่อของกะโหลกและแนวบนของปาก ควรมีเล็กน้อยเท่านั้น ซึ่งเส้นทั้งสองนี้ 
ควรจะขนานกัน หน้าต้องไม่คว่ า หรือลักษณะคล้ายจาน 
   ฟัน    การเกิดและลักษณะของฟันมีความส าคัญเพราะ 
    1.   มีส่วนเกี่ยวกับการกัด 
    2.   โครงสร้างของปาก และฟัน ถ่ายทอดทางกรรมพันธุ์ 
   ลักษณะฟันมาตรฐาน เรียกว่า ซีสเซ่อร์ (SCISSORS BITE) คือ ด้านในของฟัน
หน้าบนจะขบติดกับด้านนอกของฟันหน้าล่าง การสึกกร่อนของฟันชนิด ไบท์ (PINCHERS BITE)        
ปลายฟันหน้าบน ล่าง พบกันพอดี จะมีมากกวาชนิด ไบท์ ฟันหน้า ( INCISORS) ชนิด พ้ินเช่อร์ ไบท์       
ของสุนัขอายุ 3 - 4 ปี จะสึกกร่อนเกือบหมดทั้งเหงือก ขณะที่ฟันชนิด ซีสเซ่อร์ ไบท์ อาจเหลืออยู่นาน       
เท่าอายุสุนัข 
   ฟันชนิด อันเด้อน์ ช้อท (UNDERSHOT MOUTH = ฟันหน้าล่างยื่นออกไป และ
ขบฟันบน) พบน้อยในพันธุ์เยอรมันเชพเพอด ถ้าพบถือเป็นข้อบกพร่อง ส่วนฟัน โอเว่อร์ ช้อท (OVERSHOT 
MOUTH) จะพบบ่อย ซึ่งท าให้ปากปิดไม่สนิท ริมฝีปากแห้ง ใบหน้าดูแปลก เพราะไม่มี     ลูกคาง 
   ฟันกรามหน้า (PRE-MOLARS) ปกติจะมีด้านละ 4 ซี่ ถ้าขาดซี่ใดซี่หนึ่ง นอกจาก
ฟันกรามหน้าซี่แรก ถือเป็นข้อผิดพลาดร้ายแรง 
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   ฟันซึ่งเรียกว่า ดิสเท็มเปอร์ (DISTEMPER MOUTH) เป็นสิ่งที่ถกเถียงกันมากว่า
จะเป็นข้อบกพร่องหรือไม่ ลักษณะของฟันดิสเท็มเปอร์ ซี่เล็ก สีเปลี่ยนไป ซึ่งเข้าใจว่าเกิดจากการใช้
แคลเซียมในระบบสูบฉีดจนหมด โดยผลเกิดจากโรคไข้หัดสุนัข (ดิสเท็มเปอร์) หรือโรคอ่ืน ซึ่งมีไข้สูงหรือมี
ไข้อยู่นาน ความจริงอาจจะเป็นอาการเริ่มต้นของกระดูกอ่อน (RICHITIS) ก็ได้ ถึงแม้ตัวมันเองจะไม่ติดต่อ
ทางกรรมพันธุ์ แต่ลูกที่เกิดจากแม่ที่ฟันเป็นโรคนี้ มักเป็นง่ายกว่าลูกครอกอ่ืน 
   ฟัน ดิสเท็มเป้อร์ จะไม่แข็งแรง บางคนจึงถือเป็นข้อบกพร่อง ทั้ง ๆ ที่ลักษณะ 
มาตรฐานไมไ่ด้กล่าวถึงฟันชนิดนี้ไว้ 
   หู   ข้อบกพร่องของหู คือ หูถูกตัด หรือหูตก 
   หูอ่อนหรือหูห้อย เป็นปัญหาอยู่เสมอในสุนัขพันธุ์นี้ พ่อแม่ที่หูตั้ง อาจให้ลูกหู
อ่อนออกมาได้ ขณะเดียวกันพ่อหรือแม่หูอ่อน ผสมกับพ่อหรือแม่หูแข็ง ลูกที่ออกมาอาจหูตั้งได้ หลักเกณฑ์
ตามมาตรฐาน ถ้าหูสุนัขถูกตัด หรือหูตก ถือเป็นข้อบกพร่องนั้นมีส่วนช่วยก าจัดข้อบกพร่องของหูตก ซึ่งติด
ทางกรรมพันธุ์ออกจากสุนัขที่ใช้ในการผสมพันธุ์ 
   หูที่เล็ก ชี้ตรง มีโอกาสตั้งมากกว่าหูที่ใหญ่ แต่ดูไม่สวย หูตามอุดมคติ ต้องใหญ่
แต่ไม่ผิดส่วน ถึงแม้ว่าบางคนถือเป็นข้อเสีย นอกเสียว่าหูจะตั้งและแข็งแรง 
   ลูกสุนัขที่มีหูใหญ่ ตามกฏแล้ว หูจะตั้งช้ากว่าลูกสุนัขที่หูเล็ก  และอาจจะไม่ตั้ง
เลยก็ได้ 
   หูที่ตั้งอยู่ตลอดเวลาบนส่วนบนของศีรษะ จะท าให้กะโหลกดูแคบ จะท าให้สุนัขดู
ตื่นตัวอยู่เสมอ 
   หูที่แผ่ไม่ถูกต้อง และหักเข้าด้านในของใบหู เกิดจากกล้ามเนื้อที่ดึงให้หูตั้ง ไม่
แข็งแรง  นอกจากว่าหูเอนเข้าด้านในเข้าหาจุดศูนย์กลางของศีรษะ 
   นัยน์ตา    ขนาดของตาที่ดีที่สุด ควรใหญ่กว่าขนาดกลาง เพียงเล็กน้อยเท่านั้น 
หรือลักษณะคล้ายเม็ดอาลมอนด์ การแสดงออกของนัยน์ตา ควรจะมีชีวิตชีวา สงบนิ่ง และบ่ งถึงความ
ฉลาด การวางเฉยและอาจท าให้แยกตัวจากกลุ่ม ยังยอมรับได้ แต่ถ้าแสดงออกของความไม่ชอบใด ๆ ถือ
เป็นข้อห้าม 
   นัยน์ตาที่ต้องการมากท่ีสุด ขอบตาล่างบนต้องเปิดกว้าง และใหญ่พอ ขอบตา
แคบจะท าให้สัตว์ดูเหมือนมีปัญหา หรือเหมือนคนประหยัด ซึ่งไม่ใช่ลักษณะของพันธุ์ 
   นัยน์ตาสีเหลือง ไม่มีผลต่อความสามารถในการท างานของสุนัข แต่มีข้อเสียใน
การพบเห็น เมื่อน าสุนัขไปแสดง ม่านตาด าที่มีขนาดเล็ก และความแตกต่างของสรีระระหว่างรูม่านตา 
(PUPIL)กับม่านตา (IRIS) ไม่มี จะท าให้ตาดูไม่ด า รวมทั้งม่านตาที่คนชอบ สีออกทางใบมะนาว 
   นัยน์ตาสีอ่อน  ซึ่งตรงข้ามกับลักษณะมาตรฐาน ไม่ได้พบบ่อยมากในสุนัขขนสี
อ่อนกว่าสุนัขขนสีด า  หรือน้ าตาลด า และถูกคัดออกเช่นเดียวกันในสุนัขขนทุกสี 
   สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด เป็นพันธุ์ที่ถูกผลิตตามปกติมากที่สุด และมีข้อเสีย
น้อยที่สุดของจ านวนพันธุ์สุนัขทั้งหมด โดยมีข้อก าหนดตามใจชอบเพียงเล็กน้อย ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
หน้าที่ และคงความมุ่งหมายของมันเลย สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดมีร่างกายที่เป็นอันเดียวกัน ไม่มีส่วนใด
ของ  ร่างกายของเขาที่ดูแล้วเกินไป หรือถูกพิจารณาแยกออกจากส่วนอ่ืน ๆ ส่วนโครงสร้างหลักศีรษะ  จะ
แสดงโครงสร้างของศีรษะ เราพบว่าสุนัขที่ผอมบาง เห็นกระดูกอกแคบ ไม่มีกล้ามเนื้อ จะท าให้ร่างกาย
มองดูบาง ศีรษะยาวยิ่งขึ้น และสุนัขที่รูปร่างหนาทึบ งุ่มง่าม มีกระดูกใหญ่เมื่อเทียบกับขนาด จะดูคอสั้น 
เทอะทะ   หนาทึบ อย่างไรก็ตาม ไม่มีอะไรในสุนัขที่เราจะชอบไปมากกว่าความแข็งแรง คล่องแคล่ว สูงสุด   
รวมกับก าลังที่พอเพียง ซึ่งได้รับโดยไม่มีข้อสงสัยใด ๆ 



-  88  - 

 ส่วนประกอบที่ส าคัญที่สุดอันหนึ่งที่เกี่ยวข้องกับสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด  คือ สัดส่วนระหว่าง
ความยาวทั้งหมดของเขา (ไม่ใช่ความยาวของหลัง) กับความสูงตรง วิทเธอร์ (โหนก) การวิ่งเรียบจะขึ้นอยู่
กับส่วนนี้ สุนัขท่ีสูง หรือร่างกายก าลังจะเป็นสี่เหลี่ยม ความอดทนจะไม่มี 
 มันเป็นไปไม่ได้ที่จะวัดให้ถูกต้อง แต่อัตราส่วนประมาณ 10 ส่วนของความยาว ต่อ 9 ส่วนของ
ความสูง ยังถือว่ายอมรับ 10 ต่อ 8 ½  ถือว่าดีกว่า หรือแม้แต่ 10 ต่อ 8 ยังยอมรับอยู่ การวัดเหล่านี้ ท า
โดยกะด้วยสายตา จากส่วนที่อยู่หน้าสุดของกระดูกสันอกส่วนหน้า ถึงส่วนหลังของบั้นท้าย (BUTTOCKS) 
และจากส่วนที่สูงสุดของแผงไหล่ (SHOULDER BRADE) ถึงพ้ืนดิน ความยาวของขน    อาจอนุญาตให้วัด
รวมด้วยได้ แต่ไม่ควรจะรวม เพราะจะท าให้ความยาวกว่าส่วนสูง ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญที่สุด 
 เป็นไปได้ที่สุดที่สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด จะมีขาสั้น  ลักษณะเหมือน          พันธุ์ดัชชุน 
(DACHSHUND) แต่มันก็ไม่ใช่ทีเดียวว่า ส่วนของความยาวต่อส่วนสูง จะมากเกินไป สุนัขที่     มีอก 
(BRISKET) ลึกมาก จะท าให้ขาดูต่ ากว่าสุนัขท่ีอกตื้นมาก ถ้าลักษณะรูปร่างงสุนัขไม่ปรากฏผิดแปลกไปทันที 
ขาสั้นและล าตัวยาว ยังคงเป็นลักษณะที่ดีอยู่ 
 คอ    คอสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด เริ่มจากล าตัวไปถึงศีรษะ จะเป็นระยะทางมากกว่าที่เห็นทั้ง
ขนรอบคอ สุนัขท่ีไหล่ตั้งชัน จะท าให้ความยาวของคอสั้นลง 
 ฐานของล าคอ   เริ่มต้นเป็นเส้นทะแยงมุมตามแผงไหล่  จากอกส่วนหน้า (FORECHEST) ไปถึง 
วิทเช่อร์ ควรจะมีความลึกและหนาเช่นเดียวกับความยาว ความลึกของคอ เช่นเดียวกับความหนาของขน 
จะท าให้คอดูสั้นกว่าความจริง ล าคอต้องได้สัดส่วนกับศีรษะ เพ่ือการท างานอย่างมีสัมพันธ์กัน 
 ล าคอที่มีสันเล็กน้อย เป็นสิ่งที่บ่งถึงความมีพลัง เช่นเดียวกับคอที่ลักษณะเหมือนแกะ เป็นลักษณะ
ของความอ่อนแอ 
 ล าคอควรปราศจากหนังคอยาน (DEWLAP) หรือคอพอก (THROATINESS) ซึ่งเป็นข้อบกพร่อง
นาน ๆ พบในสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด ลักษณะการชูของศีรษะดังบรรยายตามลักษณะมาตรฐาน ยังไม่
ยอมรับกันทีเดียวนัก สุนัขเยอรมันเชพเพอด เป็นสุนัขที่มีความเชื่อมั่นในตนเอง ชอบยกศีรษะสูง ดังนั้น 
การชูคอของเขาจะดูสง่างามเหมือนสุนัขพันธุ์อ่ืน มันเป็นความจริงว่าตอนขณะที่วิ่งเร็ว     เขาจะท าศีรษะ
ให้ต่ าลง เพ่ือให้ร่างกายสมดุล แต่มันจะท าให้สุนัขแปลกและไม่สบาย ถ้าศีรษะถูกชูขึ้นสูงกว่าส่วนสูงสุดของ
ไหล่เพียงเล็กน้อย ยกเว้นตอนตื่นเต้น ตามที่กล่าวแล้ว ในลักษณะมาตรฐานลักษณะสุนัขที่ความยาวและ
ความแข็งของคอไม่เพียงพอจะท าให้คอตก ดังเช่นสุนัขศีรษะเทอะทะหรือหนัก การชูของศีรษะตามปกติจะ
สูง และตื่นตัวอยู่ตลอดเวลา 
 ล าตัว   ล าตัวของสุนัข ซึ่งไม่ใช่ส่วนหลังอย่างเดียว ควรจะต้องยาว ความยาวของหลังเมื่อเทียบ
แล้วจะสั้น สุนัขไม่ใช้สัตว์ที่ล าตัวแน่น และหลังของเขาไม่ต้องรับน้ าหนัก  ซึ่งอย่างไรก็ตาม หลังจะต้อง
มั่นคงมาก เพ่ือการส่งผ่านก าลังจากขาหลังไปขาหน้า ซึ่งจะได้พูดทีหลัง 
 เราจะต้องแยกให้ออกระหว่างความยาวของล าตัว และความยาวงของหลัง ล าตัวจะเริ่มจากจุดของ
ไหล่ไปถึงส่วนหลังของบั้นท้าย แต่หลังเริ่มต้นจาก วิทเช่อร์ (โหนก) ไปถึงกระดูกตะโพก (PELVIC BONE) 
เท่านั้น หลังจะเป็นเหมือนสะพานโดยน าก าลังซึ่งเกิดจากขาหลังอันทรงพลังไปยังส่วน   สี่เหลี่ยมของไหล่
ทั้งหมด ขาหน้าไม่ได้สร้างพลังด้วยตนเอง แต่ท าหน้าที่เพียงเป็นจุดพักเพ่ือป้องกันไม่ให้หน้าสุนัขทิ่มไป
ข้างหน้า ในกรณีเช่นนี้ การที่กล่าวเน้นเรื่อง ไหล่ และขาหน้า ที่ถูกต้อง ดูเหมือนผิด       ความหมายไป 
อย่างไรก็ตาม การก้าวของสุนัขจะไม่ยาวไปกว่าการท ามุมระหว่างกระดูกสะบัก (SCAPULA) หรือแผงไหล่ 
(SHOULDER BLADE) กับกระดูกต้นแขน HUMERUS มุมนี้ต้องใหญ่พอที่จะท าให้ส่วนหน้าของสุนัขท างาน
ร่วมกับขาหลังได้ สุนัขท่ีดีที่สุดมุมนี้จะประมาณ 90 องศา 
   จุดที่ท าให้ขาหลังมีพลัง มุมกระดูกถูกต้อง เพ่ือการส่งตัวของสัตว์ อย่างเดียวนั้น    
มีน้อย นอกจากต้องเก่ียวกับขาหน้าโดยไหล่มีมุมท่ีพอเพียง เพ่ือรับพลังจากการย่างก้าว 
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   หลังควรต้องตรงจริง ๆ มีแนวระดับไม่โค้ง จากกระดูกเชิงกราน (PELVIC BONE) 
ไปยังแผงไหล่ ตามอุดมคติ ถึงแม้เรารู้ว่าในทางปฏิบัติแล้ว เรายังไม่เคยพบเท่าที่ผ่านมาคือ หลังสุนั ขตาม 
อุดมคตินั้น เมื่อน้ าแก้วน้ าซึ่งใส่น้ าเต็มวางแล้วน้ าต้องไม่หก เมื่อสุนัขวิ่งทางตรง การทดลองอันนี้ไม่ได้  
หมายความว่าจะท าการทดลองได้ ถึงท าได้ก็ไม่ส าเร็จผล แต่เป็นข้อเปรียบเทียบ 
   อะไรก็ตามที่จะท าให้หลังเป็นถุงหรือแกว่ง เป็นผลให้การส่งผ่านก าลังสูญเสียไป 
ต้องถือเป็นข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง 
   หลังแบบปลาซิว (คาร์พ = CARP BACK) หรือหลังโค้ง (โร้ช แบ๊ค – ROACHED- 
BACK) โดยไม่ถึงกับโค้งเหมือนถุง ซึ่งตรงข้ามกับข้อบกพร่องนั้น เกิดจากการบีบตัวของกล้ามเนื้อบริเวณ
กระเบนเหน็บ (ลอย – LOIN) ท าให้โค้ง จะท าลายความอิสระของสุนัข ผลจะท าให้เท้าหลังก้าวได้สั้น และ
ท าให้ใช้พลังงานมากกว่าในระยะทางท่ีต้องวิ่งเท่ากัน 

 
 
   ล าตัวทั้งหมดของสุนัขควรจะยาว หลังเมื่อเปรียบเทียบแล้วควรจะสั้น ซึ่งไม่ได้
หมายความว่าจะสั้นเท่าที่จะสั้นได้ ถึงแม้ว่าหลังที่สั้นจะมีประสิทธิภาพมากส าหรับสุนัขเคลื่ อนไหวทางตรง 
แต่มันไม่ได้ช่วยในการบิดตัว, ยืดหยุ่น โค้งตัว ตอนกลับตัว หมุนตัว ยกตัว และก้มตัวอย่างเร็ว ซึ่งเรา
ต้องการให้มีในสุนัขเยอรมันเชพเพอด 
   ล าตัวสุนัขที่ดูลึก อกควรจะยื่นมาอย่างน้อยที่สุดถึงข้อศอก ส าหรับสุนัขที่โต
เต็มที่ มันอาจจะดูลึกมากกว่านี้ก็ได้ การวัดนี้จะต้องไม่รวมขนอยู่ด้วย สุนัขเยอรมันเชพเพอด เจริญเติบโต
เต็มที่จนกระท่ังเมื่ออายุถึง 2 ปี หรือบางครั้ง 2 ปีครึ่งดังนั้นการพิจารณาความลึกของล าตัวขั้นสุดท้ายจะท า
ไม่ได้ ถ้าอายุน้อยกว่าที่กล่าวมาแล้วโดยประมาณ 
   อกควรมีขนาดใหญ่พอที่บรรจุหัวใจ และปอด โดยกระดูกซี่โครงยืดหยุ่นได้มาก
ตรงรอยต่อของกระดูกซี่โครงด้วยกันกับกระดูกสันหลัง ตามด้วยกระดูกซี่โครงตกลงทันที ซึ่งจะท าให้    
ด้านข้างของสุนัขแบน ลักษณะดังกล่าวนี้จะท าให้ได้ความจุมากที่สุด และเป็นอุปสรรคต่อการท างานน้อย   
ที่สุด กระดูกซ่ีโครงที่รูปร่างคล้ายถัง ซึ่งอาจเป็นที่สนใจของคนทั่วไปว่า บรรจุอวัยวะภายในได้มาก แต่กลับ
ไม่ได้เป็นเช่นนั้น นอกจากนี้ยังท าให้การเคลื่อนไหวของสุนัขไม่นิ่ง แกว่งไปแกว่งมา และขัดขวางการท างาน
ของข้อศอก 
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   ความจุของช่องอก เกิดจากการที่กระดูกซ่ีโครงแผ่ตรงไปทางแนวราบ อกควรจะ
ยาวเท่าท่ีจะยาวได้ เช่นเดียวกับความลึกที่กล่าวนี้ มิได้หมายความว่าสุนัขเยอรมันเชพเพอดจะมีกระดูก         
ซี่โครงมากกว่าสุนัขพันธุ์อ่ืน แต่หมายความว่า กระดูกซี่โครงแต่ละซี่จะมีขนาดกว้างกว่า และช่องว่าง
ระหว่างกระดูกซ่ีโครงแต่ละซี่กว้างกว่าตามปลายของกระดูกสันหลัง 
   กระเบ็นเหน็บ (ลอย –LOIN) ต้องแน่น ความยาวปานกลาง มันจะต้องยาวพอ
ส าหรับการบิดตัว และสั้นพอที่จะเกิดความแข็งแรง สิ่งเหล่านี้จะบรรลุได้โดยกระเบ็นเหน็บมีความลึก    
หน้าท้องควรถูกดึงข้ึนน้อยที่สุด โดยไม่ถึงกับท้องย้วยดูอ่อนนุ่ม 
   กล้ามเนื้อกระเบ็นเหน็บที่ดีจะเกิดจากกล้ามเนื้อที่แน่นและแข็งแรง มันเป็นไป    
ไม่ได้ที่จะตบตาดึงหน้าท้องให้ตึงขึ้น โดยมีไขมันดึงหน้าท้องลง ซึ่งจะกลายเป็นข้อบกพร่องสองเท่าเลย 
อย่างไรก็ตาม จะเป็นการดีกว่า ถ้าเรายอมรับหน้าท้องที่ถูกดึงขึ้นมา ดีกว่าที่ต้องบรรจุแต่สิ่งที่อ่อนนุ่มหลัง
แกว่งหรือหลังแอน่ ขาสูง ล าตัวสั้น ท้องถูกดึงขึ้นและความลึกของอกไม่ดี 
   ครุ๊ฟ (ด้านบนของตะโพก – CROUP) ของสุนัขเยอรมันเชพเพอด ยาวมากแต่ดู   
ไม่ชัน จะเริ่มต้นค่อย ๆ เอียงจากกระดูกเชิงกรานไปถึงโคนหาง สุนัขบางตัวที่ดรุ๊ฟไม่ลาด เราจะพบว่าหางมี
โอกาสที่จะตั้งตรงในอากาศเหมือนกับสุนัขพันธุ์เทอร์เรีย (TERRIER – LIKE FOEMATION) สุนัขท่ีมีครุ๊ฟชัน
มาก จะท าให้การก้าวเท้าไม่คล่องตัว จะท าให้ร่างกายดูสั้น และการสมดุลของร่างกายเสียไป 
   ครุ๊ฟจะพุ่งตรงไปที่หาง ซึ่งเป็นเพียงส่วนต่อไปของจะงอยกระดูกสันหลัง (SPINE) 
ความยาวตามอุดมคติ คือความยาวของหางอย่างเดียว ไม่ใช่ขนที่อยู่บนหางเท่านั้น ซึ่งอาจจะยาวไปถึงข้อ
เท้า (HOCK) อย่างไรก็ตามความยาวที่มากกว่านี้ไม่ถือเป็นข้อบกพร่อง ความยุ่งยากที่พบในหางที่สั้นมาก
จะมีมากกว่าหางที่ยาวเกินไป ถ้าพบหางที่สั้นเกินไป จะท าให้ความสมส่วนและสมดุลของตัวสัตว์ทั้งหมด
เสียไป หางที่ปลายเป็นกระจุกซึ่งเกิดจากโรคข้อต่อติดกัน ถือเป็นข้อบกพร่องอย่างร้ายแรง สุนัขที่หางถูก
ตัดถือเป็นข้อบกพร่อง 
   เมื่อสุนัขอยู่ในท่าพัก หางควรจะหย่อนลงมาเกือบเป็นเส้นตรง แต่จะโค้งเล็กน้อย
เหมือนกับดาบ เพื่อป้องกันลักษณะของความไม่มีชีวิต หางที่บิด ม้วน หรือ ขมวดเป็นปม ถือเป็นสิ่งที่ไม่
ต้องการ 
   ขณะที่สุนัขดีใจมากหรือตื่นเต้น หางจะถูกยกข้ึนซึ่งถือเป็นของธรรมดา แต่หาง
ไม่ควรจะยกสูง จนถึงกับตั้งฉากและน้อยมากท่ีจะถึงด้านหลังสุนัข การเกิดในสุนัขเช่นนี้พบน้อยมากส าหรับ 
ครุ๊ฟที่ลักษณะถูกต้อง 
   หางจะท าหน้าที่คล้ายหางเสือเรือของสุนัข และเป็นส่วนของกายวิภาคศาสตร์  ที่
มีผลต่อการย่างก้าว หางที่สั้นจะไม่พอเพียงกับความมุ่งหกมาย หางที่ลักษณะคล้ายขมวดปมจะช่วยสุนัข  
แต่เพียงส่วนที่เหนือจุดที่เกิดปม เลยจากจุดนี้หางจะเหมือนไม่มีน้ าหนัก และเป็นอุปสรรคต่อการบังคับ
ทิศทาง 
   หางของสุนัขเยอรมันเชพเพอด ไม่ควรเป็นลักษณะคล้ายแส้ หรือดูบอบบาง และ
ไม่ปลายแหลม หางต้องท าหน้าที่ได้อย่างดี และเป็นเครื่องมือที่มีพลังในการท าให้สุนัขไม่เสียดุลย และการ
น าในการหมุนหรือเลี้ยงตัวอย่างเร็ว 
   ส่วนหน้า   สุนัขเยอรมันเชพเพอด เป็นสัตว์ที่ทั้งเท้าหน้าและเท้าหลังมีมุมดีมาก  
ซึ่งความสง่างามของสุนัขส่วนใหญ่ เราจะพิจารณาจากการท ามุมของกระดูก มุมของไหล่ (รอยต่อของแขน
ส่วนบนกับแผงไหล่) ควรใกล้เป็นมุมฉากเท่าที่เป็นได้ เมื่อสุนัขยืนอย่างมั่นคงตามปกติบนพ้ืนมุมเช่นนี้  จะ
ท าให้ขาหน้าของเขาเปิดได้มากที่สุด และเป็นไปได้ก้าวจะยาวที่สุด ไหล่ที่มุมเช่นนี้พบว่า อกส่วนหน้าจะดู
เด่นโดยคอจะดูลึกมาก กล้ามเนื้อไหล่ก็ไม่รวมกันเป็นกลุ่มก้อน แผงไหล่ควรยาวมาก และยาวประมาณ
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เท่ากับแขนส่วนบน ยิ่งยาวกว่ายิ่งดี โดยมีมุมเพียงพอ อกส่วนหน้าจะใหญ่ขึ้น อกชนิดนี้บางส่วนจะท าให้
ความยาวของตัวสุนัขทัง้หมดเพ่ิมข้ึนมากกว่าส่วนสูง 
   จากแขนส่วนบน ขาหน้าจะดิ่งลงมาเป็นเส้นตรงที่ข้อต่อเท้า (PASTERN JOINT) 
ไม่บิดเข้าหรือบิดออกถ้าบิดเข้าจะท าให้สุนัขลักษณะคล้ายนิ้วนกพิราบ ข้อศอกจะถ่างออก การเกาะของ
แผงไหล่กับล าตัวจะไม่ม่ันคง เมื่อสุนัขวิ่งจะเซไปมา 
   ถ้าเท้าบิดออกนอก จะมีผลเกิดข้อบกพร่องอันใดอันหนึ่ง อันแรกจะท าให้           
ไหล่แคบมาก จะบีบให้ข้อศอกชิดกับล าตัว ขาทั้งหมดอาจบิดออกด้านนอก ซึ่งปกติอกแคบแบบอก
นกพิราบจะร่วมด้วย อันต่อมาการบิดของเท้าอกด้านนอก จะท าให้ข้อต่อเท้าบิด ซึ่งเป็นผลของอวัยวะที่
ชดเชยส าหรับหน้าอกที่แคบมากเกินไป ผลตามมาจะท าให้การยืนไม่มั่นคง ลักษณะแบบนี้เรียกว่า “เฟร้น-
ซ่ิง” คือลักษณะเหมือนกับท่าครูสอนเต้นร าชาวฝรั่งเศส ค านี้เป็นค าที่ใช้โดยทั่วไป โดยชาวเยอรมันน ามาใช้
ในความพยายามที่จะท าให้ชาวฝรั่งเศสดูไม่มีความส าคัญทุกอย่าง อย่างที่ใช้และมีความหมายนี้ 
   ข้อต่อจะยาวขนาดปานกลางและเกือบตรง มีส่วนเล็กน้อยที่ปกป้องให้เขา
ปลอดภัย เมื่อมองทางด้านข้างจะตรง อันนี้จะช่วยให้ข้อต่อเท้าดูดกรกระแทกในการวิ่งอย่างเร็วหรือนาน
บ้างบางส่วน แต่ต้องไม่มากนัก อย่าไรก็ตามถ้าไม่เกิดได้เลยก็จะเป็นการดีมากกว่า ถ้ามีการกระแทกมาก 
โดยเฉพาะถ้าการเกิดของกระดูกไม่ดีพอร่วมด้วย จะเป็นต้นเหตุของความอ่อนแอ และขาดความทนทน 
   ข้อต่อที่ตรงจริง ๆ ขาหน้าลักษณะจะคล้ายพันธุ์ เทอร์เรีย (YERRIER-LIKE) จะ
ท าให้ลักษณะสุนัขคล้ายไม้ตั้งขาเดินงุ่มง่าม แต่ถ้าจะมีการเลือกระหว่างข้อเท้าตรง และเอียงลาดแล้ว เรา
จะเลือกขาหน้าที่ตรง ข้อที่อยู่เหนือข้อต่อ และดูเหมือนกับมี 2 ข้อนั้น ถือเป็นข้อบกพร่องร้ายแรง 
   ขาหน้าที่ตรง ปกติพบว่าเท้าจะมีลักษณะคล้ายแมว ข้อเท้าที่อ่อนงอเท้าจะ
ลักษณะคล้ายกระต่าย เท้าสุนัขเยอรมันเชพเพอดที่ถูกต้อง จะไม่เหมือนเท้าแมวหรือเท้ากระต่าย แต่อยู่
ระหว่างกลางทั้งสอง เท้าอย่างแมวจะช่วยท าให้สุนัข เดิน – วิ่ง ตรงไปข้างหน้าได้ดี แต่ไม่เหมาะในการเลี้ยง
อย่างเร็ว สิ่งที่ส าคัญมากกว่าความยาวของเท้า คือ ข้อที่แน่นได้ส่วนดี และความลึกของอุ้งเท้า 
   เล็บเท้าควรแข็งแรงและหนา เล็บบางยาวพบเสมอบนเท้าที่บางและไม่แข็งแรง  
เราสามารถจะตัดเล็บสุนัขได้ แต่สุนัขที่เท้าดี ออกก าลังกายมากจะท าให้เล็บสึกเองอย่างพอเพียง โดย
ต้องการการตัดเพียงเล็กน้อย 
   เมื่อมองจากข้างหน้าขาจะตรง และจะขนานกันทั้งหมด  ขาหน้าต้องไม่กว้างไป
หรือแคบไป ขาหน้าที่กว้างจะท าให้ความเร็วของการวิ่ง และความคล่องแคล่ว ว่องไว ของสุนัขเสียไป  ใน
ขณะเดียวกันขาหน้าที่แคบจะท าให้การยืนไม่สามารถจะพยุงตัวสุนัขได้อย่างสบาย 
   กระดูกสุนัขเยอรมันเชพเพอด จะต้องใหญ่พอเพียง ไม่ใหญ่เทอะทะ สุนัขที่
กระดูกไม่แข็งแรงเปราะจ านวนขาดไป จะไม่สามารถยืนท างานหนักได้ตลอด ตรงข้าม มีกระดูกมากไป 
กระดูกท่ีอ่อนและยุ่นเหมือนฟองน้ า จะท าให้การเคลื่อนไหวเชื่องช้า เพราะน้ าหนักมากข้ึน เมื่อจะมีการ
เลือกระหว่างมีกระดูกมากไปกับน้อยไป ควรเลือกมีกระดูกมาก สุนัขที่มีกระดูกมากกว่าปกติ นาน ๆ จะถูก
วิจารณ์การ รวมเป็นรูปร่างของกระดูกแขนส่วนล่าง ปกติจะเป็นมาตรฐานของโครงสร้างกระดูกท้ังหมด
ร่างกายถ้าเหมาะสม ส่วนที่เหลือของร่างกายจะอาศัยส่วนนี้ 
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   1.   รูปร่างที่ดีของกระดูกสันอกส่วนหน้า และกระดูกสันอกส่วนล่าง คอตั้งอย่าง
มีพลัง วิทเช่อร์ยาวและสูง กระดูกแข็งแรง ต าแหน่งของขาหน้าดี การท างานของไหล่ดีมาก ท าให้ก้าวเท้า
ได้ยาว และได้ระยะทางมาก 
   2.   กระดูกสันอกส่วนหน้าที่ไม่ถูกต้อง ความลึกของอกแคบไป คอบาง วิทเช่อร์
ต่ า กระดูกยาว และบางเกินไป มุมไม่ถูกต้อง และท าให้ต าแหน่งของขาหน้าไม่ถูกต้อง การท างานของไหล่
น้อยมาก ท าให้ก้าวเท้าได้สั้น และได้ระยะทางสั้น ข้อ (FETLOCKS) ระหว่างข้อเท้า (PASYERN) กับขาหน้า
ส่วนล่างยาวและชัน ขาเหมือนนกกระสา (STOR LIKE) การย่างก้าวไม่ดี ลักษณะจะหลอกตาดูว่าดี เพราะ
กระดูกยาว 
   3.   ลักษณะไม่ถูกต้อง หน้าอกและคออัดแน่น กระดูกใหญ่ยื่น กระดูกขาหน้า
ส่วนล่าง (RADIUS & ULNA) โค้ง ท าให้ข้อขยายใหญ่ (ผลของความไม่แข็งแรงของกระดูก) เฟ็ทล้อค 
(FETLOCK) ชันมากและสั้น โครงสร้างกระดูกหนา จะท าให้การย่างก้าวของสุนัขลักษณะม้วน 
   2.   ลักษณะไม่ถูกต้อง หน้าอกเล็กไม่มีความลึก กระดูกสันอกส่วนหน้าไม่ถูกต้อง 
ถ้างออก หรือล าตัวที่ดูหลวม ข้อศอกหุบเข้า เฟ็ทล้อคไม่แข็งแรง การยืนเหมือนครูสอนเต้นร า (เฟ้น – ซ่ิง) 
   3.   ลักษณะไม่ถูกต้อง หน้าอกใหญ่ ลักษณะคล้ายถัง หน้าอกกว้างหรือขยาย
ออก แขนส่วนล่างโค้ง เฟ็ท-ล้อค ห่างกันมาก ท าให้การยืนพื้นและบนนิ้วเท้าไม่ดี 
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   ส่วนของเท้าหลังเกิดจากการรวมของกระดูกที่ยาว คือกระดูกโคนขา (เท้า
ส่วนบน) จะท ามุมประมาณ 90 องศา กับกระดูกตะโพก เมื่อสุนัขยืนตามปกติ และกระดูกขาส่วนล่างจะท า
มุมฉาก   (90 องศา) กับกระดูกโคนขา ซ้นเท้าจะดิ่งลงเป็นเส้นตรงจากข้อต่อเท้า การรวมเป็นรูปร่างของ
กระดูกแบบนี้ จะท าให้การยึดเหนี่ยว และก าลังส่งตัวของสุนัขมีมากที่สุด 
   การตรวจดูมุมกระดูกสุนัข จะต้องให้สุนัขยืนอยู่ในท่าปกติ ไม่ใช่จัดท่าให้เท้าหลัง
เหยียดไปสุด อย่างที่เจ้าของสุนัขชอบท า เพ่ือตบตาคนที่ไม่รู้จริงเรื่องนี้ วิธีแก้เมื่อเจอเหตุการณ์เช่นนี้ คือ 
สั่งให้เจ้าของน าสุนัขเดินไปข้างหน้า 2 – 3 ก้าว 
   เป็นไปไม่ได้ที่จะบอกขนาดของมุม ของกระดูกต่าง ๆ เพราะมันขึ้นอยู่กับการวาง
ของเท้าหลัง มุมตามอุดมคติประมาณ 90 องศา ที่กระดูกตะโพก และข้อเข่าเป็นมุมส าหรับสุนัขตามอุดม
คติ เมื่อยืนตามปกติ โดยให้เส้นดิ่งจากกระดูกบั้นท้าย (ISCHIUM TUBEROSITY) มาตัดกับแนวราบ ซึ่งผ่าน
เท้าและอยู่หน้าซ้นเท้าเล็กน้อย เมื่อเราให้ขาหลังสุนัขเหยียดตรง ขณะที่ความยาวมากขึ้น มุมที่เกิดจะใหญ่
ขึ้น 
   โครงสร้างของกระดูกควรใหญ่ แข็งแรง และยาว กล้ามเนื้อก็ควรจะยาวและมี
ก าลังการเกาะกับกระดูกก็ต้องแข็งแรง กล้ามเนื้อขาหลังต้องใหญ่ ทั้งความลึกและความหนา 
   ลักษณะดังกล่าวนี้ ท าให้สุนัขสามารถก้าวได้ยาว เปลี่ยนท่าเดินได้ง่าย และถ่าย
ก าลังผ่านกระดูกสันหลังไปยังเท้าหน้า ข้อของไหล่ต้องแคบอย่างพอเพียงที่จะเปิดให้กว้าง เพ่ือปรับความ
ยาวก้าวของเท้าหลัง มิฉะนั้นก าลังจะสูญเสียไป และก้าวจะสั้น 
   ส้นเท้าแต่ละอันไม่ควรขัดขวางการท างานของอันอ่ืน เท้าหลังขณะยืนควรจะ
แคบ ข้อเท้าควรต้องขนานกันทั้งหมด ทั้งเมื่อยืนและเคลื่อนไหว แนวโน้มอะไรก็ตามที่จะท าให้เท้าลักษณะ
เหมือนกระบอก หรือเหมือนวัว (COW-HOCKS) ซ้นเท้าเบนเข้าด้านใน ลักษณะคล้ายซ้นเท้าของวัว จะเป็น
ลักษณะที่ไม่ดี ควรพิจารณาคัดท้ิง 
   ลักษณะ  คาว-อ๊อค COW –HOCKS บางครั้งเกิดจากการกระโดดสูงมาก ๆ 
โดยเฉพาะตอนเป็นลูกสุนัข ซึ่งจะไม่เกิดในคอกต่อไป อย่างไรก็ตามลักษณะ  คาว-ฮ๊อค  ส่วนใหญ่ ติดต่อ
ทางกรรมพันธุ์ถ่ายทอดไปยังลูกได้ ดังนั้นเพ่ือความปลอดภัยจากอาการนี้ เขาจะไม่ผสมพันธุ์ที่เป็น คาว -
ฮ๊อค      ผู้ตัดสินทุกคนไม่มีทางรู้ว่า คาว-ฮ๊อค เกิดขึ้นเองหรือจากกรรมพันธุ์ ทางเลือกของเขาก็คือจะคัด
ทิ้งเม่ือไร     ก็ตามที่พบ 
   ในกรณีที่มุมของเท้าหลังมากเกินไป จะมีแนวโน้มท าให้ซ้นเท้าเอียงไปข้างหน้า
จากแนวดิ่ง เมื่อสุนัขยืนตามปกติ ซึ่งเราเรียกว่า “เซเบอร์ ฮ๊อค” (SABER HOCKS) ผลขอมันจะท าให้ข้อ    
ส้นเท้าไม่มีก าลัง เพ่ิมแรงตึงไปที่กล้ามเนื้อ 
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   1.   การยืนและท่าท่ีดี 
   2.   ข้อบกพร่อง น๊อค-นี (KNOCK-KNEED) ส้นเท้าโก่งเข้าหากัน นิ้วติ่ง 
   เท้าซ้ายมีนิ้วเดียว เท้าขวามี 2 นิ้ว หูตกไปข้างหน้า (หนักมากไป) หางสั้นและ
หนา 
   3.   ข้อบกพร่อง ขาโก่ง หูใหญ่ และตั้งอยู่ลึกเกินไป หางเหมือนตาของอเล็กน้อย  
บิดไปข้าง ๆ 
   4.   ข้อบกพร่อง บั้นท้ายไม่แข็งแรง เอียงเข้าด้านในเหมือนหมู ส้นเท้าบิดออก   
กระเบ็นเหน็บเหมือนสุนัขจิ้งจอก ท่ายืนที่ไม่ดี หูชิด บาง และยาวเกินไป หางงอไปทางด้านข้าง 
   5. ข้อบกพร่อง บั้นท้ายหนาและใหญ่ ด้วยการยืนถ่างขา เท้าเหมือนหมี หูสั้น
และหนา หางม้วนเหมือนระฆัง 
   ขน     ขนของสุนัขเยอรมันเชพเพอดจะแตกต่างกันไปในความยาว   ลักษณะ     
ธรรมชาติ และคุณภาพ ในสหรัฐอเมริกาจะพบและยอมรับแต่ขนที่เรียบเท่านั้น ขนเรียบที่พบนี้ ความยาว 
และความดกยังแตกต่างกันออกไปอีก แต่จ าเป็นที่ต้องเหมือนกันในสุนัขทั้งหมด 
   ขนประกอบด้วยลักษณะ เป็นกลุ่ม ขนอ่อน มีน้ ามันเล็กน้อยที่โคนขน ซึ่งจะงอก
ยาวขึ้นเป็นขนที่แข็งตรง (STRAIGHT GUARD HAIR) ขนที่ศีรษะค่อนข้างนุ่ม ขนขาด้านหน้าจะนุ่ม แต่
ด้านหลังจะยาวกว่านิดหน่อย ขนรอบคอและบนหลังจะแข็งมาก ขนบนตะโพกและหางจะมากกว่าที่อ่ืน 
ความดกของขนจะแตกต่างกันในฤดูร้อนและฤดูหนาว 
   ขนแข็ง (GUARD HAIR) บนหลังสุนัข ความยาวประมาณ 1 ½ - 2 ½ นิ้ว ถ้าเรา
ไม่วัดจะดูว่าไม่ยาว ขนสั้นจะท าให้ดูสุนัขผิดขนาดไป ซึ่งไม่ใช้เป็นลักษณะของพันธุ์ นี้ ขนยาวทั่วร่างกาย 
เป็นสิ่งที่เราต้องการ ถึงแม้ว่าขนที่ถูกต้องจะต้องตั้งตรง แต่ขนที่งอหรือหยิกเล็กน้อยก็ไม่ได้เป็นสิ่งทักท้วง
มากนัก ขนหยิกเล็กน้อยนี้ลักษณะจะดูเหมือนว่าหนา แต่ความแน่นน้อยกว่าขนแข็งซึ่งตั้งตรง 
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   ถึงแม้ว่าข้อบกพร่องตามธรรมชาติของขนที่พบจะมีน้อยก็ตาม สภาพของขนก็มี
ความส าคัญมากท่ีจะชนะสุนัขอ่ืนที่เข้าประกวด ขนจะต้องมีลักษณะสมบูรณ์ มีชีวิตชีวา และเป็นมัน  การ
แปรงขนมากด้วยหวีที่ถ่ี หรือใช้คราด อาจท าให้ขนชั้นล่างหลุด เนื่องจากแปรงขนมากเกินไป มันจะงอก
ขึ้นมาใหม่เอง โดยไม่มีอันตรายต่อการงอก กรรมการตัดสินจะไม่มีทางทราบเลยว่า ขนชั้นล่างที่หลุดไปนี้
เป็นเพราะขนไม่งอก หรือหลุดเพราะการแปรง 
   ขนชั้นล่างนี้มีความจ าเป็นต่อสุนัขมาก ที่ช่วยป้องกันความร้อน ความเย็นมาก
เกินไป ป้องกันน้ าฝน หิมะ หรือแม้แต่กันแมลงกัด 
   สุนัขเยอรมันเชพเพอด เป็นสุนัขที่อยู่ได้ทุกสภาพอากาศ ขณะอยู่ใน
สหรัฐอเมริกา เข้าจะต้องมีขนมากพอที่จะป้องกันความหนาว จากการที่เขามีสมองฉลาดเป็นเลิศ และ
สามารถปรับตัวให้เข้ากับอากาศและสิ่งแวดล้อมทุกอย่าง เขาจึงเป็นสุนัขท่ีดีที่สุดในระหว่างสุนัขทั้งหมด 
ส าหรับความมุ่งหมายทุกอย่าง โดยเพิ่มจากหน้าที่เฉพาะที่เขามีอยู่แล้ว คือ เหมือนคนเลี้ยงสัตว์ 
   นิ้วติ่ง  นิ้วติ่ง (DEW CLAUS) คือนิ้วที่ 5 บางครั้งพบที่ด้านในของขาหลัง และ    
ขาหน้า มันเป็นสิ่งที่เกิดผิดปกติดูแล้วไม่สวยงาม ปกติจะตัดออกถ้ามีที่เท้าหลัง เวลาที่เหมาะที่สุด เมื่อสุนัข
อายุ 4 – 5 วันหลังคลอด นิ้วติ่งเป็นลักษณะด้อย เหตุผลที่ว่าท าไมนิ้วติ่งถึงขัดขวางการท างานของสุนัข ยัง
ไม่มีใครรู้จริง แต่ความจริงมีว่าสุนัขที่มีนิ้วติ่งน้อยมากที่จะเคลื่อนไหวได้ดี นิ้วติ่งอาจพบท่ีหลังเท้าเดียว หรือ
ทั้ง 2 เท้า น้อยมากท่ีจะพบว่ามี 2 นิ้ว และมีเล็บทั้งสองนิ้ว บนเท้าข้างเดียว 
   การย่างก้าว การตรวจกาย่างก้าวของสุนัข ท าดังนี้.- 
   ยืนอยู่ด้านหลังในแนวเดียวกับสุนัข โดยให้ผู้ช่วยจูงสุนัขเดินห่างออกไปจากตัว
เรา เดินรอบและเดินเข้าหา ให้สังเกตซ้นเท้า (HOCK) ขนานกันทั้งหมดหรือเปล่า ซึ่งตามปกติมันควรจะ
ขนานกัน มีลักษณะของ คาว-ฮ๊อค (COW-HOCKS) ซ้นเท้าบิดเข้าด้านใน หรือ แบนดี้ -เลก (BANDY-
LEGS= ขาใหญ่เหมือนเอาผ้าพันแผลพันไว้) หรือเปล่า ขาหลังถ่างหรือไม่ หรือชิดกันมากจนขัดขวางการ
ท างาน ลักษณะเหล่านี้จะพบเมื่อสุนัขเดินห่างออกจากตัวเรา 
   ขณะที่สุนัขเดินเลี้ยวกลับมา ให้สังเกตการขนานของขาหน้า ขาหน้าติดแน่นกับ
ไหล่ท าให้เกิดขาไขว้หรือบิดหรือเปล่า ขาหน้าติดอย่างหลวมแล้วท าให้เกิดลักษณะคล้ายล้อพัดน้ าติดอยู่ข้าง
เรือหรือเปล่า ขาทั้งสองไม่ดีเหมือนกันหรือเปล่า ถ้าเขามีอาการ เพร้นซ์ (FRENGH = ขาถ่างออกด้านนอก  
ท าให้ข้อต่อเท้าบิดและหน้าอกแคบ) ขณะยืนแล้วจะเป็นไปไม่ได้ที่เขาจะเคลื่อนไหวโดยไม่แกว่งเท้าออก
ด้านนอก แต่จะไม่เหมือนกับการเคลื่อนไหวเมื่อกล้ามเนื้อไหล่หลวม ซึ่งร่างกายทั้งหมดเซจากด้านหนึ่งไป
อีกด้านหนึ่ง โดยรับน้ าหนักครั้งแรกบนด้านหนึ่ง แล้วเปลี่ยนไปอีกด้านหนึ่ง 
   การทดสอบเหล่านี้ เป็นการทดสอบดูลักษณะบกพร่องตามปกติ และสามารถจะ
กระท าได้ในพ้ืนที่เล็ก นอกเสียจากมีข้อบกพร่องผิดปกติมาก ถึงแม้เราจะให้สุนัขวิ่งเร็วมากข้ึน เราก็หวัง
ไม่ได้ที่จะให้สุนัขท าได้ดี 
   ลักษณะปกติจะมีขั้นมากและน้อย ขณะที่เราต้องการให้สุนัขปกติจริง ๆ มันก็
อาจแตกต่างไปบ้างเล็กน้อย จากลักษณะที่ถูกต้องโดยไม่คัดออก มันจะดีกว่าที่สุนัขมีลักษณะเสียเล็กน้อย    
หลาย ๆ แห่ง ดีกว่าลักษณะเสียอันเดียวแต่มาก อาการเริ่มแรกของ คาว-ฮ๊อค รวมกับอาการเริ่มแรก
กล้ามเนื้อไหล่หลวมยังดีกว่าเป็น คาว-ฮ๊อค มาก ๆ 
   ลักษณะที่ถูกต้องสมบูรณ์ แทบจะหาไม่ได้ในทุกแห่งของร่างกาย ถึงแม้ว่ามันควร
จะมี ดังนั้น จึงเป็นการดีมากกว่าที่จะพบสิ่งบกพร่องเล็ก ๆ น้อย หลาย ๆ แห่ง แทนที่จะพบแห่งเดียว แต่    
บกพร่องมาก เราเปรียบเทียบกับเครื่องยนต์ได้ดังนี้ เครื่องยนต์อาจจะท างานได้ดีพอสมควร ทั้ง ๆ ที่มีข้อ    
บกพร่องเล็กน้อยจ านวนมาก ในขณะที่เครื่องยนต์เครื่องอ่ืนทุกส่วนดีมาก ยกเว้น ส่วนเดียวที่เสียอย่างมาก 
ท าให้เครื่องเกือบไม่ท างานหรือท างานไม่ได้เลย 
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   มันไม่มีความจ าเป็นที่จะสังเกตลักษณะสุนัขขณะเดิน เมื่อเขาย่างเท้า เราจะไม่
เห็นความยาวของช่วงก้าว หลังโค้ง หรือหลังเป็นถุงจะมองเห็นเด่นชัด เมื่อสุนัขอยู่ในท่ายืน  
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การผสมพันธุ์สุนัข 
ความมุ่งหมาย   เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้ถึงลักษณะที่ต้องประสงค์ของพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์  
หลักการผสมพันธุ์สุนัข ตลอดจนการดูแลเมื่อสุนัขท้อง 
กล่าวทั่วไป    เมื่อได้มีการคัดพันธุ์สุนัข เพ่ือใช้ประโยชน์ในการผสมพันธุ์ หรือเมื่อมีสุนัขเพศเมียเป็นสัด มี
ความต้องการจะท าการผสมพันธุ์ เพ่ือเพ่ิมผลผลิต จ าเป็นต้องศึกษาถึงหลักเกณฑ์และข้อพิจารณาในการ  
ผสมพันธุ์สุนัขก่อน เพราะการผสมพันธุ์มีขอบเขตกว้างขวาง จึงควรพิจารณาก่อนด าเนินการต่อไป ซึ่งมี 
หลักเกณฑ์ต่าง ๆ ดังนี้.- 
1.   ลักษณะท่ีต้องประสงค์ของสุนัขพ่อพันธุ์ - แม่พันธุ์ 
 ก.   ไม่ปรากฏว่ามีลักษณะเสีย   มีสุขภาพสมบูรณ์   มีความรู้สึกทางเพศดี   มีความตื่นตัวดี  มี
ร่างกาย       แข็งแรง  มีความอดทนดีและมีความต้านทานโรคดี ร่างกายของสุนัขจะต้องโตได้มาตรฐาน
ของแต่ละพันธุ์นั้น ๆ ต้องมีอาการแสดงออกทางเพศให้เห็น การผสมพันธุ์ไม่ควรให้เกินอาทิตย์ละ 2 ครั้ง 
เพราะถ้าผสมมากกว่านี้แล้วจะท าให้สุนัขไม่สมบูรณ์ ในการผสมเป็นประจ าห้ามหรือไม่ควรผสมหลังจากให้
อาหารใหม่ ๆ ควรผสมหลังจากการให้อาหารแล้วเป็นระยะเวลานาน ๆ 
 ข.   มีประวัติประจ าพันธุ์สมบูรณ์ เมื่อพิจารณารายละเอียดในสายตระกูล ลักษณะและประวัติของ      
พ่อพันธุ์ที่ดีนั้น จะต้องมีลักษณะสัดส่วนที่ถูกต้องตามหลักการคัดพันธุ์จะต้องอาศัยความเจนจัด ความรอบรู้ 
และปฏิบัติมาเป็นหลักวิจัย และต้องมีประวัติของพ่อแม่ที่ย้อนขึ้นไปเป็นขั้น ๆ ซึ่ งเราเรียกว่า เพ็ดดีกรี 
(ประวัติรับรองสายเลือด) เพราะจะแสดงถึงการถ่ายทอดสายเลือดที่ดี 
 ค.   มีประวัติถ่ายทอดลักษณะที่แน่นอน ก่อนที่จะท าการผสม พ่อพันธุ์และแม่พันธุ์จะต้องท าการ
ตรวจสอบเพ็ดดีกรีก่อน เพ่ือผู้ผสมจะได้ทราบถึงประวัติการถ่ายทอดคุณลักษณะต่าง ๆ ที่เป็ นข้อดีหรือ
ข้อเสียประจ าตัวของพ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ ซึ่งอาจถ่ายทอดมาให้แก่ลูกได้ 
 ง.   วุฒิการตรวจสอบการฝึกต้องอยูในขั้นดี ข้อส าคัญอีกอย่างหนึ่งที่เราต้องพิจารณานั้น คือสุนัขท่ีเรา
น ามาใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ จะต้องผ่านการตรวจสอบการฝึกและต้องอยู่ในขั้นที่ดี เพราะจุดประสงค์
ของการผลิตลูกสุนัขเพ่ือน ามาใช้งานต่อไป ดังนั้นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จ าเป็นต้องผ่านการตรวจสอบการฝึกก่อน 
 จ.   อายุที่จะใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ พ่อพันธุ์จะต้องมีอายุตั้งแต่ 2 ปีขึ้นไป และแม่พันธุ์ควรมีอายุ 
ตั้งแต่ 20 เดือนขึ้นไป เพราะการใช้พ่อพันธุ์หรือแม่พันธุ์ที่มีอายุไม่ครบ เมื่อผสมลูกสุนัขที่ได้จะไม่สมบูรณ์
หรืออ่อนแอ 
 สุนัขที่จะใช้เป็นแม่พันธุ์ ถึงแม้จะไม่ส าคัญเท่าพ่อพันธุ์ก็ตาม แต่ถ้าได้แม่พันธุ์ที่ดีแล้ว ก็จะได้     
ลูกสุนัขที่ดีเยี่ยมด้วย  การที่จะใช้แม่พันธุ์ท าการผสมนั้นควรให้โตเต็มที่  มีร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์  ข้อที่
ส าคัญจะต้องบ ารุง เช่นเดียวกับพ่อพันธุ์ในเรื่องของอาหารที่ใช้เลี้ยงพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ จะต้องเป็นอาหาร 
ที่ดี นอกจากอาหาร จะต้องมีการออกก าลังกายด้วยเพ่ือความแข็งแรง ไม่ให้ผอมไปหรืออ้วนเกินไป  เพราะ
อาจเป็นสาเหตุของการผสมไม่ติดด้วย 
 ตามธรรมดาแล้วแม่พันธุ์จะเป็นสัดปีละ 2 ครั้ง คือประมาณทุก ๆ 6 เดือน ทั้งนี้แล้วแต่พันธุ์สุนัข 
ถ้าเป็นสุนัขพันธุ์เล็ก ก็อาจเป็นสัดได้ปีละ 2 – 3 ครั้ง ส าหรับสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแล้ว ถ้าเลี้ยงได้
สมบูรณ์ดี อาจมีลูกได้ 2 ครอก ใน 1 ปี คือครอกละ 6 เดือน ก าหนดเว้นเป็นสัด 4 เดือน 
2.   อาการที่สุนัขแสดงการเป็นสัดและพร้อมที่จะผสมพันธุ์ 
 ตามปกติแล้ว สุนัขตัวเมียจะเริ่มมีประจ าเดือน เมื่ออายุประมาณ 6 เดือน และจะมีครั้งต่อไป
ประมาณทุก 6 เดือน ในแต่ละครั้งจะเป็น Heat นานถึง 21 วัน แต่จะยอมให้ตัวผู้ผสมก็ต่อเมื่ออยู่ในระยะ
ประมาณ ระหว่างวันที่ 11 ถึงวันที่ 16 นับจากวันแรกที่มี Heat ทั้งนี้เป็นหลักทั่วไป มีบางตัวอาจจะไม่
เป็นไปตามนี้   คืออาจจะเป็นวันที่ 10 ถึง 20 ก็ได้ 
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  นอกจาการนับวันที่ดังที่กล่าวมาแล้ว เราอาจสังเกตเอาจากโลหิต (ประจ าเดือน) ที่ไหลออก
จาก ช่องคลอดได้อีกทางหนึ่งกล่าวคือ วันแรกของการที่เริ่มมีโลหิตไหลออกมาจะมีสีแดงเรื่อ ๆ แล้วจะค่อย  
เข้มขึ้นตามวันคืนที่ล่วงไป เมื่อเข้มถึงที่สุดก็จะจางลงตามวันเวลา จนเกือบไม่มีสีแดงและไหลออกน้อย
เต็มที่ ระยะนี้แหละเป็นระยะที่จะให้ตัวผู้ผสมได้ 
  อีกวิธีหนึ่ง เราอาจใช้มือลูบบั้นท้ายของตัวเมีย เมื่อโลหิตไหลออกมาสีจางแล้ว ถ้าหางของ
ตัวเมียยกขึ้นหรือเบนไปข้างใดข้างหนึ่ง และที่หางมีอาการเกร็งก็ดีหรือลูบอย่างว่าแล้วไม่แสดงอาการ ก็
ลองจับหางยกขึ้นเล็กน้อย ถ้าหางมีอาการเกร็งก็หมายความว่าตัวเมียพร้อมที่จะรับการผสม และยอมให้ตัว
ผู้ผสม 
  การดูและแตะต้องอวัยวะเพศของตัวเมีย ก็เป็นส่วนประกอบที่ดี กล่าวคือ ถ้าเครื่องเพศ
บวมเต่งอ่อนนุ่ม และขยายช่องคลอดเล็กน้อยก็ถือได้ว่า เป็นเวลาที่ได้ท่ีแล้วเหมือนกัน 
  วิธีผสม ถ้าท้ังตัวผู้และตัวเมียเป็นของเจ้าของเดียวกัน ปัญหาก็มีน้อยและสะดวกในการผสม
มาก เมื่อถึงเวลาและอยู่ในระหว่างเวลาที่ตัวเมียพร้อมก็จะยอมให้ตัวผู้ผสมที่เครื่องเพศของตัวเมียจะมีกลิ่น
จูงใจตัวผู้แรงมาก จะท าให้ตัวผู้ติดตามตัวเมียถึงขนาดไม่สนใจกับอาหารการกินทีเดียว การปล่อยให้เป็นไป    
ตามธรรมชาติตามความพอใจของสัตว์จะท าให้ตัวผู้ทรุดโทรมมาก เพราะนอกจากจะไม่ได้ก าลังจากอาหาร
แล้วยังต้องเสียก าลังเอาไปใช้กับตัวเมียอีก ดังนั้นการก าหนดวัน เวลา และจ านวนครั้ง ในการผสม จะช่วย
ท าให้ตัวผู้ไม่ให้ทรุดโทรมได้ และเม่ือการผสมได้เป็นไปตามประสงค์แล้ว ควรแยกอย่าให้สัตว์ทั้งสองอยู่ใกล้
กันมิฉะนั้นตัวผู้ยังคงไม่ยอมกินอาหาร 
  ส าหรับตัวผู้ตัวเมียคนละเจ้าของ ตามธรรมเนียมจะต้องน าตัวเมียไปหาตัวผู้ ดังนั้น การให้
สุนัขผสมพันธุ์กัน ซึ่งมิใช่ของง่ายนัก เพราะสุนัขทั้งสองไม่คุ้นกัน แปลกหน้ากัน ตัวเมียจะแปลกสถานที่ด้วย 
จะท าให้มีอาการตื่นตระหนก ไม่ยอมให้ตัวผู้ขึ้นผสมง่าย ๆ ถ้าจะสามารถเลือกได้ ก็ควรเอาตัวที่ไม่เคยผสม   
กับตัวที่เคยแล้ว และมีความช านาญในการผสมเป็นอย่างดี 
  เมื่อน าตัวเมียไปถึงบ้านตัวผู้แล้ว  ก่อนอ่ืนต้องให้สัตว์ทั้งสองท าความรู้จักกันก่อน คือ ดม
กลิ่นซึ่งกันและกัน   อย่ากลัวว่าสุนัขทั้งสอง  จะกัดกัน  เพราะตัวผู้กับตัวเมียจะไม่กัดกัน  เว้นแต่จะเป็น
สุนัขเพศเดียว 
กันในสถานการณ์เช่นนี้ ก็ย่อมกัดกันแน่ เมื่อดมกันแล้วปกติตัวผู้จะขึ้นทับตัวเมียทันที และถ้าเจ้าของทั้ง
สองฝ่ายช่วยกันได้ เจ้าของตัวเมียควรจะอยู่ข้างหน้าตัวเมีย  แล้วใช้มือท้ังสองจับปลอกคอไว้    เจ้าของตัวผู้
ควรจะ 
อยู่ข้าง ๆ ตัวเมียโดยใช้ของหรือมือข้างหนึ่งสอดใต้ท้องตัวเมียใกล้ระหว่างขาหลัง เพ่ือมิให้ตัวเมียนั่งลงใน
ตอนนั้น วิธีนี้จ าเป็นส าหรับสุนัขที่ผสมยากและดีมากตอนที่ตัวผู้จะขึ้นทับตัวเมียที่มีขนาดเล็กกว่า เมื่อสอด
มือเข้าไปช่วยก็จะท าให้อวัยวะเพศของทั้งสองอยู่ในระดับเดียวกัน ง่ายต่อการผสม แล้วเจ้าของควรค่อย ๆ 
ยกขาหลังตัวผู้ข้ามหลังตัวเมียไปวางกับพ้ืนที่สัตว์ยืนอยู่ซึ่งสัตว์ทั้งสองจะอยู่ในอาการก้นชนกัน เจ้าของสุนัข
จะต้องพูดกับสุนัขของตัวเองหรือลูบไล้ตรงไหล่สุนัขเบา ๆ จะช่วยให้สุนัขอยู่ในอาการสงบนิ่ง ซึ่งเป็นการดี 
เพราะการดึงหรือการดิ้นรนจะท าให้หลุดเร็ว ตามปกติแล้วจะติดกันอยู่นาน อาจเป็น  10  นาที  หรือ  30  
นาท ี
  ก่อนการผสมกันถ้าตัวผู้แสดงอาการจะงับตัวเมีย ก็ให้ใส่ขลุมปากเสียก่อน ส่วนตัวเมียก็
เช่นกัน แต่ถ้ายังขืนคอยจะงับตัวผู้อยู่ละก็ นั่นหมายความว่าเจ้าของท าการผสมสุนัขตัว เมียก่อนหรือหลัง
ระยะเวลาที่ตัวเมียจะให้ตัวผู้ขึ้นผสม 
  ในช่วงที่เป็นสัดตัวเมียจะยอมรับการผสมจากตัวผู้และสามารถผสมเองได้ วงจรการเป็นสัด
ของสุนัขค่อนข้างช้ากว่าสัตว์อ่ืน วงจรการเป็นสัดแยกเป็น 4 ระยะ 
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  1.   PROESTRUST  กินเวลาประมาณ 9 วัน มีเลือดออกจากช่องคลอด เครื่องเพศบวม ตัวเมีย
จะเป็นที่ดึงดูดใจตัวผู้ แต่ยังไม่ยอมให้ตัวผู้ผสม 
  2.   ESTRUS   ประมาณ  9  วัน ระยะนี้ตัวเมียยอมให้ตัวผู้ผสม การตกไข่มักเกิดขึ้นใน  48 ชม.
แรกของระยะนี้ อย่างไรก็ตามการตกไข่นี้มีการเปลี่ยนแปลงมาก การปฏิสนธิจะเกิดในระยะนี้และเกิดได้
ในช่วงหลังไข่ตกได้อย่างมาก  3  วัน ไข่ท่ีตกแล้วมีอายุอยู่ได้  3  วัน เพ่ือรอการผสม และเชื้อตัวผู้มีอายุอยู่
ได้    30  ชม.แรก ในอวัยวะสืบพันธุ์ตัวเมีย 
  3.   DIESTRUS   ระยะนาน  60 – 90 วัน เป็นระยะที่อวัยวะสืบพันธุ์ถูกควบคุมด้วยฮอร์โมน     
โปรเลสเตอร์โรน ซึ่งเกิดข้ึนแม้ว่าสุนัขจะท้องหรือไม่ท้อง การท้องเทียมก็เกิดข้ึนในระยะนี้ 
  4.   ANESTRUS   เป็นระยะต่อจากที่ 3 ไม่มีปฎิกริยาทางเพศเลยในระยะนี้ อาจจะนาน 3 – 8 
เดือน 
  โดยทั่วไปจะไม่ผสมสุนัขสาวเป็นสัดครั้งแรก เนื่องจากโครงร่างมักจะไม่ขยายเต็มที่ ควรรอ
ไปจนเป็นสัดครั้งที่ 2 ก่อนผสมควรถ่ายพยาธิ ฉีดวัคซีนให้เรียบร้อยก่อน สภาพสุนัขก่อนผสมควรแข็งแรงดี
มาก ควรมีการตรวจโรคแท้งติดต่อ ปีละ  2  ครั้ง (ก่อนผสม) 
  โดยทั่วไปจะผสมวันที่ 10 – 14 หลังเริ่มแสดงอาการเป็นสัด ทางที่ดีควรผสม  2  ครั้ง  ห่างกัน      
48 ชม. การที่จะบอกว่าวันไหนที่ดีที่สุดส าหรับแต่ละตัวนั้น ต้องอาศัยประวัติการเป็นสัด ประกอบกับการดู
การเปลี่ยนแปลงของอวัยวะสืบพันธุ์หรืออาจดูจาก  VAGINAL  SMEAR  เรามักท าการผสมเมื่อเครื่องเพศ  
เริ่มยุบตัวลงหรือเลือดหยุดไหลทางช่องคลอด 
  เนื่องจากสภาพแวดล้อมมีผลต่อการยับยั้งตัวเมียน้อยกว่าตัวผู้ จึงควรน าตัวเมียไปหาตัวผู้และจะ
ให้ได้ผลจริง ๆ ก็ควรปล่อยตัวเมียอยู่ร่วมคอกเดียวกันกับตัวผู้จนหมดระยะ ESTRUS  
  สุนัขบางตัวมีเลือดออกตลอดระยะ ESTRUS  ดังนั้นจะถือเอาว่าเมื่อเลือดหยุดไหลเป็นการเริ่ม
ระยะ ESTRUS  ไม่ได้ ควรถือว่าระยะ ESTRUS  เริ่มเม่ือตัวเมียให้ตัวผู้ผสมครั้งแรก 
  ผสมเทียมในสุนัขสามารถท าได้เช่นเดียวกับสัตว์อ่ืน ๆ แต่บางสมาคมไม่ยอมรับการผสมเทียม  
AKC  ยอมรับแต่ต้องให้สัตวแพทย์เป็นคนผสมหรือรับรอง 
  ในสุนัขไม่เกิน  5  ปี แล้วจะผสมเป็นครั้งแรก ไม่ควรผสมเพราะจะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูก
ไม่มีก าลังบีบตัว เรียกว่า มดลูกเฉื่อยชา ท าอย่างไรจะรู้ว่าสุนัขผสมติดหรือไม่ นั้น ใช้การคล า ต้องอาศัย
ความช านาญ ตรวจได้เม่ือตั้งท้องได้  21 – 28  วัน  ดีที่สุด  28    21  วัน  จะคล าพบขนาดเท่าเม็ดถั่วลิสง
อยู่เป็นระยะ ๆ  28  วัน จะคล าพบว่าเท่าลูกหมาก ยืดหยุ่นได้เล็กน้อย ถ้าเลยกว่า  35  วัน ไม่สามารถจะ
ตรวจได ้
3.   หลักการผสมพันธุ์ 
 เมื่อเราสามารถคัดเลือกสุนัขที่จะน ามาท าการผสมพันธุ์ได้แล้ว เราจึงน ามาท าการผสมพันธุ์  การ
คัดเลือกพันธุ์นั้นมีความส าคัญในอันที่จะถ่ายทอดลักษณะต่าง ๆ มายังลูกที่จะเกิดจากการผสมพันธุ์ เมื่อเรา     
คัดเลือกพันธุ์สุนัขที่ดี เพ่ือที่จะมาใช้เป็นพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์ นอกเหนือจากนี้ เรายังจ าเป็นที่จะต้องมี
แผนการผสมพันธุ์ที่ดี (GOOD BREEDING PLAN) เพ่ือเป็นมาตรการหนึ่งที่จะช่วยให้พันธุ์ที่ได้ออกมาดี 
และ    มีประสิทธิภาพ และได้ผลตามความมุ่งหมายที่ต้องการ 
 ส าหรับหลักการผสมพันธุ์ อาจแบ่งวิธีการผสมพันธุ์ออกเป็น 6 ประเภท  คือ 
 ก.   การผสมพันธุ์แท้เดียวกัน    (PURE BREEDING) 
 ข.   การผสมพันธุ์ทางให้เป็นพันธุ์แท้    (UP BREEDING) 
 ค.   การผสมระหว่างญาติใกล้ชิด     (IN BREEDING) 
 ง.   การผสมระหว่างญาติที่มาจากสายเลือดเดียวกัน (LINE BREEDING) 
 จ.   การผสมข้ามพันธุ์      (CROSS BREEDING) 
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 ฉ.   การผสมต่างชนิดที่ใกล้ชิดกัน  (HYBRIDIZATION OR HYBREEDING) 
 การผสมพันธุ์แท้เดียวกัน   คือการผสมโดยการคัดเอาสุนัขที่เป็นพันธุ์แท้ ทั้งพ่อพันธุ์และ
แม่พันธุ์มาท าการผสมกัน เพ่ือการรักษาคุณสมบัติและลักษณะประจ าพันธุ์ของพันธุ์นั้น ๆ ไว้ เช่น น าเอา
สุนัขพ่อพันธุ์เยอรมันเชพเพอดพันธุ์แท้มาผสมกับแม่พันธุ์ที่เป็นสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแท้  ลูกที่ได้
ออกมา จะเป็นลูกสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดแท้ ๆ 
 การผสมพันธุ์ทางให้เป็นพันธุ์แท้ คือการผสมโดยใช้พ่อพันธุ์ที่เป็นพันธุ์แท้สายเลือดบริสุทธิ์ 
ที่ท าการคัดมาแล้ว มาท าการผสมกับแม่พันธุ์ที่เป็นพันธุ์ทางหรือพันธุ์พ้ืนเมือง ลูกที่ได้จากผสมนี้จะมีเลือด
ผสม เราจะเลือกเอาลูกเฉพาะตัวเมียคัดเอาตัวผู้ออก น าเอาตัวเมียที่ได้มาผสมอีกครั้ง โดยการผสมกับพ่อ
พันธุ์เดิม ท าเช่นนี้ ไปจนถึงช่วงที่ 5 – 6 สุนัขท่ีได้จากการผสมนี้จะมีสายเลือดเกือบบริสุทธิ์ 
 พันธุ์ทาง   คือสัตว์ที่ไม่ได้ท าการคัดพันธุ์ ผสมพันธุ์และเลี้ยงดูให้ดีกว่าเดิม เช่น รูปร่าง 
สีสัน น้ าหนัก ขนาดไม่สม่ าเสมอ เดิมเป็นมาอย่างไรก็สืบสายพันธุ์เรื่อย ๆ มา 
 พันธุ์แท ้  คือสัตว์ที่ได้รับการคัดเลือกและผสมพันธุ์แล้ว ซึ่งสัตว์พันธุ์แท้นั้นจะมีรูปร่าง 
ขนาด สีสันสม่ าเสมอกันโดยตลอด 
 การผสมระหว่างญาติที่ใกล้ชิด   คือการผสมระหว่างญาติเลือดตระกูลเดียวกัน มี
สายเลือดใกล้ชิดกัน 
 1.   ใช้พ่อผสมลูก 
 2.   ใช้แม่ผสมลูก 
 3.   ใช้พ่ีน้องท้องเดียวกันผสมกัน 
 4.   ใช้ลูก ซึ่งมีพ่อหรือแม่ร่วมกัน ผสมกันอันใดอันหนึ่ง 
 การผสมวิธีนี้จะได้ลูกสุนัขที่ดี เมื่อท าได้ถูกต้องและมีความช านาญในการผสมพันธุ์เป็น
พิเศษ ต้องอาศัยการคัดเลือกลักษณะต่าง ๆ และคัดสายเลือด ตลอดทั้งการเลี้ยงปฏิบัติบ ารุง ต้อง
ประกอบด้วยสิ่งแวดล้อมที่ดี จึงจะได้ผลดี มิฉะนั้นจะกลับเป็นผลร้ายมากกว่าผลดี เพราะลักษณะที่เลว 
และสิ่งเลวต่าง ๆ เช่น การพิการ ร่างกายอ่อนแอ เป็นโรคง่าย ดังนั้นการผสมแบบนี้ไม่นิยมให้ปฏิบัติ 
ส าหรับผู้เกี่ยวข้องกับสุนัขทั่วไป ต้องเป็นหน้าที่ของผู้ที่ช านาญในการผสมพันธุ์ 
 การผสมระหว่างญาติที่มาจากสายเลือดเดียวกัน  การผสมแบบนี้คล้ายกับ  In Breeding  
แต่เลือดไม่ชิด คือ เลือดห่างออกไปเป็นการผสมระหว่างญาติที่มีสายเลือดเดียวกัน และพันธุ์เดียวกันแต่ไม่     
ชิดกัน คือ เป็นญาติห่าง ๆ เช่น ปู่กับหลาน , ย่ากับหลาน, ลูกกับหลาน, น้ากับหลาน, ลูกครอกพ่ีผสมกับ      
ลูกครอกน้อง การผสมแบบนี้เป็นวิธีการอย่างหนึ่งที่จะรักษาลักษณะพันธุ์ที่ดีแท้ที่ต้องการให้คงอยู่ แต่ต้อง
เลือกเอาสายเลือดที่ดี เช่น มีนิสัยและลักษณะดี เพ่ือที่จะได้ลูกที่ดีตามต้องการ โดยดูจากพันธุ์ประวัติ 
ประกอบด้วยการผสม 
 การผสมข้ามพันธุ์ คือการผสมพันธุ์สุนัขเหมือนกัน แต่เป็นคนละพันธุ์หรือคนละตระกูล 
เพ่ือให้ได้พันธุ์ใหม่เกิดขึ้น เช่น สุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอดผสมกับสุนัขลาบราเดอร์ ก็จะได้พันธุ์ใหม่เกิดขึ้น 
 การผสมต่างชนิดที่ใกล้ชิดกัน คือการผสมชนิดต่างพันธุ์และลักษณะใกล้ชิดกัน เป็นการ
ผสมเพ่ือให้ได้สัตว์ที่ให้ผลผลิตสูง เพ่ือประโยชน์ในการจ าหน่ายผลิตผลโดยตรง โดยมากเป็นการหวังผลทาง
เศรษฐกิจ เช่น ท าให้สัตว์โตเร็ว กินอาหารน้อย และให้ผลผลิตสูง 
4.   ข้อควรระวังเกี่ยวกับการผสมพันธุ์ 
 ก.   อาหารที่เลี้ยงตัวเมียถูกต้อง 
 ข.   อาหารที่เลี้ยงตัวผู้ถูกต้อง 
 ค.   การออกก าลังกายของตัวเมียพอเพียง 
 ง.   การออกก าลังกายของตัวผู้พอเพียง 
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 จ.   ไม่มีการอุดตันของช่องอวัยวะสืบพันธุ์ของตัวเมีย 
 ฉ.   ตัวผู้มีน้ าอสุจิมากพอเพียง (การผสมที่ดี ครั้งหนึ่งตัวอสุจิควรมีประมาณ 10 ล้านตัว) 
 ช.   การผสมหลังจากการบวมของอวัยวะสืบพันธุ์หายหมดแล้ว 
 ซ.   เป็นการเชื่อแน่ว่า ตัวผู้ไม่เป็นโรคเก่ียวกับต่อม โปรี๊สเตก 
 ด.   เป็นการเชื่อได้ว่า ได้ผสมกันติดอยู่นานหลายนาที 
 ต.   ควรใช้ตัวผู้ทีใหญ่กว่าตัวเมีย 
5.    การดูแลปรนนิบัติบ ารุงสุนัขตั้งท้อง 
 การบ ารุงเลี้ยงสุนัขตัวเมียเมื่อผสมแล้ว จะปรากฏว่ามีท้องแน่นั้น ควรยึดหลักปฏิบัติดังต่อไปนี้.- 
 ก.   ควรให้อาหารที่ถูกต้อง ซึ่งมีโปรตีน คาร์โบไฮเดรต ไขมัน แร่ธาตุและไวตามิน ถูกต้องครบถ้วน  
ซึ่งจะท าให้แม่สุนัขแข็งแรงสมบูรณ์ 
  เพราะการบ ารุงแม่สุนัขที่ตั้งครรภ์ให้แข็งแรง ก็เท่ากับบ ารุงลูกสุนัขในท้องให้แข็งแรง 
 ข.   แม่สุนัขที่ได้ท าการผสมแล้วในระยะต้น ๆ ควรจะได้ท าการตรวจว่าปราศจากโรคพยาธิใน
อุจจาระ (ให้สัตวแพทย์ตรวจ) ต้องท าการถ่ายพยาธิเสีย เพราะถ้าทิ้งไว้พยาธิจะติดต่อไปยังลูกได้ จะท าให้
ลูกที่เกิดมาอ่อนแอและเลี้ยงไม่ค่อยรอด และไม่ควรให้ยาถ่ายตอนใกล้ก าหนดจวนคลอด เพราะอาจจะเป็น
อันตรายได้ การถ่ายพยาธิควรจะปรึกษาสัตวแพทย์เสียก่อน 
 ค.   ถ้าสุนัขท้องผูกควรจะให้ยาระบายอ่อน ๆ เช่น น้ ามันพาราฟิน หรือยาระบายอื่น ๆ 
 ง.   เวลาใกล้จะถึงก าหนดคลอด ในระยะนี้ควรระวังอย่าให้สุนัขกระโดดหรือมีการกระทบกระแทก 
หรือเล่นแรง ๆ หรือออกก าลังกายจนเกินไป ควรจะให้เดินพอสมควร 
 จ.   เมื่อใกล้จะคลอด เจ้าของควรท าความสะอาดช าระล้างเต้านม และตบแต่งขนบริเวณนม เพ่ือ
เตรียมไว้ให้ลูกสุนัข และต้องเตรียมที่ให้คลอดก่อนครบก าหนด ประมาณ 1 อาทิตย ์
 ฉ.   อาการท่ีจะแสดงให้เห็นก่อนสุนัขจะคลอด มีดังนี้ เต้านมจะเริ่มขยายและมีน้ านมไหลเวลาบีบ 
เป็นน้ านมชนิดใส คล้ายยางแล้วก็ขุ่นข้นสีขาวเหมือนนมตามปกติ ซึ่งแสดงว่าใกล้ถึงเวลาจะคลอดแล้ว และ
ต่อมา 2 – 3 ชั่วโมง หรือบางที่ 1 – 2 วัน ก่อนคลอด จะแสดงอาการกระวนกระวาย สุนัขจะเริ่มแสวงหาที่
คลอดด้วยตัวของมันเอง ซึ่งแสดงว่าใกล้คลอดเต็มที และก่อนจะคลอดสุนัขจะกระวนกระวายมากข้ึน 
 

 
 

การตกลูกของสุนัข 
ความมุ่งหมาย    เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษามีความรู้ความสามารถ ด าเนินการและช่วยเหลือสุนัขและให้
ความปลอดภัย ทั้งแม่สุนัขและลูกสุนัข ตลอดจนเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ ในการตกลูกของสุนัข 
1.   หลักส าคัญทั่วไปในการตกลูกและขอบเขตการเข้าช่วยเหลือ 
 เมื่อรู้ว่าสุนัขตั้งท้องจะตกลูก เราจะต้องหาข้อมูลเหล่านี้ เพ่ือเป็นแนวทางในการท าหรือในการ
แก้ปัญหาต่อไป 
 ก.   หาวันผสมที่แน่นอน, ค านวณวันที่จะตกลูก (ตามตารางท้ายเล่ม) 
 ข.   หาขนาดและรูปร่างของพ่อพันธุ์ – พ่อ แม่ใหญ่ ลูกจะใหญ่ 
 ค.   สุนัขเคยมีลูกมาก่อนหรือเปล่า ถ้ามีก่ีครอกแล้ว ออกยากไหม เป็นแม่ที่ดีไหม ได้ลูกกี่ตัว 
 ง.   สุนัขไม่กินอาหารเมื่อไร เพราะว่าสุนัขบางตัวไม่กินอาหารหรืออาเจียนก่อนตกลูก 
 จ.   สุนัขแบ่งนานไหม 
2.   การตรวจร่างกายสุนัข 
 เมื่อพิจารณาเห็นว่าสุนัขท้องและพร้อมที่จะตกลูก ผู้เข้าช่วยเหลือ ควรด าเนินการดังนี้.- 
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 ก.   วัดอุณหภูมิ  (ปกติ 101.5 – 102.5 องศาฟาเรนไฮท์) 
 ข.   ดูสีเยื่อบุ  (ปกติ สีชมพู) 
 ค.   ชีพจร   (ปกต…ิ……) 
 ง.   อาการท่ีแสดงอาการขาดน้ า 
 จ. มีสิ่งขับถ่ายอกมาจากช่องเพศไหม ? ถ้ามีสิ่งขับสีน้ าตาลปนเขียว หมายความว่า รกแยกออกจาก
มดลูก 
 ฉ. สุนัขมีการเปลี่ยนแปลงทางอารมณ์ไหม ? และมีอาการเหล่านี้ไหม เบ่งหรือปัสสาวะบ่อย ๆ มี
อาการปวดเจ็บ หันหัวไปทางด้านหลังและอ้าปากหรือเปล่า 
 การตรวจอวัยวะเพศ ต้องท าด้วยเครื่องมือที่สะอาดและใช้ถุงมือ ควรจะโกนขนหน้าท้อง บริเวณ
ทวารหนักและโคนหางให้หมด เพ่ือจะได้ล้างและท าความสะอาดง่าย หางอาจพันด้วยผ้าก๊อซ ควรมีพวก 
JELLY เป็นตัวหล่อลื่นเวลาท า 
3.   การเตรียมเครื่องมือเครื่องใช้เพื่อการตกลูก 
 เครื่องมือเครื่องใช้เพ่ือการตกลูก ในที่นี้ไม่ได้รวมถึงเครื่องใช้ของสัตวแพทย์ จะมีความหมายเฉพาะ 
เครื่องมือเครื่องใช้ทั่วไปในการเลี้ยงสุนัขเท่านั้น อันประกอบด้วย 
 ก.   กระดานปูนอน เป็นกระดานหนาสอดในกระสอบข้าวสารพอดีตึง ถูกเย็บปากกระสอบด้วยเชือก
ให้รัดกุม จะได้ปูในกระบะตกลูก จ านวน 2 แผ่น กระดานปูนอนนี้ต้องมี 2 – 3 ชุด (หน้าฝนใช้ 3 ชุด) 
เพราะเมื่อสุนัขตกลูกเสร็จแล้ว ต้องเปลี่ยนออกท าความสะอาดทันที และจากนั้นจะเปลี่ยนทุก 12 ชั่วโมง 
จึงต้องมี 3 ชุด ส าหรับกระสอบที่ใช้หุ้ม ถ้าเป็นกระสอบใหม่จะต้องขัดให้บาง หมดความคมด้วยหินทราย
หรือแผ่นไม่หยาบ 
 ข.   กระบะตกลูก ใช้เพียงกระบะเดียวก็เพียงพอต่อครอกสุนัข 1 ครอก 
 ค.   ผ้าเช็ดตัว ควรมีผ้าขนาดกลางส าหรับแม่สุนัข 1 ผืน และของลูกสุนัข 3 ตัวต่อ 1 ผืน เป็นผ้า
ขนาดเล็ก 
 ง.   ผ้าเช็ดพ้ืนและเครื่องใช้ในการเช็ดพื้น เตรียมไว้พอสมควรกับการใช้ 
 จ.   น้ าร้อน เตรียมเพื่อท าความสะอาดผู้ที่จะช่วยเหลือสุนัขขณะตกลูก 
 ฉ.   เครื่องชั่งน้ าหนักลูกสุนัข ต้องมีความสะอาดเพียงพอ 
 ช.   นอกจากนี้ก็เป็นเครื่องใช้ทางสัตวแพทย์ อันได้แก่ ส าลี ผ้าก๊อซ กรรไกร เอ็นเย็บแผล และ
เครื่องมือเฉพาะชนิดต่าง ๆ รวมทั้งเคมีภัณฑ์และเวชภัณฑ์ 
4.   การใช้กระบะตกลูก 
 ก าหนดวันสุนัขตกลูกนั้น ผู้ผสมพันธุ์ควรทราบโดยประมาณว่า เมื่อใด และการประมาณการนี้ควร
ด าเนินการล่วงหน้า 7 – 10 วัน และจ าเป็นต้องเอากระบะตกลูก พร้อมทั้งกระดานปูนอนออกมาใช้ให้กับ
แม่สุนัขก่อน ทั้งนี้เพ่ือประสงค์จะให้กลิ่นแม่สุนัขติดอยู่กับกระบะตกลูกเพียงพอ จักได้ไม่มีกลิ่นสุนัขตัวอ่ืน
ติดอยู่ขณะแม่สุนัขตกลูกแล้ว เพราะเป็นอันตรายต่อการทิ้งลูกและหวาดระแวงของแม่สุนัข นอกจากนั้นแม่
สุนัขจะคลายความกังวล เมื่อมีการเจ็บท้องเตือนในครั้งแรก 
5.   การเตรียมอุปกรณ์การตกลูกล่วงหน้า 
 ก.   ถาดใส่เครื่องมือ ชนิดขอบสูง 
 ข.   กรรไกร 
 ค.  ปากคีบ 
 ง.   คีมหนีบห้ามโลหิต 
 จ.   น้ ายาฆ่าเชื้ออย่างอ่อน เช่น DETTOL,SAVLON 
 ฉ.   ทิงเจอร์ไอโอดีน หรือเยนเซียนไวโอเล็ท 
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 ช.   ผ้าขนหนู 
 ซ.   ส าล ี
 ด.   ไหมผูกสายสะดือ 
 ต.  ตราชั่งชนิดละเอียด ชนิดบอกเป็นกรัม 
 ถ. ยาสอดมดลูก (UTOCYL) 
 ท. นาฬิกา 
 ธ.   นัมเบอร์ผูกคอสุนัข 
 น.   กระบะตกลูก รวมทั้งที่นอน 
 บ.   กาแฟ โอวัลติน แก้ง่วงส าหรับผู้ท าคลอด 
6.   สิ่งบอกเหตุการเจ็บท้อง, เตือน 
 สุนัขจะตั้งท้อง 59 – 64 วัน โดยเฉลี่ย 62 วัน ระหว่างที่ตั้งท้องนี้ จะมีไขมันที่หน้าท้องมาก สะสมไว้
ตอนให้นมลูก มดลูกท่ีมีลูกสุนัขจะไม่ท าให้แม่สุนัขมีน้ าหนักเพ่ิมข้ึน หรือท้องขยายใหญ่ใน 5 สัปดาห์แรก  
แต่หลังจากนี้จะเพ่ิมและขยายใหญ่ สังเกตเห็นได้ชัด ซึ่งแสดงว่าสุนัขตั้งท้อง 
 ลักษณะเฉพาะที่เปลี่ยนคือ เต้านม ประมาณวันที่ 35 นมจะสีชมพูอ่อน ขยายใหญ่และบวม จะอยู่
อย่างนี้จนถึงวันที่ 45 เต้านมจะใหญ่ขึ้นและอ่อน อาจสีด า โดยเฉลี่ยจะเห็นเต้านมขยายใหญ่ในวันที่ 50 
 ก่อนตกลูก 2 – 3 วัน ถ้าเราบีบเต้านมอาจมีน้ าใสไหลออกมา อวัยวะเพศจะบวมและมีสิ่งขับใส ๆ ไหล
ออกมา 
 ตอนกลางของการตั้งท้อง สุนัขอาจจะเจ็บท้องและไม่กินอาหาร โดยเฉพาะถ้ามีลูกสุนัขมากในท้อง 
สาเหตุเกิดจากมดลูกขยายและหย่อนตัว สุนัขนั่งหรือนอนด้วยความล าบาก แต่พอหย่อนตัวหมดสุนัขก็ชิน 
7.   สิ่งบอกเหตุจากการเจ็บท้องจริง 
 สุนัขจะหลบหามุมมืด หาเศษผ้าหรือของเล็ก ๆ มาเตรียมเป็นที่นอนของลูก อาจใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์ก็ได้ สุนัขอาจอยู่ไม่สุข หอบ และแสดงอาการกระวนกระวาย สุนัขแสดง 4 – 24 ชั่วโมงกอน
ตกลูก    ซึ่งขึ้นอยู่กับนิสัยและอารมณ์ของสุนัข ถ้าสิ่งแวดล้อมแปลกและรบกวนประสาทข้ันนี้จะยาวนาน 
8.   การเตรียมการเพื่อการตกลูก 
 ก.   เตรียมเครื่องมือการท าตกลูกให้พร้อม ทุกอย่างต้องฆ่าเชื้อให้เรียบร้อย 
 ข.  โกนขนหน้าท้องและท าความสะอาด พร้อมทั้งบริเวณทวารหนัก 
 ค.   ฝากท้องไว้กับสัตวแพทย์หรือให้รู้จักร้านสัตวแพทย์ เมื่อมีปัญหาอะไรจะได้ส่งสุนัขให้สัตวแพทย์
ทันท่วงท ี
 ง.   เมื่อสุนัขแสดงอาการเจ็บท้องจริง 
9.   การปฏิบัติเกี่ยวกับการตกลูกของสุนัข 
 ก.   เตรียมเครื่องมือท าตกลูกให้พร้อม 
 ข.   ท าความสะอาดเต้านม และบริเวณช่องคลอด 
 ค.   ถ้าลูกสุนัขออกมาทั้งถุง จะต้องฉีกถุง เช็ดจมูก ปาก เพ่ือให้อากาศผ่านเข้าไปได้ เช็ดตัวสุนัขด้วย
ผ้าเช็ดตัวที่แห้งอย่างแรง ๆ เพ่ือกระตุ้นระบบสูบฉีดและระบบหายใจ อาจจะจับสุนัขให้หัวลงดินแล้วเหวี่ยง 
เพ่ือให้น้ าในหลอดลมและปอดออกมา หรืออาจใช้ปากดูดก็ได้ นวดตัวสุนัขจนกระทั่งสุนัข “ร้อง” 
 ง.   หนีบสายสะดือด้วยคีมห้ามโลหิต ห่างจากท้องประมาณ 1–1.5 นิ้ว ผูกและตัด 
 จ.   ชว่ยจับลูกสุนัขให้ดูดนมแม่ ทั้งนี้เพราะว่าความคุ้มกันโรคจากแม่จะผ่านมากับน้ านม 
 ฉ.   ตรวจนิ้วติ่ง ถ้าพบให้ตัด และแต้มด้วยทิงเจอร์ไอโอดีน 
 ช.   ถ้าอากาศหนาว ต้องช่วยความร้อน อุณหภูมิที่เหมาะ 85–90 องศาฟาเรนไฮท์ อาทิตย์ต่อมา 80 
องศาฟาเรนไฮท์ อาทิตย์ที่ 4 75 องศาฟาเรนไฮท ์
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 ซ.   ถ้าสุนัขไม่แข็งแรง จับให้อยู่ในตู้ที่อุ่น OXYGEN 
 ด.   ผูกคอท าเครื่องหมาย 
 ต.   ตรวจดูลักษณะผิดปกติต่าง ๆ เช่น เพดานไม่ปิด 
 ถ.   สอดยาฆ่าเชื้อ (UTOCYL) ในช่องคลอดกันการติดเชื้อ 
 ท.   ปัญหานอกเหนือจากนี้ให้ส่งสัตวแพทย์ 
10.    การเตรียมแก้ปัญหาตกลูกผิดปกติ 

สุนัขจะตกลูกผิดปกติในสาเหตุเหล่านี้ 
ก.   ลูกสุนัขโตผิดปกติ 

ข.   สุนัขตายในท้อง 
ค.   ท่าลูกสุนัขผิดปกติ 
ง.   แม่สุนัขไม่มีลมเบ่ง 

 เราจะช่วยแม่สุนัขได้ในกรณีแม่สุนัขไม่มีลมเบ่ง โดยให้กินพวกกลูโคส หรือโอวัลติน ทาช่องคลอดด้วย
JELLY วาสเซลิน เพ่ือให้ช่องลื่น นอกเหนือจากนี้ให้ปรึกษาและส่งให้สัตวแพทย์ตรวจ 
11.   ลักษณะและจังหวะการตกลูกสุนัข 
 การตกลูกแบ่งออกเป็น 3 ตอน (STAGE) 
 ตอนที่ 1 อุณหภูมิจะลดลงอย่างน้อย 1 องศา F (อุณหภูมิปกติ 101.5 – 102.5 องศา F) การวัด
อุณหภูมิอย่างน้อยวันละ 2 ครั้ง จะช่วยให้เรารู้ได้ในสัปดาห์สุดท้ายของการตั้งท้อง อุณหภูมิจะลดลง 99 – 
100 องศา F ก่อนคลอด 12 – 24 ชั่วโมง อุณหภูมิจะลดลงอย่างน้อย 2 องศา F 
 ตอนนี้สุนัขจะหลบหามุมมือ จะหาเศษผ้าหรือฟางมาเตรียมเป็นที่นอนของลูก อาจใช้กระดาษ
หนังสือพิมพ์ก็ได้ สุนขอาจจะอยู่ไม่สุข หอบ และแสดงอาการกระวนกระวาย ขั้นนี้ใช้เวลา 2 – 24 ชั่วโมง  
ซึ่งข้ึนอยู่กับนิสัยของสุนัข ถ้าสิ่งแวดล้อมแปลกและรบกวนประสาท ขั้นนี้จะยาวนาน 
 ตอนที่ 2 เป็นตอนเบ่งให้ลูกออก สุนัขจะเบ่งทุก ๆ 15 นาที นาน 15 – 30 วินาที 
 ตอนที่ 3 เป็นตอนที่ต่อจากตอนที่ 2 ทันที เป็นตอนที่มดลูกหยุดพักการบีบตัว พัก 10 – 15 นาที อาจ
นานมากกว่าชั่วโมงก็ได้ 
 ลูกสุนัขอาจออกเป็นคู่ โดยออกมาจากมดลูกแต่ละด้าน ภายใน 2 – 3 นาทีถ้าแบบนี้ ตอนที่ 3 จะนาน 
 ถึงแม้ท่าตกลูกของลูกสุนัข โดยเอาหัวออกและท้ายออก จะถือว่าปกติ แต่ถ้าเอาหัวออกเราต้องการ
มากกว่า เนื่องจากตอนลูกอ่อนผ่านมาท่ีช่องกระดูกเชิงกราน ลักษณะของหัวซึ่งคล้ายลิ่ม จะกระตุ้นการเบ่ง 
ถ้าท่าท้ายออกจะไม่กระตุ้นการเบ่ง ลูกจะออกช้ากว่าปกต ิ
 อาศัยเหตุเหล่านี้ ถ้าเราจะช่วยให้การเบ่งดีขึ้น อาจท าได้โดยใช้นิ้วชี้สอดเข้าไปในช่องเพศ แล้วสัมผัส
ส่วนบนของช่องคลอด (ด้านข้างหรือด้านล่างจะไม่มีผล) ขณะที่ท านี้ควรจะใช้มืออีกข้างยกท้อง เพ่ือให้ลูก
สุนัขเข้ามาท่ีช่องเชิงกราน 

สิ่งผิดปกติในการตกลูก 
1.   ลูกสุนัขตายในท้อง 
2.   ท่าลูกสุนัขผิดปกติ ตกลูกไม่ได้ 
3.   แม่สุนัขไม่มีลมเบ่ง 
นอกจากนี้ท้องขยายใหญ่อาจเกิดจาก 
1.   มดลูกอักเสบ 
2.   ท้องมาน 

 3.   ช่องท้องอักเสบ 
 4.   ม้ามขยายโต 
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 5.   มะเร็งของตับ 
 6.   ต่อมน้ าเหลืองมาอยู่ที่มดลูก 
 7.   ท้องเทียม 
 ดังนั้นต้องดูประวัติการผสมและปรึกษาสัตวแพทย์ 
 สายสะดือ 
  ระหว่างที่ลูกสุนัขอยู่ในท้อง จะได้รับอาหารและขับถ่ายของเสียทางสายสะดือ เมื่อตกลูกออก
มาแล้ว จะเป็นทางให้เชื้อโรคเข้าสู่ตัวลูกสุนัขได้ ดังนั้นเราจะต้องผูกให้เรียบร้อย (1 – 1 ½ นิ้ว) และแต้ม
ทิงเจอร์ไอโอดีน อีกประการหนึ่ง ถ้าเราไม่ผูกสุนัขอาจเกิด (สะดือจุ่น) ในภายหลังได้ง่าย 
 การท าความสะอาดเมือกน้ าคล่ า 
 เมือกและน้ าคล่ าที่ติดตัวลูกสุนัขต้องเช็ดให้แห้ง และท าความสะอาดด้วยน้ ายาฆ่าเชื้ออย่างน้อย 
ถ้าปล่อยไว้จะท าให้ขนลูกสุนัขแข็งและเป็นก้อน 
 ส่วนในช่องคลอดแม่สุนัข ให้ใช้ยาสอด (UTOCYL) สอดทิ้งไว้ ถ้ามีเมือกไหลออกมามาก ก็ให้เอาผ้า
เช็ดให้แห้ง 
 การตรวจอวัยวะลูกสุนัข 
 ลูกสุนัขท่ีปกติจะแยกเพศได้เด่นชัด เพศผู้หรือเพศเมีย นอกจากในรายผิดปกติ อาจไม่มีอวัยวะเพศ
หรืออวัยวะเพศไม่เปิด 
 การชั่งน้ าหนัก 
 ควรชั่งน้ าหนักลูกสุนัขทุกครั้ง พร้อมทั้งจดเวลาที่ตกลูกด้วย เพ่ือเป็นข้อมูลในการศึกษาวิจัยต่อไป 
นิยมชั่วงออกมาเป็นกรัม 
 การบันทึกรูปพรรณและเพศ 
 ลูกสุนัขท่ีเกิดใหม่ อายุภายใน 24 ชั่วโมง ต้องได้รับการบันทึกรูปพรรณและเพศ ให้เป็นที่เรียบร้อย 
เวลา 24 ชั่วโมงที่ก าหนดนี้ นับจากเวลาที่ตัวสุดท้ายเกิดไปแล้ว ดังนั้นตัวแรก ๆ อาจจะมีอายุกว่า 30 
ชั่วโมง  ก็ได้ วัตถุประสงค์ส าคัญในการบันทึกรูปพรรณและเพศนี้ เพ่ือเป็นหลักฐานยืนยันที่แน่นอนว่า ลูก
สุนัขท่ีเกิดมาครอกนั้น ๆ มีจ านวนเท่าใด และแต่ละเพศจ านวนเท่าใด ลักษณะพิการมาแต่ก าเนิดมีหรือไม่ ? 
และความพิการนั้นเข้าขอบข่ายต้องท าลายหรือไม่ ? สีและขนเป็นอย่างไร ? และมีต าหนิเพ่ือการสังเกตแต่
ละตัวแตกต่างกันอย่างไร ? 
 ข้อมูลทั้งมวลนี้ เป็นสิ่งส าคัญที่จะต้องบันทึกลงในประวัติการเกิด ทั้งในเอกสารของผู้ผสมพันธุ์ 
และผู้ควบคุมการผสมพันธุ์ ซึ่งจะต้องเสนอสมาคมหรือหน่วยควบคุมต่อไป อันจะเป็นทั้งประวัติการเกิด
และข้อมูล เพ่ือพิจารณาทางด้านวิชาการในด้านการผสมพันธุ์อีกด้วย 
 การตรวจรูปพรรณนั้น ผู้ผสมพันธุ์จะทราบตั้งแต่แรก ถ้าเข้าช่วยการตกลูกของแม่สุนัข สิ่งที่ทราบ
แต่แรกนั้นคือ เพศและจ านวน รวมทั้งรายละเอียดเล็กน้อยที่ผ่านตา แต่การตรวจโดยถี่ถ้วน ควรจะกระท า
เมื่อลูกสุนัขมีอายุ 12 ชั่วโมงแล้ว สิ่งแรกที่เพ่งเล็ง คือ ลักษณะพิเศษ มีหลายกรณีท่ีต้องท าลาย เพราะพิการ 
เช่น แคระแกรนผิดปกติ ทวารตัน อวัยวะไม่สมประกอบ อวัยวะบกพร่องขั้นรุนแรง อันไม่อาจจะหายได้
เมื่อโต นอกจากนั้นหากมีนิ้วก้อยเท้าหลัง ก็ต้องด าเนินการบันทึกและหมายตัวไว้ หรืออาจจะขลิบออกทันที
ก็ได้ 
 รูปพรรณที่ผิดแปลกในระหว่างตัว จะเป็นเครื่องช่วยในการบ ารุงเลี้ยง สิ่งเหล่านี้จะได้แก่ สีที่      
แตกต่างกัน จุดด่างเล็กน้อยที่ปลายขา ปาลายหาง หรือกลางอก อันอาจมีได้ สีเล็บและฝ่าเท้า ด่างด าที่ลิ้ น 
ฯลฯ ก็จะถูกบันทึกไว้ อันอ านวยประโยชน์ต่อการคัดแยกขณะบริการของการบ ารุงเลี้ยง เพราะลูกสุนัข
อ่อนยัง     มิได้ท าการรูปพรรณ (สักหมายเลขหู) การตรวจนี้ จะรวมทั้งการชั่งน้ าหนักด้วย… 
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จิตวิทยาและพฤติกรรมของสุนัข 
ความมุ่งหมาย    เพื่อให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้จิตวิทยาและพฤติกรรมของสุนัข เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ เกี่ยวกับการ
ดูแลเลี้ยงดูสุนัขและคัดเลือกสุนัขเข้ารับการฝึก เพื่อใช้งานทางราชการต่อไป 
1.   จิตวิทยาของสุนัขโดยท่ัวไป 
 เชื่อกันว่า สุนัขนอกจากจะมีประสาทสัมผัสต่าง ๆ คือ ฆานสัมผัส ชิวหาสัมผัส จักษุสัมผัส โสต
สัมผัส และกายสัมผัสแล้ว สุนัขยังมีจิตสัมผัส เช่นเดียวกับคนดีอกด้วย 
 ความรู้สึกทางอารมณ์ สุนัขมีความรู้สึกทางอารมณ์ เช่น รัก โกรธ เกลียด อิจฉา และจะมีอารมณ์
พ้นวัยเด็กประมาณ เมื่ออายุ 12 เดือนขึ้นไป เป็นสัตว์ใจน้อย ต้องการเอาใจจากผู้เลี้ยงตลอดเวลา การชม             
การปลอบ การยอมให้สุนัขได้ท าอะไรตามที่ตัวเองชอบใจ เป็นสิ่งที่สุนัขปรารถนาอย่างยิ่ง และเช่นเดียวกัน
สุนัขเป็นสัตว์ช่างประจบเอาใจอย่างน่ารักอีกด้วย สุนัขเป็นสัตว์ที่มีความจ าเป็นเลิศ เมื่อเทียบกับสัตว์ชั้นต่ า
ด้วยกันแล้ว นับว่าสมองของสุนัขอยู่ในระดับสูง สุนัขสามารถจ าสิ่งต่าง ๆ ได้นานเท่านาน อาจจ าเจ้าของที่
อยู่ด้วยกันได้ตลอดชีวิต เมื่อมีความภักดี ความเกลียดกลัว ก็จะฝังใจจนวันตาย สุนัขเป็นสัตว์ที่มองดูด้วย
สายตาแล้วเป็นสัตว์ดื้อรั้น แต่อันที่จริงเป็นการแสดงออกในการต้องการเป็นอิสระมากกว่า ปกติสุนัขไม่ 
ชอบการกักขัง ไม่ชอบห่วง ปลอกคอ สายจูง หรือการบังคับ สุนัขนั้นเป็นสัตว์ที่ว่ายน้ าได้หรือชอบน้ า แต่ก็
ไม่ชอบให้ใครเอาน้ าฉีดหรือสาดเข้าโดยตรง สุนัขเป็นสัตว์ช่างเล่น ช่างสนุก ช่างสังเกต โดยทั่วไปชอบ
ติดตามค้นหา ไม่รู้จักเหนื่อย สุนัขเป็นเพ่ือนที่ดี กับเด็กเพราะมีลักษณะช่างเล่น อยากรู้อยากเห็นเหมือนกัน 
2.   พฤติกรรมของสุนขัโดยท่ัวไป 
 - พฤติกรรม หมายถึง การกระท าต่าง ๆ ของสุนัขตั้งแต่เกิดจนโต เพื่อปรับตัวเองให้เข้ากับ
สิ่งแวดล้อม และรวมถึงการวิวัฒนาการทางรูปร่าง และการเรียนรู้ ซึ่งไม่ได้ขึ้นอยู่กับลักษณะทางกรรมพันธุ์ 
ดังนี้.- 
 - สุนัขเป็นสัตว์ที่กินเนื้อเป็นอาหาร และยังคงมีสัญชาติญาณสัตว์ป่าที่ชอบไลล่าสัตว์เล็กกว่าเป็น
อาหารและได้ติดต่อมาจนในปัจจุบัน สุนัขส่วนมากกินอาหารจ านวนมากได้อย่างรวดเร็วและมักหวงอาหาร  
สุนัขบางตัวรู้จักเก็บซ่อนอาหารไว้กินภายหลัง โดยการขุดคุ้ยกลบอาหารนั้นไว้ 
 - ก่อนนอนสุนัขมักหมุนตัวรอบ ๆ สันนิษฐานว่าเป็นสัญชาติญาณท่ีได้มาจากเม่ือสัตว์ป่าต้องท าให้ 
พ้ืนที่ที่มีวัชพืชปกคลุมล้อมรอบล้มราบให้นอนได้อย่างสบาย สุนัขชอบที่เย็น จึงมักปรากฎว่าสุนัขมักคุ้ยดิน
เป็นโพรงลงไปเพ่ือให้ได้ที่นอนเย็นสบาย หรือนอนใต้สิ่งที่เป็นความเย็น เช่น ใต้ถังน้ า ข้างโอ่ง 
 - สุนัขมีสัญชาติญาณใช้อวัยวะต่าง ๆ แสดงออกแทนความคิดและภาษาพูด เช่น กระดิกหาง เมื่อ
แสดงความเป็นมิตร เหยียดขาหน้าไปข้างหน้าจนสุดพร้อมกับย่อตัวต่ าลงทางด้านหน้า แสดงลักษณะ
ประจบหรือชอบเล่น เลียด้วยลิ้นแสดงความจงรักภักดี กัดเบา ๆ เป็นการหยอกล้อ ใช้ขาหน้าเขี่ยหรือ
กระโดดสูงเอาเท้าหน้าท้าวที่ตัวคนแสดงความดีใจ ท าตัวเกร็งหน้ายกหางโบกช้า ๆ แสดงความมุ่งร้าย 
 - สุนัขใช้เสียงแสดงความรู้สึก เช่น อาจหอนแสดงความหวาดกลัว ร าคาญ เสียใจ หรือคิดถึง หาว 
เรอ แสดงความน้อยใจ เห่าแสดงความไม่ไว้วางใจหรือทักทาย ร้องครวญครางแสดงความรักหรือเจ็บคัน 
หรือเจ็บปวด 
 - สุนัขมีสัญชาติญาณหลีกเลี่ยงภัยเหมือนคน เช่น หลบหาที่หรือหนทางที่ปลอดภัย ขุดดินเป็น
โพรงพักอาศัย (โดยเฉพาะสุนัขแม่ลูกอ่อน) สุนัขหลีกหนีภัยมักวิ่งกลับทางเดิมที่ผ่านมา และสุนัขมักใช้การ
ปัสสาวะรดข้างทางเพ่ือเป็นเครื่องหมายหรือเป็นเครื่องช่วยในการเดินทางด้วย 
 - สุนัขนั้นเดิมเป็นสัตว์ป่า จึงมีสัญชาติญาณในการล่าเหยื่อ ซึ่งท าให้สุนัขต้องฝึกซ้อมให้มีเขี้ยวเล็บ
คม แข็งแรงว่องไว จนเป็นสัญชาติญาณในการท าลาย เมื่อรวมกันทั้งสองอย่างนี้แล้ว สุนัขจึงเป็นนักท าลาย      
ตัวฉกรรจ์ 
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 - สุนัขมีสัญชาติญาณในการโอ้อวดเหมือนกัน จึงรู้จักรักษาความสะอาดของร่างกายอยู่บ้าง และ
มักจะแสดงท่าทางโอ้อวด (โอ่) เมื่อมีผู้ให้สิ่งประดับ เช่น ปลอกคอ กระพรวน ฯลฯ 
 - ในการยอมแพ้นั้น สุนัขจะแสดงอาการกลัวออกได้ด้วยการท าหัวซุกต่ าลง  ตัวลีบกว่าที่เคยเป็น 
หลังงอ เก็บหางเข้าไว้ในหว่างขา ถ้ายอมแพ้ (โดยเฉพาะสุนัขตัวเล็ก) จะนอนหงายเอาหางซุกไว้ในระหว่าง
ขาและยื่นคอให้ผู้ชนะ ถ้ากลัวมากอาจจะปัสสาวะราดออกมาสอง - สามหยด 
 - สัญชาติญาณในการต่อสู้กัน สุนัขตัวผู้มีความดูสูงกว่าตัวเมีย การต่อสู้รุนแรง มักเกิดขึ้นระหว่าง
ตัวผู้ต่อตัวผู้ หรือตัวเมียต่อตัวเมียด้วยกัน ยกเว้นลูกสุนัขอาจต่อสู้รุนแรง เมื่อเกิดขัดใจกัน โดยเฉพาะเรื่อง
อาหาร เมื่อมีการยั่วยุอย่างรุนแรง ปกติสุนัขตัวผู้มักไม่ท าร้ายสุนัขตัวเมีย ลักษณะของสุนัขพร้อมที่จะต่อสู้
นั้น จะมีการยกหัวสูงตั้งตรง ขนพอง ขาหน้าแข็งยันพ้ืนมั่นคง หางชี้ตรงไปข้างหลัง หูชัน อาจกลั้นหายใจ ขู่
ค ารามและเห่า สุนัขดุท่ีกัดคนนั้นมักกัดโดยไม่เห่า 
 - สุนัขมีสัญชาติญาณการรวมพวก สุนัขอาจยกย่องพวกของตัวให้เป็นหัวหน้าฝูง ท าให้มีการเอาใจ
ซึ่งกันและกัน และสุนัขเม่ืออยู่ในฝูงของตัวแล้ว จะมีสัญชาติญาณการต่อสู้ร่วมกันกับพวกของตัวอย่างสูง 
 -  สัญชาติญาณการหาคู่ ท าให้สุนัขต้องการผสมพันธุ์กัน ปกติสุนัขตัวเมียจะเป็นสัดก่อน ครั้งแรก
เมื่ออายุ 6 เดือน และจะเป็นสัดทุกรอบ 6 เดือนตลอดไป เมื่อตัวผู้ได้กลิ่นตัวเมียแล้วจะเข้าไปหาเพ่ือท า
การ    ผสมพันธุ์กัน ตอนนี้สุนัขตัวผู้อาจจะเกิดการวิวาทแย่งตัวเมียกัน 
 - สุนัขมีสัญชาติญาณในการปกปักรักษา สุนัขตัวเมียจะพิทักษ์ลูกน้อยของตัวสุดชีวิต แม้เมื่อยังไม่มี
ลูกจะไม่มีสัญชาติญาณการต่อสู้ แต่เมื่อมีลูกจะกลายเป็นสัตว์ดุ จึงมีค าพังเพยว่า “ดุเหมือนหมาแม่ลูก
อ่อน” สุนัขท่ัวไปหวงแหนทีอยู่อาศัยอย่างรุนแรง แต่ขณะเคลื่อนที่ไปนอกบ้านจะไม่ดุ ไม่ต่อสู้ แสดงการ
หวาดกลัว แต่เมื่อกลับถึงท่ีอยู่จะแสดงอาการดุหวงที่อยู่สุดฤทธิ์ สุนัขมักแสดงอาการออกให้เห็นในการเป็น
เจ้าของถิ่น ที่อยู่ โดยการปัสสาวะรดสิ่งของต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว 
 - สุนัขชอบเกลือกกลั้วของที่เหม็นฉุนจัด โดยเฉพาะสุนัขตัวเมีย บางตัวอาจกินของเน่าเหม็นด้วย 
สันนิษฐานว่าอาจเป็นเพราะติดสัญชาติญาณสัตว์ป่า ที่ต้องท าตัวให้มีกลิ่นป่าเพ่ือประโยชน์ในการล่าสัตว์ 
เช่นเดียวกับพรานกระท า 
 - สุนัขมีสัญชาติญาณพิเศษอย่างหนึ่ง คือการเป็นเพ่ือนกับมนุษย์ เห็นจะเป็นเพราะสุนัขอยู่กับ
มนุษย์มานับเป็นหมื่น ๆ ปี แม้สุนัขดิงโกในทวีปออสเตรเรีย ซึ่งมนุษย์คอยล่าสังหารอยู่ ก็มักจะเข้ามาหา
บริเวณท่ีมนุษย์อยู่ใกล้ป่าเสมอ 
 - สุนัขท่ีไม่คุ้นเคยกัน มักจะมีการพิสูจน์ฝ่ายกัน โดยเมื่อพบกันครั้งแรกอาจจะหยุดดูกันก่อน ถ้าไม่
เป็นศัตรูกันก็จะก้าวช้า ๆ เข้าหากัน แล้วต่างฝ่ายต่างดมกันไปเรื่อย ๆ ถ้าไม่ติดใจสงสัยกันก็จะแยกกันไป 
ถ้าเกิดการต่อสู้ก็จะเกิดหลังจากนี้ หรือถ้ามีการยอมแพ้อีกฝ่ายก็จะแสดงอาการยอมแพ้ และถ้าเป็นการพบ
ระหว่างเพศ ก็อาจจะตามด้วยสัญชาติญาณทางเพศ แต่ถ้าสุนัขตัวผู้ท ากรุ้มกริ่ม แต่ตัวเมียไม่อยู่ในอารมณ์ 
ก็จะแสดงอาการขู่ค าราม เห่า หรือไล่กัด แต่จะไม่รุนแรงนัก ตัวผู้ก็จะจากไปในที่สุด 
 ความไวต่อความรู้สึกหรือความต่ืนตัวของสุนขั แบ่งออกเป็น 3 พวก 
  - พวกท่ีมีความไวต่อความรู้สึกสูง ไม่ค่อยฉลาด ตื่นตกใจง่าย กลัวคน กลัวเสียงปืน 
 - พวกท่ีมีความไวต่อความรู้สึกปานกลาง ฉลาด สนองตอบต่อการกระตุ้นด้วยความสนใจ ไม่ขลาด
กลัว 
 - พวกท่ีมีความไวต่อความรู้สึกต่ า ยากต่อการอ่าน ไม่สนใจสิ่งแวดลอ้ม 
 ความดุของสุนขั  แบ่งออกได้เป็น 3 พวก  
 - พวกท่ีมีความดุสูง เมื่อยั่วยุจะตื่นตัวพุ่งไปข้างหน้าแสดงอาการดุและเห่า แม้ผู้ยั่วยุจากไป ก็ยัง
แสดงอาการดุและเห่าอยู่ 
 - พวกท่ีมีความดุปานกลาง เมื่อถูกยั่วยุจะแสดงอาการไม่ไว้ใจ ท าทา่ทางจะพุ่งเข้าหาผู้ยั่วย ุ
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 - พวกท่ีมีความดุต่ า มักหลบไม่เข้าใกล้ผู้ยั่วยุ อาจยืนเฉย กระดิกหางหรือนอนหมอบ แสดงอาการ
หวาดกลัวหรือวิ่งหนีผู้ยั่วยุ 
 ความปราดเปรียวของสุนัข แบ่งออกเป็น 3 พวก 
 - พวกท่ีมีความปราดเปรียวสูง มีความกระหายที่จะเคลื่อนไหวตลอดเวลา ตื่นตัว อยากจะท าสิ่ง
หนึ่งสิ่งใดตลอดเวลาไม่อยู่นิ่ง 
 - พวกท่ีมีความปราดเปรียวปานกลาง ตื่นตัวพร้อมอยูเ่สมอที่จะท าตามค าสั่ง 
 - พวกท่ีมีความปราดเปรียวต่ า มีลกัษณะเฉื่อยชา อืดอาดเกียจคร้าน ไม่แสดงอาการปราดเปรียว 
 ความต้ังใจของสุนขั แบ่งออกเป็น 3 พวก  
 - พวกท่ีมีความตั้งใจสูง เป็นสุนัขที่ท าตามค าสั่งด้วยท่าทางยินดี กระตือรือร้น ท าทันทีด้วยความ
พยายาม โดยไม่ต้องการรางวัลหรือการแก้ไข ไม่ว่าจะท าอย่างฉลาด แข็งแรง ผิดพลาด หรือท าเสร็จหรือไม่  
ก็ตาม ก็นับว่าเป็นสุนัขท่ีมีความตั้งใจสูง 
 - พวกท่ีมีความตั้งใจปานกลาง เปน็สุนัขท่ีท าตามค าสั่งด้วยท่าทางยนิดี การปฏิบตัิอาจต้องช่วยบ้าง 
 - พวกท่ีมีความตั้งใจต่ า เป็นสุนัขที่มีอาการลังเลเมื่อรับค าสั่ง หรือสุนัขท่ีท าอะไรได้ดีขณะเล่น เช่น 
คาบของ กระโดด แต่พอสั่งให้ท างานเป็นการเป็นงานกลับไม่ท า 
 การตอบสนองของสนุขั เมื่อมีการกระตุ้นหรือเร้าใจน้ันเกิดจากความพอใจท่ีสุนัขไดร้ับ เช่นการที่ผูเ้ลีย้งหรือผู้
บังคับสุนัขให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิด หยอกล้อ เล่นหัว แปรงขน ท าความสะอาดให้ ชม หรือตบปลอบเมื่อท า
ถูก แก้ไขเมื่อท าผิด 
2.   เมื่อพิจารณาถึงพฤติกรรมรวมถึงสัญชาติญาณของสุนัข   จะได้ข้อพิจารณาดังนี้.- 
 - ตามพฤติกรรมของสุนัขที่ต้องการอาหารมาก กินอาหารเร็ว (ตะกละ) อาจท าให้สุนัขกินอาหาร
ไม่เลือก ซึ่งจะน าอันตรายมาสู่สุนัข ส าหรับสุนัขทหารนั้นการฝึกให้ไม่รับอาหารจากคนแปลกหน้า เป็นสิ่ง     
จ าเป็นอย่างยิ่ง 
 - การติดนิสัยขุดคุ้ยหาที่นอนหรืออาหารนั้น เป็นสิ่งไม่พึงประสงค์ของสุนัขทหาร โดยเฉพาะสุนัข
ตรวจค้นทุ่นระเบิด จึงต้องการฝึกให้สุนัขหยุดการขุดคุ้ยก่อนฝึกออกปฏิบัติงาน 
 - การใช้อวัยวะต่าง ๆ แสดงความคิดและภาษาของสุนัข เป็นสิ่งจ าเป็นที่ผู้บังคับสุนัขจะต้องสังเกต 
จนสามารถอ่านและตีความการแสดงออกของสุนัขได้ว่า  การที่สุนัขแสดงอาการอย่างนั้น หมายความว่า
อย่างไรหรือพบอะไร 
 - การใช้เสียงของสุนัขบางชนิด อาจเป็นภัยต่อการรักษาความปลอดภัยของหน่วยทางยุทธวิธี การ
ฝึกให้สุนัขทหารหยุดเห่าหอน จะต้องเริ่มกระท าตั้งแต่เริ่มกรฝึกครั้งแรกตามหน้าที่ เช่น การฝึกสุนัข
ลาดตระเวน 
 - สัญชาติญาณการหลบภัยของสุนัข อาจฝึกเพ่ิมเติมได้ เช่น ฝึกให้หมอบและหลบภัยจากกระสุน   
วิถีราบ และให้คงอยู่ที่ที่ปลอดภัย ผู้บังคับสุนัขไม่ตื่นกลัวจนบังคับไม่ได้ การฝึกสุนัขให้คุ้นเคยกับเสียงการ
ต่อสู้ เช่น การยิงปืน การระเบิด เป็นสิ่งที่ต้องท าตลอดการฝึก การฝึกหรือก าหนดเวลาให้สุนัขขับถ่ายก่อน
ฝึก/ปฏิบัติงาน จะท าให้สุนัขท างานได้โดยไม่ลดความตั้งใจ 
 - การที่สุนัขเป็นนักท าลายตัวฉกรรจ์ ตลอดเวลาการฝึกจะต้องระมัดระวังระเบียบการป้องกัน
อันตรายอยู่เสมอ มิให้เกิดอันตรายจากการที่ถูกสุนัขกัด ขุด หรือลากท้ึงสิ่งต่าง ๆ หรือบุคคล จนเกิด
อันตรายกับสุนัข สุนัขตื่นตัว ผู้บังคับสุนัข ผู้ฝึกสุนัขหรือบุคคลอ่ืนและอุปกรณ์ต่าง ๆ อุปกรณ์ทีใช้ในการฝึก 
จะต้องใช้วัสดุที่ทนทานไม่แตกง่าย หัก ขาด หรือหลุด ไม่เป็นอันตรายต่อเขี้ยวหรือฟันของสุนัข ผู้ฝึกและผู้
บังคับสุนัขจะต้องหมั่นตรวจอุปกรณ์เหล่านี้ว่า อยู่ในสภาพใช้ได้อยู่เสมอ การฝึกสุนัขให้เชื่อฟังตามค าสั่ง  
ให้งด  การท าลายสิ่งอุปกรณ์ต่าง ๆ จะต้องกระท าแต่เริ่มแรกของการฝึกและท าตลอดไป 
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 - จากสัญชาติญาณชอบโอ้อวดของสุนัข ให้ผู้ฝึกสวมโซ่คอให้กับสุนัข เพ่ือการบังคับในการฝึกและ
ใช้งาน ซึ่งควรกระท าตั้งแต่สุนัขยังเล็กเพ่ือความคุ้นเคย การบังคับสุนัขด้วยโซ่คอที่สุนัขยังไม่คุ้นเคยนั้น อาจ
เป็นเหตุให้สุนัขดิ้นร้นจนรัดคอตายได้ 
 - สุนัขท่ีมีสัญชาติญาณการต่อสู้สูง ควรให้ฝึกในหน้าที่ท่ีต้องการใช้ความดุ สุนัขตัวผู้เหมาะสมที่สุด
ส าหรับใช้งานที่ต้องใช้แรงปะทะและความดุที่ต้องต่อสู้ เพราะมีขนาด น้ าหนัก และสัญชาติญาณการต่อสู้
สูงกว่าสุนัขตัวเมียโดยทั่วไป ในการฝึกจ าเป็นที่ผู้ฝึกจะต้องระมัดระวังการรักษาความปลอดภัยอยู่
ตลอดเวลา เพราะสุนัขตัวผู้มักจะต่อสู้กันเอง และอาจท าร้ายผู้ที่ร่วมงานกัน จึงต้องฝึกการควบคุมความดู
ด้วย ในการปฏิบัติงานอาจจ าเป็นต้องแยกสุนัขตัวผู้ที่ดุออกมาจากกัน โดยให้สุนัขตัวเมียคั่นกลาง สุนัขตัว
เมียนั้นอาจน าไปฝึกและใช้งานในหน้าที่ท่ีไม่ต้องการความดุและความปลอดภัย เช่น เป็นสุนัขน าทาง ฝึก
ง่ายกว่าสุนัขตัวผู้ เพราะไม่มีนิสัยการต่อสู้รุนแรงและมีขนาดน้ าหนักน้อย ง่ายแก่การบังคับ นอกจากนั้น
ในทางยุทธวิธีก็จะมีความเหมาะสมกว่าสุนัขตัวผู้ ซึ่งอาจหลงกลิ่นตัวเมียที่ฝ่ายตรงข้ามน ามาล่อให้เบนความ
สนใจไปจากหน้าที่ การแยกสุนัขกัดกันหรือท าร้ายบุคคลอ่ืน ให้กระท าตามแบบฝึกโดยเคร่งครัด ในกรณีท่ี
สุนัขอยู่นอกสายจูง อาจใช้น้ าสาด หรือใช้สองคนช่วยกันจับขาหลังของสุนัขยกขึ้นเขย่าให้หลุดออกจากกัน 
ไม่ควรกระชากออก เพราะจะท าให้เขี้ยวฟันของสุนัขเกิดบาดแผลมากขึ้น 
 - จ าเป็นต้องมีการฝึกสัญชาติญาณสัตว์ฝูงของสุนัขให้สามารถท างานอิสระ อย่างไรก็ตาม การเอา
ใจใส่ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ฝึกกับสุนัข ให้เกิดความสัมพันธ์อันดีนั้น เป็นสิ่งที่จะขาดเสียมิได้ 
 - จากสัญชาติญาณการหาคู่ ท าให้จ าเป็นต้องตอน ตัดรังไขสุนัขตัวเมียเสีย ก่อนน ามาใช้งาน 
มิฉะนั้นจะต้องเสียเวลา เสียงานในการต้องกักสุนัขตัวเมียให้พ้นหน้าที่ไปชั่วระยะ เพ่ือขจัดปัญหาสุนัขตัวผู้
ไม่ท างาน หรือแตกความสามัคคีกันจนไม่สามารถควบคุมได้ ส าหรับสุนัขตัวผู้นั้น เมื่อไม่มีสิ่งล่อใจก็ไม่มี
ปัญหาแต่อย่างใด 
 - การที่สุนัขมีสัญชาติญาณในการปกปักรักษา ความรักและหวงที่อยู่อาศัย ท าให้เหมาะในการฝึก
ให้สุนัขเพ่ิมความดุและความกล้า เพื่อน าไปใช้ในด้านการรักษาการณ์ การคุ้มครองบุคคลหรือสถานที่ 
 - สุนัขท่ีชอบเกลือกกลั้วและชอบกินของเน่าเหม็น ก็จะต้องฝึกให้งดกระท าเช่นนั้น เพ่ือตัดความ  
สนใจในสิ่งที่ท าให้เบนความสนใจ โดยเฉพาะสุนัขสะกดรอยให้เพ่งเล็งเป็นพิเศษ 
 - เนื่องจากสุนัขมีสัญชาติญาณเป็นเพ่ือนกับมนุษย์อยู่แล้ว จึงใช้ประโยชน์อันนี้ในการสร้าง และ
รักษาความสัมพันธ์อันใกล้ชิดนี้ไว้ให้มั่นคง เพ่ือใช้ในการฝึกและใช้งาน ให้น าสัญชาติญาณการท างานและ
ต่อสู้มาใช้กับฝ่ายตรงข้าม ดังเช่นการฝึกสุนัขยาม 
3.   จิตวิทยาของสุนัขที่น ามาใชใ้นการฝึกและใช้งานทางทหาร 
 ก.   การศึกษาจะต้องศึกษาวิตวิทยาและสัญชาติญาณของสุนัขท่ีมีผลโดยตรงกับการฝึกและใช้งาน
สุนัข สังเกตลักษณะเตือนภัยของสุนัข การตื่นตัว สิ่งที่สุนัขชอบและไม่ชอบให้เข้าใจ จนสามารถอ่านสุนัขได้
ออก โดยใช้หลักการฝึกสุนัขให้เป็นประโยชน์คงลักษณะอันพึงประสงค์ 
 ข.   ในด้านการฝึกและใช้งานสุนัขนั้น ในแง่ของจิตวิทยาจะได้ข้อพิจารณา ดังนี้.- 
 (1)   สุนัขตัวผู้เหมาะที่จะใช้ในงานที่ต้องการความดุและแรงปะทะในการต่อสู้ ด้วยมีสัญชาติญาณ
ต่อสู้สูงกว่า และมีขนาดน้ าหนักหนักดีกว่าตัวเมีย 
 (2)   สุนัขตัวเมียเหมาะส าหรับใช้งานที่ไม่ต้องการความดูและปลอดภัย เช่น เป็นสุนัขน าทาง ฝึก
ง่ายเพราะไม่มีนิสัยต่อสู้รุนแรง และมีขนาดน้ าหนักร่างกายน้อย ง่ายแก่การบังคับ 
 (3)   ด้วยสัญชาติญาณหวงที่อยู่ จึงเหมาะที่จะฝึกสุนัขในหน้าท่ียาม 
 (4)   จากสัญชาติญาณการต่อสู้ของสุนัข จึงจ าต้องระมัดระวังระเบียบการป้องกันอันตรายโดย    
เคร่งครัด และให้มีการฝึกการควบคุมสุนัข เพ่ือมิให้สุนัขท าร้ายกันเอง 
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 (5)   จากสัญชาติญาณในการผสมพันธุ์ ท าให้จ าเป็นต้องตอนตัดรังไข่สุนัขตัวเมียเสียก่อนน ามาฝึก
ใช้งาน มิฉะนั้นจะต้องเสียเวลา เสียงานในการต้องกักกันตัวเมียให้พ้นไปชั่วระยะ หรือขจัดปัญหาสุนัขไม่
ท างาน และแตกสามัคคีจนไม่สามารถควบคุมได้ 
 (6) ต้องมีการฝึกให้สุนัขท าลายสิ่งของ, เกลือกกลั้วของเหม็น, กินอาหารผิดจากที่ก าหนด เพื่อให้
การปฏิบัติได้ผลเต็มที่ และป้องกันด้านความเสียหายและสุขาภิบาล 
 (7) อายุของสุนัขที่จะเริ่มการฝึกได้ อยู่ในระหว่าง 12 - 18 เดือน 
 (8) สุนัขท่ีมีความไวต่อความรู้สึกปานกลาง เหมาะที่จะน าเข้ารับการฝึก เพราะฉลาด ฝึกและอ่าน
ได้ง่าย พวกท่ีมีความไวต่อความรู้สึกต่ า อาจน ามาฝึกได้ด้วยครูฝึกผู้ช านาญ มีประสบการณ์และใช้หลักการ
ฝึกที่ถูกต้อง ส่วนสุนัขที่มีความไวต่อความรู้สึกสูง ไม่ควรน าเข้ารับการฝึก 
 (9)   สุนัขท่ีมีความดุปานกลาง เป็นสุนัขที่อยู่ในความต้องการที่จะน าเข้าฝึก สุนัขท่ีมีความดุสูงนั้น 
ให้น าเข้าฝึกโดยวิธี ควบคุมความดุไว้ ส่วนสุนัขที่มีความดุต่ านั้น ไม่ควรน าเข้ารับการฝึกในหลักสูตรที่
ต้องการความดุ 
 (10)   สุนัขท่ีมีความปราดเปรียวปานกลางเป็นสุนัขในอุดมคติ สุนัขท่ีมีความปราดเปรียวสูง ให้
น าเข้าฝึก โดยลดความปราดเปรียวลงเสียบ้าง ส่วนจ าพวกที่มีความปราดเปรียวต่ า ไม่เหมาะที่จะน าเข้ารับ     
การฝึก 
 (11) สุนัขที่มีความตั้งใจสูง เหมาะอย่างยิ่งที่จะน าเข้ารับการฝึก สุนัขที่มีความตั้งใจปานกลางนั้น 
อาจน าเข้าฝึกได้ โดยกระตุ้นความสนใจมากข้ึน ส่วนพวกที่ไม่ตั้งใจนั้น ไม่ควรน าเข้าฝึก 
 (12) การกระตุ้นสุนัขในการฝึกนั้น เป็นสิ่งจ าเป็นในการฝึก การกระตุ้นความสนใจสุนัข อาจท า    
ได้หลายวิธี เช่น การให้ความสัมพันธ์ใกล้ชิด ฯลฯ แต่การกระตุ้นด้วยการให้รางวัลเป็นอาหารนั้น ไม่ควร
กระท า เพราะจะท าให้สุนัขหวังว่าเมื่อท าถูกต้องจะได้อาหาร ต่อไปเมื่อไม่ได้กินอาหารก็จะไม่ท างาน 
 (13)   สุนัขท่ีมีจิตสัมผัสคล้ายมนุษย์ ฉะนั้นการสร้างและการรักษาความสัมพันธ์อันดี ระหว่างผู้
บังคับสุนัขกับสุนัข เป็นสิ่งจ าเป็นที่ต้องกระท าอยู่ตลอดเวลาการฝึกและอยู่ร่วมกัน เสริมสิ่งที่สุนัขชอบ และ
ขจัดสิ่งที่สุนัขไม่ชอบออกไป อ่านและตีความลักษณะต่าง ๆ ของสุนัขให้ถูกต้อง ใช้หลักการฝึก โดยเฉพาะ
การชมเชยให้เหมาะสม 
 (14)   สุนัขมีความจ าเป็นเลิศ จึงควรฝึกสุนัขในสิ่งที่ถูกต้องตั้งแต่เริ่มแรก แก้ไขทันทีเม่ือท า
ผิดพลาด และหมั่นฝึกทบทวนสิ่งที่ฝึกมาแล้วให้ใช้การได้เสมอก่อนฝึกสิ่งใหม่ ๆ หลีกเลี่ยงการกระท าสิ่งใด 
ๆ ให้สุนัขเกิดความเกลียดหรือกลัวในครั้งแรก ๆ จะท าให้สุนัขเกลียดหรือกลัวฝังใจตลอดไป 
 (15)   สุนัขเป็นสัตว์ที่ชอบอิสระเสรี ในบางครั้งจึงต้องปล่อยให้สุนัขเป็นอิสระบ้าง ถ้าจ าเป็นก็
ปล่อยให้ท าอะไรตามใจชอบในขอบเขตท่ีมีรั้วกัน การกักขังโดยการล่ามหรือขังคอกนานเกินไป อาจท าให้
จิตประสาทของสุนัขบกพร่อง ยากแก่การฝึกหรืออาจใช้งานไม่ได้ผล 
 (16)   สุนัขเป็นสัตว์ที่มีอารมณ์อ่อนไหวเป็นบางครั้ง ต้องการเอาใจใส่ดูแลจากผู้บังคับสุนัขอยู่
ตลอดเวลา การชมเชย การให้ความสัมพันธ์อย่างใกล้ชิด ให้สุนัขได้เข้ามาประจบหรือท าสิ่งที่ชอบบ้างตาม
สมควร จะท าให้สุนัขมีจิตใจดีขึ้น จ าไว้ว่ายิ่งสุนัขได้รับความเมตตาจากผู้บังคับสุนัขมากเพียงใด และห่วงใย
สุนัขมากเพียงใด สุนัขจะยิ่งมีความซื่อสัตย์ภักดีต่อผู้บังคับสุนัขมากเพียงนั้น การใช้ค าพูดอ่อนโยนแสดง
ความรัก  จะท าให้ความรักของสุนัขมีต่อผู้บังคับสุนัขแน่นแฟ้นขึ้น การลงโทษสุนัขนั้น ควรท าทันทีเม่ือสุนัข
กระท าผิด และควรลงโทษเมื่อสุนัขอยู่ใกล้ตัว เพื่อว่าสุนัขจะเข้ามาหาผู้ฝึกจะมีโอกาสปลอบสุนัข 
 (17) ปกติสุนัขเป็นสัตว์ที่ชอบน้ าอยู่บ้างเหมือนกัน บางตัวชอบลงเล่นน้ า แต่ที่น่าแปลกคือสุนัขไม่
ชอบให้ใครเอาน้ าฉีดหรือสาด การแยกสุนัขต่อสู้กัน อาจกระท าโดยเอาน้ าถังสาดเข้าที่ต่อสู้นั้น ครูฝึกพึง
ระมัดระวังการท าความสะอาดคอกสุนัข โดยการเอาน้ าฉีดเข้าท่ีสุนัข ซึ่งจะท าให้สุนัขกลายเป็นโรคกลัวน้ า
โดยแท้จริง 
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 (18) สุนัขเป็นสัตว์ช่างเล่น ผู้บังคับสุนัขที่ดีจึงต้องเป็นที่ร่างเริง มีอารมณ์สนุกหรืออารมณ์ขันไปกับ
สุนัขด้วย บางครั้งผู้บังคับสุนัขจะต้องฝึกสุนัขแบบครึ่งเล่นครึ่งจริง เช่นการฝึกคาบของ หรือการฝึกค้นหา   
ยาเสพติด ซึ่งจะท าให้สุนัขรู้สึกสนุกกับการฝึกการท างาน ความอยากรู้ ช่างสังเกตของสุนัขมีประโยชน์ยิ่งใน
การท างานประเภทการติดตามค้นหา เช่น สุนัขตรวจค้นทุ่นระเบิด สุนัขสะกดรอย ผู้บังคับสุนัขใช้ลักษณะ
ทางจิตวิทยาอันนี้ช่วยในการฝึกใช้งานทางทหาร 
4.   พฤติกรรมทางเพศ  
 การเริ่มต้นพฤติกรรมทางเพศของสุนัขมีต่าง ๆ กัน ทั้งนี้ขึ้นกับพันธุ์สุนัขแต่ละพันธุ์ ขึ้นอยู่กับสุนัข     
แต่ละตัวด้วย เช่น สุนัขพันธุ์ เชาว์ – เชาว ์ตัวผู้จะไม่ผสมพันธุ์กับสุนัขเพศเมียที่มีอายุน้อยกว่ามัน มาก ๆ 
ในขณะที่สุนัขพันธุ์บีเกิล  ตัวผู้จะผสมก่อนตัวเมียหลายเดือนในอายุขนาดเดียวกัน สุนัขพันธุ์บาเซนจิ จะมี
สัด   ปีละครั้งเท่านั้น มีเหมือนกันการเป็นสัดเทียมผสมไม่ติด เกิดขึ้นก่อนการเป็นสัดจริงครั้งแรกในสุนัขตัว
เมีย ส าหรับฤดูการเป็นสัดของสุนัขนั้นไม่แน่นอน 
 พฤติกรรมทางเพศตามปกติ ซึ่งได้แก่ การปีน, การเลีย และการกระแทกในลูกสุนัขเพศผู้ จะพบ
เห็นบ่อยเมื่ออายุได้ 4 – 7 สัปดาห์ ซึ่งในตัวเมียจะไม่พบ การที่สุนัขตัวผู้จะตามสุนัขตัวเมีย จะเริ่มขึ้นเมื่อ
สุนัขตัวเมียเป็นสัด ในระยะนี้อวัยวะเกี่ยวกับการสืบพันธุ์ของสุนัขตัวผู้จะเริ่มท างานและพร้อมที่จะผสม 
กลิ่นปัสสาวะของสุนัขตัวเมียที่เป็นสัดจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้ดีที่สุด สุนัขตัวเมียที่ตอนแล้วจะไม่มีสิ่งดึงดูดให้ตัว
ผู้ส าหรับท าการผสมผิดกับสุนัขท่ีตอนเมื่อโตเต็มที่แล้วยังมีความต้องการทางเพศอยู่ สิ่งแวดล้อมก็เป็น
ปัจจัยหนึ่งใน พฤติกรรมทางเพศของสุนัขตัวผู้ สิ่งรอบตัวต่าง ๆ ที่เคยอยู่ และผู้บังคับสุนัขก็มีความส าคัญ
ไม่น้อย ในกรณี ที่ต้องการให้กิจกรรมทางเพศสมบูรณ์ ดังนั้นถ้าจะให้ดีควรน าตัวเมียเข้าทางด้านท้ายของ
ตัวผู้เมื่อจะท าการผสม บางโอกาสอาจจะไม่สนใจเท่าท่ีควรในระหว่างการเล้าโลม และบ่อยครั้งที่ตัวเมียจะ
ปีนตัวผู้เพื่อกระตุ้นให้เกิดอารมณ์ทางเพศต่อสุนัขตัวผู้ บางครั้งอาจใช้ฮอร์โมนเพศเมียช่วย เพื่อให้ตัวเมีย
เป็นสัดอย่างสมบูรณ์ เพื่อกระตุ้นความสนใจของสุนัขตัวผู้ หรือกรณีที่ตัวเมียเองไม่ยอมให้ผสม การไม่ให้
สุนัขเพศเมียเป็นสัด ก็อาจท าได้โดยฉีดฮอร์โมนโปรเอสเตอโรน โดยใช้ยาเมื่อสังเกตเห็นอาการเป็นสัดเริ่ม
ขึ้น โดยใช้ยาทุกวันจนกว่าการเป็นสัดจะหาย 
 การชอบเพศเดียวกันในสุนัขเล็กนั้น เพศผู้จะพบมากกว่าเพศเมีย โดยจะพบเมื่อเลี้ยงสุนัขรวมกลุ่ม
กัน พฤติกรรมดังกล่าวเป็นพฤติกรรมตามปกติในสุนัขเล็ก 
5.    พฤติกรรมของแม่สุนขั  
 ระหว่างการคลอดตามปกตินั้น จะต้องเตรียมกระบะคลอดก่อนการคลอดจะเริ่มขึ้น และต้องมีผู้
เลี้ยงสุนัขที่ตุ้นเคยกับแม่สุนัขตัวที่จะคลอดคอยดูแลอย่างใกล้ชิด ทั้งนี้เพื่อคอยช่วยเหลือแม่สุนัข และคอย
ป้องกันการตายของลูกสุนัขที่เกิดมา พฤติกรรมของแม่สุนัข ได้แก่ พฤติกรรมการดูแล, พฤติกรรมการหย่า
นม และพฤติกรรมหลังหย่านม 
 หลังจากคลอดแล้ว แม่สุนัขจะเฝ้าดูลูกและอยู่กับลูกสุนัขได้ประมาณ 3 สัปดาห์ หลังจากนั้นเวลา
ที่อยู่กับลูกก็ค่อย ๆ ลดลง อันนี้เป็นเครื่องหมายบอกการเริ่มต้นการหย่านมในที่สุด ก็เป็นการสิ้นสุดการ
ดูแลจากแม่ การขย้อนอาหารให้ลูกสุนัข การเล่นและการอยู่รวมกันของลูกสุนัข จะพบได้ในเวลาต่อมา การ
ขย้อนอาหารของแม่สุนัขนั้น ก็เพ่ือจะหัดให้ลูกสุนัขรู้จักกินอาหารแข็งขึ้น การท าโทษและการหลีกเลี่ยง
คลุกคลี  ต่อลูกสุนัข จะเริ่มต้นให้เห็นเมื่อลูกสุนัขอายุได้ 3 – 4 สัปดาห์ 
 ระหว่างระยะการเลี้ยงดู แม่สุนัขกินอุจจาระและปัสสาวะของลูกของมันเอง การขับถ่ายของลูก
สุนัข   จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัติ กล่าวคือแม่สุนัขเลียบริเวณทวารหนักและอวัยวะเพศของลูกสุนัข เพื่อ
กระตุ้นการ ขับถ่าย ฉะนั้นกุฏนอนจะต้องสะอาดอยู่เสมอ ตามปกติแล้วพฤติกรรมแบบนี้จะหายไป เมื่อลูก
สุนัขอายุได้    4 สัปดาห์ ซึ่งลูกสุนัขเริ่มออกจากระบะคลอดและขับถ่ายเองได้ การท าให้สุนัขเคลื่อนที่ไป
นั้น แม่สุนัขจะท าโดยเลียหน้าลูกสุนัข เพ่ือกระตุ้นให้สุนัขไปในทิศทางที่กระตุ้นนั้น 
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 ในกรณีท้องเทียมนั้น จะพบเห็นพฤติกรรมต่าง ๆ เหมือนตั้งท้องจริง เช่น การท าทีคลอดลูก, การมี      
น้ านมไหลออกมา, อาการเหมือนกับจะคลอด พฤติกรรมเหล่านี้เป็นสิ่งปกติธรรมดา 
 ในระยะการดูแลจากแม่นั้น ลูกสุนัขจะอยู่ใกล้ชิดแม่เกือบตลอดเวลา และปฏิกิริยาจะเริ่ม
เปลี่ยนไปเมื่อ มีอายุมากขึ้น ลูกสุนัขอายุ 1 สัปดาห์ จะนอนรวมกันเป็นกลุ่ม พออายุได้ 2 สัปดาห์จะค่อย ๆ 
แยกห่างจากกัน โดยนอนข้าง ๆ กัน อายุได้ 4 สัปดาห์จะนอนเป็นหมู่เล็ก ๆ พออายุได้ 6 สัปดาห์จะนอน
เดี่ยว  
6.   พฤติกรรมของลูกสุนขั  
 ลูกสุนัขเกิดใหม่ควรจะได้รับการเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดทุกวัน เช่นการจับต้องตัวสุนัข ส่วนจะจับต้อง
บ่อยแค่ไหนนั้น ขึ้นอยู่กับพันธุ์หรือลักษณะพันธุ์ประจ าตัวของมัน การจับต้องบ่อย ๆ จะท าให้สุนัขเครียด 
ในระหว่างเวลาวิกฤติคือ อายุ 3 สัปดาห์ ถึง 12 สัปดาห์ ผู้เลี้ยงจะต้องให้สุนัขคุ้นเคยกับคนและสัตว์อ่ืน ๆ 
ในกรณีเปลี่ยนเจ้าของ อายุที่เหมาะคือ 6 – 8 สัปดาห์ เฉลี่ย 7 สัปดาห์ ในอายุขนาดนี้สุนัขจะเรียนรู้และจ า        
สิ่งต่าง ๆ รอบตัวได้เร็ว ซึงจะท าให้มันปรับตัวต่อประสบการณ์ใหม่ ๆ ในเวลาต่อมา ข้อส าคัญคือ ไม่ควรท า
การขนส่งลูกสุนัขในวันเดียวกับที่หย่านม เพราะจะท าให้เกิดความเครียด อย่างน้อยควรจะรอไว้ 3 วันล่วง 
ไปแล้ว 
 ลูกสุนัขจะลืมตาเมื่ออายุได้ประมาณ 11 – 19 วัน เฉลี่ยประมาณ 13 วัน และจะเริ่มมองเห็นทันที
ที่ลืมตา แต่ตาจะไม่กระพริบนอกจากจะถูกสัมผัส สิ่งของต่าง ๆ ที่ผ่านตาไปจะท าให้สุนัขหลับตา 
ขณะเดียวกันสุนัขจะไม่มองตามสิ่งของที่เคลื่อนที่ไป 
 เกี่ยวกับการได้ยินเสียงนั้น  สุนัขจะได้ยินเสียงเมื่ออายุได้ 21 วัน นั้นก็คือไม่ว่าจะมีเสียงอะไรก็ตาม  
ก่อนอายุ 21 วัน ลูกสุนัขจะไม่ได้ยินเสียง 
 เมื่ออายุ 21 วัน ระบบประสาทสัมผัสจะเริ่มท าหน้าที่อย่างสมบูรณ์ คือสุนัขจะเริมรู้สึกหิว รู้สึกเย็น        
รู้สึกร้อน รู้จักการแตะต้องสัมผัสด้วยตัวมันเอง และระยะนี้เองที่สุนัขจะเริ่มเรียนรู้ได้ด้วยตัวมันเอง 
 ส่วนมากลูกสุนัขจะเริ่มเดินเปะปะ เมื่ออายุได้ 18 วัน และบางครั้งอาจเดินได้เมื่ออายุ 12 วัน เมื่อ
อายุ    ได้ 28 วัน สุนัขจะเดินได้อย่างมั่นคงทั้ง 4 ขา การเปลี่ยนแปลงจากการคลานเป็นเดิน จะ
เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วหลังจากลูกสุนัขเดินได้ 4 ขาแล้ว มันจะไม่กลับไปคลานอีก ซึ่งตอนนี้สุนัขจะเริ่ม
เล่นกับสุนัขตัวอื่นในครอกเดียวกัน 
 ลูกสุนัขท่ีมีอายุได้ 21 วัน จะเริ่มขับถ่ายด้วยตัวมันเอง โดยกก่อนหน้านั้นสุนัขจะขับถ่ายก็ต่อเมื่อ
แม่สุนัขไปเลียที่บริเวณทวารหนักบริเวณท้องและบริเวณอวัยวะเพศเท่านั้น อายุ 21 วันของสุนัข จะมีการ
เปลี่ยนแปลงอย่างอ่ืนอีก เช่น ลูกสุนัขจะเริ่มแยกตัวเองออกไปจากฝูง เพ่ือไปหามุมส าหรับนอนส าหรับ
ขับถ่าย    เริ่มรู้จักสนใจสิ่งแวดล้อมรอบ ๆ ตัว แต่การนอนรวมกันเป็นกลุ่มยังมีอยู่แต่ไม่มากเหมือนเดิม 
บางตัวที่ตื่นขึ้นมาอาจจะแยกไปอยู่ต่างหากแต่ไม่ไกลนัก 
 ลูกสุนัขท่ีอยู่ในท้องแม่ 63 วัน หรือมากกว่า จะมีความรู้สึกเกี่ยวกับการมองเห็น การได้กลิ่นและ
การ   ได้ยินเสียงเร็วกว่าลูกสุนัขที่อยู่ในท้องแม่น้อยกว่า 63 วันเล็กน้อย 
 ลูกสุนัขแรกเกิดสมองยังเจริญไม่เต็มที่และจะเจริญ เมื่ออายุ 3 สัปดาห์ไปแล้ว เมื่ออายุ 7 สัปดาห์ 
สมองจะเจริญเต็มที่ 
 ก่อนอายุ 21 วัน ลูกสุนัขจ าเป็นจะต้องอยู่กับแม่ ทั้งนี้เพ่ือต้องการนมจากแม่ ต้องการความอบอุ่น
จากแม่ ต้องการการแตะต้องการกระตุ้นเพื่อการขับถ่าย จนกระทั่งอายุ 7 สัปดาห์ไปแล้ว จึงจะหย่านมและ
ดูเหมือนว่าตั้งแต่อายุ 21 ถึง 28 วัน ลูกสุนัขมีความจ าเป็นที่สุดที่จะต้องอยู่กับแม่ เพราะว่าระยะนี้เป็น
ระยะเวลาที่สมองก าลังพัฒนาอย่างรวดเร็ว ระยะนี้สิ่งแวดล้อมรอบตัวจะเป็นผู้ก าหนดชีวิตต่อไปของลูก
สุนัข การหย่านมในระยะนี้จะมีผลต่ออารมณ์ของสุนัขตลอดชีวิต ความต้องการที่จะอยู่รวมกันเป็นฝูงจะมี
ไป  จนถึงอายุ 7 สัปดาห์เป็นอย่างน้อย 
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 ได้กล่าวแล้วว่าลูกสุนัขอายุ 21 วัน สมองจะเจริญอย่างรวดเร็ว สุนัขจะได้กลิ่น, มองเห็น และได้
ยินเสียงเป็นอย่างดี การอยากรู้อยากเห็นจะเริ่มขึ้นมันจะเรียนรู้สิ่งต่าง ๆ จากสิ่งแวดล้อมและแม่ของมัน 
สัปดาห์ที่ 4 สมองและระบบประสาทเจริญเต็มที่ ลูกสุนัขจะท าความรู้จักกับสุนัขครอกเดียวกัน รู้จักเล่นกัน 
เห่ากัน     และรู้จักเล่นกัดกัน 
 ลูกสุนัขท่ีแยกครอกก่อน 7 สัปดาห์ จะท าให้สุนัขตัวนั้นขาดความสัมพันธ์กับสุนัขตัวอื่น คืออาจไม่
สนใจสุนัขตัวอื่นเท่าที่ควร และจะเพาะนิสัยดุร้าย ต่อสู้กับสุนัขตัวอื่นเมื่อพบกัน เพราะว่าตั้งแต่ระยะอายุ 3 
ถึง   7 สัปดาห์ เป็นระยะเล่นของสุนัข และเป็นระยะเพาะลักษณะเด่นของสุนัขด้วย โดยสุนัขจะท าความรู้
จักกับสุนัขตัวอ่ืน โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับแม่และเพ่ือนสุนัขครอกเดียวกัน เชื่อกันว่าเวลาที่ดีที่สุดส าหรับสุนัข
จะเปลี่ยนเจ้าของใหม่ คือเมื่ออายุได้  7 สัปดาห์ และเป็นเวลาส าหรับเหมาะกับการหย่านมด้วย 
 ลักษณะเด่นในลูกสุนัข เป็นสิ่งที่น่าสนใจและควรจับตามอง ว่ากันว่าถ้าในครอกเดียวกันที่มีตัวผู้
ล้วน ตัวที่ใหญ่ทีสุดจะเป็นจ่าฝูง ส่วนครอกท่ีมีตัวเมียทั้งหมด ตัวที่ส่งเสียงบ่อยที่สุด มากที่สุดจะเป็นจ่าฝูง 
 จากการทดลองพบว่า เมื่อแยกสุนัขออกไปเมื่ออายุได้ 4 สัปดาห์ และได้รับการเอาใจใส่อย่างดีจาก        
ผู้เลี้ยง สุนัขตับนั้นจะติดคนเลี้ยงและจะไม่เอาใจใส่ต่อสุนัขตัวอ่ืน จะแสดงกิริยาทางเพศเฉพาะกับคน
มากกว่ากับสุนัขด้วยกัน นั่นคือขาดคุณสมบัติในการผสมพันธุ์ 
 การฝึกให้สุนัขเรียนรู้อะไรเล็ก ๆ น้อย ๆ ควรเริ่มเมื่ออายุ 5 สัปดาห์ โดยใช้เวลาเดียวกันในแต่ละ
วัน และควรท าเป็นประจ าสม่ าเสมอ 
 เมื่อสุนัขถูกน าไปสู่สถานที่ใหม่ แรกท่ีเดียวจะต้องให้สุนัขอยู่ในที่เงียบและปลอดภัย เพราะว่าสุนัข
ต้องการเวลาปรับตัว ไม่ควรจับต้องสุนัขมากเกินไป สุนัขที่อายุได้ 8 สัปดาห์ ระยะนี้เป็นระยะปรับตัวได้ดี 
โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับนายของมัน กล่าวกันว่าอายุ 8 สัปดาห์ เป็นระยะวิกฤติอีกครั้งหนึ่ง สุนัขจะฝังใจ            
สิ่งต่าง ๆ ในระยะนี้ถ้าไม่จ าเป็นจริง ๆ ไม่ควรน าสุนัขไปหาสัตวแพทย์ เพื่อท าการฉีดวัคซีน โดยเฉพาะการ
ฉีดยาที่ท าให้สุนัขเจ็บปวด เพราะจะท าให้สุนัขเจ็บปวด  เพราะจะท าให้สุนัขคิดว่าเจ้าของหยิบยื่นความ
เจ็บปวดให้มัน 
 ถ้าจะท าก็ท าก่อนหรือหลัง 8 สัปดาห์ไปแล้ว การตัดหูก็ควรประมาณเมื่ออายุได้ 11 สัปดาห์ การที่
สุนัขกลัวสิ่งต่าง ๆ เช่น กลัวการข้ึนรถยนต์  สาเหตุเนื่องมาจากครั้งแรกท่ีสุนัขขึ้นรถยนต์เจ้าของท าให้สุนัข
เจ็บปวด สุนัขเลยฝังใจจ า ฉะนั้นการจะให้สุนัขท าอะไร ชอบอะไร ครั้งแรกท่ีสุดจะต้องกระท าด้วยความนิ่ม
นวล หลีกเลี่ยงความเจ็บปวด ในระยะอายุ 8 สัปดาห์นี้ ห้ามท าโทษสุนัข หรือพยายามอย่าท าอะไรให้สุนัข
กลัว 
7.    พฤติกรรมทางการขับถ่าย  
 การขับถ่ายปัสสาวะและอุจจาระ จะเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่งของสุนัข การยกขาหลังก่อนถ่ายปัสสาวะใน
สุนัขตัวผู้ เป็นการควบคุมโดยฮอร์โมน และได้เรียนรู้จากสุนัขตัวอื่น ปกติการยกขานี้เริ่มเมื่อวัยหนุ่มในสุนัข
ตัวผู้ แต่อาจจะเกิดข้ึนได้เมื่ออายุประมาณ 39 วัน ถ้าเราให้ฮอร์โมนเพศผู้ 
 ประสาทสัมผัสทางจมูกก็มีความส าคัญ เกี่ยวกับความดึงดูดทางเพศของสุนัขเพศผู้ ที่มีต่อสุนัขเพศ
เมีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งสุนัขสามารถแยกกลิ่นปัสสาวะของสุนัขตัวเมียได้ว่า ตัวไหนเป็นสัด ตัวไหนไม่เป็นสัด 
8.    พฤติกรรมการกินอาหาร  
 การดูดนมในลูกสุนัขเกิดใหม่ จะมีประสิทธิภาพสูงสุดเมื่ออายุได้ 3 วันหลังเกิด โดยลูกสุนัขจะใช้
ขาหน้าทั้งสอง ผลักเต้านมเพ่ือให้เต้านมห่างออกไปจากใบหน้า เพ่ือให้หายใจสะดวกขึ้น พออายุได้ 17 วัน    
ลูกสุนัขแข็งแรงขึ้นกว่าเดิม ลูกสุนัขจะหยุดใช้ขาหน้าดันเต้านม เมื่ออายุได้ 3 สัปดาห์ ลูกสุนัขจะเปลี่ยน
แบบของการดูดนมใหม่ คือแทนที่จะดูดนมเป็นจังหวะ แต่จะกลายเป็นดูดมีเสียงดังและเว้นระยะ  นาน ๆ 
ทั้งนี้เพ่ือรอจังหวะการไหลของน้ านม ในสัปดาห์ที่ 3 เช่นเดียวกัน ลูกสุนัขจะได้รับอาหารแข็งจากชาม
อาหารของแม่สุนัข หรือไม่ก็ลูกสุนัขจะได้รับอาหารแข็งจากการขย้อนออกมาของแม่สุนัข ในระยะนี้ลูกสุนัข
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จะแสดงอาการเลีย เคี้ยวกลืนกินพวกวัตถุเล็ก ๆ ต่าง ๆ ในคอก การกินอุจจาระตัวเองก็จะพบได้เหมือนกัน
ในระยะนี้ ในการทดลองพบว่าสุนัขท่ีเลี้ยงรวมกันจะกินอาหารมากว่าสุนัขที่เลี้ยงเดี่ยว นี่คือปรากฏการณ์
แข่งขันกันระหว่างตัวที่เด่นกับตัวที่ด้อยกว่า ส าหรับตัวที่ด้อยกว่า อาจจะได้รับอาหารไม่เพียงพอ 
 จากการศึกษาค้นคว้าต่าง ๆ เกี่ยวกับพฤติกรรมการกินอาหารของสุนัขโต พบว่าสุนัขสามารถกิน
อาหารได้มากน้อยแค่ไหน ขึ้นกับปริมาณพลังงานที่มีในอาหาร 
9.   พฤติกรรมทางการต่อสู้ 
 การเล่นต่อสู้กันจะพบครั้งแรกเม่ืออายุได้ 4 – 5 สัปดาห์ การแข่งขันกันดังกล่าวจะเป็นการคัดว่า
ตัวใดมีอ านาจมากกว่ากัน ตามล าดับจากต่ าสุดไปจนถึงสูงสุด และจะคงอยู่อย่างนั้นต่อไปเป็นเวลาหลายปี 
 โดยทั่วไปแล้วสุนัขแปลกหน้า ที่จัดเข้ารวมฝูงในสุนัขพันธุ์เดียวกันจะถูกรังแกหรือถูกปฎิเสธ
มากกว่าสุนัขต่างพันธุ์กัน อธิบายได้ว่าในสุนัขฝูงเดียวกัน เมื่อมีการจัดล าดับจ่าฝูงลูกฝูงไว้เรียบร้อยแล้ว 
ครั้นมีสุนัขแปลกหน้าเข้ามาใหม่ มันจะพยายามมองและจ าดูว่าสุนัขตัวใหม่ที่เข้ามามีความแตกต่างจาก
พวกมันอย่างไร ทั้งในเรื่องเพศ และพันธุ์ จากนั้นพวกมันจะเกิดการต่อต้านขึ้น ส าหรับการจัดล าดับในฝูง 
จัดล าดับตามความดุจากน้อยไปหามาก 
 ในกรณีที่มีสุนัขแปลกหน้าหรือคนมาแย่งสถานที่ที่มันเคยอยู่ไป การต่อสู้เพื่อเป็นเจ้าของสถานที่ 
เป็นสาเหตุส าคัญท่ีสุดที่เพาะนิสัยความดุร้ายของสุนัข พฤติกรรมเช่นนี้สามารถหลีกเลี่ยงได้ โดยการน าลูก
สุนัขตัวที่อ่อนแอที่สุดออกไป สุนัขท่ีดุร้ายมาก ๆ และกลัวมาก ๆ ไม่เป็นลักษณะพึงประสงค์ การผูกล่าม
สุนัขอาจท าให้เพ่ิมและเพาะนิสัยการต่อสู้ที่รุนแรง การเปลี่ยนแปลงสิ่งแวดล้อมอย่างทันทีทันใด ก็มีผลต่อ
พฤติกรรมทางการต่อสู้ของสุนัข สุนัขอาจจะฝึกให้มีความดุได้ ทั้งนี้ปัจจัยทางกรรมพันธุ์มีผลร่วมด้วย 
10.   พฤติกรรมการอยู่ร่วมกัน 
 พฤติกรรมการอยู่รวมกัน จะพบเห็นโดยเฉพาะในลูกสุนัขเล็ก ๆ ในสุนัขโต จะพบเมื่อเลี้ยงเป็นฝูง 
หรือในสุนัขตัวเมียที่เป็นสัด การต่อสู้ในกรณีเช่นนี้จะพบน้อย 
11.    พฤติกรรมการติดต่อ 
 นอกจากการปัสสาวะรดรอยปัสสาวะเดิมแล้ว พฤติกรรมทางการติดต่อของสุนัขมีต่าง ๆ กัน เช่น
ลักษณะทางการต่อสู้, ความดุ หรือความกลัวที่แสดงออกทางหัวหรือทางร่างกาย, การยกหาง, การโก่ง
ล าตัว, การตะกุยและการถ่ายปัสสาวะ เหล่านี้เป็นพฤติกรรมทางการติดต่อ การส่งเสียงก็เป็นพฤติกรรม
ของการ    ติดต่อในลูกสุนัข การท าเสียงก็เป็นการเรียกร้องความสนใจจากแม่ของมัน ในลูกสุนัขนั้นการส่ง
เสียงกวน  จะสมบูรณ์ ในวันที่ 4 ถึงวันที่ 9 และจะหายไปในสัปดาห์ที่ 4 การกัดและเห่า จะไม่พบในสุนัข
แรกเกิด      แต่จะปรากฏในสัปดาห์ที่ 3 และจะท าได้ดีที่สุดเมื่ออายุ 9 สัปดาห์ 
 พฤติกรรมการติดต่อในสุนัขท่ีดีที่สุด ได้แก่การส่งเสียง จากการทดลองให้ฮอร์โมนเพศเมียต่อสุนัข
ตัวผู้ พบว่าจะลดการเห่าลง ทั้งนี้ เพราะฮอร์โมนไปลดลักษณะการต่อสู้ของสุนัขตัวผู้ลง 
 

 
 

การบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสุนัขทหาร 
ความมุ่งหมาย    เพ่ือให้ผู้เข้ารับการศึกษาได้เรียนรู้ถึงวิธีการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสุนัขทหาร ในเรื่องการ
คลอด การข้ึนทะเบียน การใช้งาน และพันธุ์ประวัติ ได้โดยถูกต้อง 
1.    การบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสุนัขทหาร  การบันทึกเอกสารเกี่ยวกับสุนัขทหาร หมายถึง การบันทึก
ข้อมูลต่าง ๆ ตามขั้นตอน ตั้งแต่ลูกสุนัขเกิดจนถึงสุนัขโต จนสามารถเข้ารับการฝึกหน้าที่ต่าง ๆ เกี่ยวกับ
การใช้งานทางทหารได้ แบ่งออกได้เป็นประเภทใหญ่ ๆ 2 ประเภท คือ 
 ก.   การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนตัวสุนัข 
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 ข.   การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ประวัติสุนัข 
 (1)   การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนตัวสุนัข   หมายถึง  การบันทึกภูมิหลังเกี่ยวกับการเกิด
ของสุนัข แยกออกเป็น 5 ระยะ ดังนี้.- 
 ระยะที่ 1   การบันทึกข้อมูลสุนัขคลอด  หรือ หมายถึง การรายงานการคลอดของสุนัข ซึ่ง
เป็นการบันทึกข้อมูลตั้งแต่แม่สุนัขคลอดลูกตัวแรกจนถึงตัวสุดท้าย โดย จนท.สัตวรักษ์ ของแผนกผสมพันธุ์   
ถือเป็นการบันทึกเพ่ือช่วยความจ าสุนัขคลอดของฝ่ายสัตวรักษ์ ในความควบคุมของนายทหารสัตวแพทย์   
ในบันทึกช่วยความจ าในการคลอด มีรายละเอียดเกี่ยวกับ ว.ด.ป.ที่สุนัขคลอด , ชื่อแม่สุนัขและพ่อสุนัข 
พร้อมทะเบียน, ล าดับที่ (ตัวที่), เวลาที่สุนัขคลอด, เพศของสุนัข,นน.สุนัขแรกเกิด, และมีรายละเอียด เช่น 
ความพิการทางร่างกายถ้ามี เช่น นิ้วติ่ง หรือถ้าลูกสุนัขอ่อนแอหรือไม่แข็งแรง รวมถึงการใช้ยาช่วยในการ
เบ่งของแม่สุนัข เพ่ือเป็นข้อมูลขั้นต้นในการรายงานสุนัขคลอดในขั้นต้นต่อไป ที่ส าคัญที่สุดในระหว่างคลอด
มีลูกสุนัขตาย จะต้องบันทึกด้วยว่าเป็นการตายในท้องหรือตายหลังคลอด ในช่องตาย และเพ่ิมเติมในช่อง
หมายเหตุว่าตายในลักษณะใด 
  ในตอนท้ายของบันทึกจะสรุปว่า มีสุนัขคลอดรวมทั้งหมดก่ีตัว เพศละกี่ตัว  มี    ลูกสุนัข
อ่อนแอ พิการหรือตายอย่างละกี่ตัว เพศอะไร และคงเหลือลูกสุนัขมีชีวิตกี่ตัว เพศอะไรบ้าง พร้อม ทั้งลง
ชื่อสัตวแพทย์เวร ผู้ควบคุมท าคลอด, จนท.สว.ผพ.ฯ, ผู้เลี้ยงแม่สุนัขที่คลอด, สิบเวร และลูกเวรที่มี ส่วน
เกี่ยวข้องในการท าคลอดสุนัข 
  บันทึกช่วยความจ าสุนัขคลอด  ถือเป็นเอกสารฉบับแรกท่ีสุดในการบันทึกเอกสาเกีย่วกับ
ทะเบียนตัวสุนัข  แต่บันทึกฉบับนี้เป็นบันทึกเพ่ือการช่วยความจ า ไม่ได้ถือเป็นรายงานเพ่ือขึ้นบัญชีคุม 
 ระยะที่ 2    การรายงานสุนัขเกิดใหม่ การบันทึกระยะนี้จะกระท าเมื่อลูกสุนัขคลอดผ่านการ
บันทึกระยะที่ 1 และลูกสุนัขมีอายุครบ 15 วัน เป็นอย่างน้อย การรายงานขั้นนี้สามารถแบ่งส่วนการ
รายงานออกได้เป็น 2 ส่วน คือ 
   ส่วนที่ 1   เป็นการรายงานของคอกสุนัขที่รับผิดชอบเลี้ยงดูแม่สุนัขที่คลอด โดย
จะต้องรายงานการคลอดของแม่สุนัขต่อ หน.ผพ.ฯ เพ่ือกรุณทราบในขั้นแรก พร้อมทั้งต้องบันทึกข้อมูลที่
ได้มาจากบันทึกข้อมูลของระยะที่ 1 โดยละเอียด 
   ส่วนที่ 2    จนท.สว.ผพ.ฯ ผู้ท าคลอดแม่สุนัข จะต้องท ารายงานแจ้งยอดลูกสุนัข
เกิดใหม่ที่มีชีวิตต่อ หน.สว.ฯ เพ่ือควบคุมงานทางด้านการสัตวรักษ์สุนัขระหว่างแผนก ฯ โดยจะต้องจัดท า
ส าเนา จ านวน 4 ชุด เพ่ือแจกจ่ายให้กับฝ่ายปฏิบัติการของแผนกสัตวรักษ์ (ฝ่ายพยาธิ,ฝ่ายรังสี,ฝ่าย
ศัลยกรรม,ฝ่ายอายุรกรรม และธุรการเก็บตัวจริง) 
   การรายงานหรือบันทึกข้อมูลระยะนี้ เป็นการบันทึกข้อมูลฉบับแรก ที่เป็น
เอกสารเกี่ยวกับการคลอดของสุนัขเป็นทางการ ซึ่งหมายถึงว่าระยะต่อจากนี้เป็นต้นไปสุนัขจะได้รับการ
ปฏิบัติทางด้านบัญชีคุม เช่น จะต้องรายงานขอตัดยอด เมื่อลูกสุนัขตายและต้องส่งซากลูกสุนัขให้ สว.ศสท.
ฯ ท าการผ่าพิสูจน์ซากลูกสุนัขตามระเบียบ ฯ เป็นต้น 
 ระยะที่ 3   การรายงานขึ้นทะเบียนครอกสุนัข จะกระท าเมื่อลูกสุนัขมีอายุครบ 1 เดือน   
เป็นรายงานที่ต้องรายงานขึ้นบัญชีคุมลูกสุนัขต่อ ผบ.ศสท.ฯ เพ่ือขึ้นบัญชีคุมของแผนกผสมพันธุ์ ลูกสุนัข 
ในระยะนี้ถ้ามีการตายจะต้องรายงานขออนุมัติจ าหน่าย ในอ านาจการอนุมัติจ าหน่ายของ ผบ.ศสท.ฯ การ
รายงานระยะนี้ จนท.การทะเบียนและพันธุ์ประวัติสุนัข จะเป็นผู้ปฏิบัติ โดยจะสรุปเพ่ือขึ้นทะเบียนครอก
เมื่อ  ลูกสุนัขมีอายุครบ 1 เดอืน โดยถือเป็นการนับเดือนเกิดของลูกสุนัขเป็นเกณฑ์ เช่น ถ้าลูกสุนัขเกิดใหม่
ในเดือน มิ.ย.30 จะต้องน าไปรายงานการขึ้นทะเบียนครอกสุนัข ผพ.ศสท.ฯ ในเดือน ก.ค.30 หรือโดยสรุป    
ง่าย ๆ คือหมายถึงว่าจะรายงานสรุปเมื่อลูกสุนัขอายุครบ 1 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่ลูกสุนัขมีอัตราการตายลด  
ลงแล้ว 



-  116  - 

 ระยะที่ 4   การรายงานขออนุมัติขึ้นบัญชีคุม ซึ่งถือเป็นหัวใจส าคัญที่สุด ในการบันทึกทุก
ระยะที่มีอยู่ เพราะการบันทึกขั้นนี้จะมีผลจากการบันทึกที่ผ่าน ๆ มาและต่อๆ ไปในอนาคตเป็นอย่างมาก 
การรายงานระยะนี้ แบ่งออกได้เป็น 3 ขั้นตอน คือ 
  ขั้นตอนที่ 1   การตีเบอร์หูสุนัข   เมื่อสุนัขเติบโตจนกระทั่งสุนัขมีอายุได้
ประมาณ 3  เดือน หรืออย่างน้อยท่ีสุด 49 วัน อย่างมากที่สุด 6 เดือน จนท.สว.ผพ.ฯ จะท าการสักหูหรือตี
เบอร์หูให้กับสุนัข โดยจะตีเบอร์หูที่ใบหูข้างซ้ายของสุนัข โดยจัดเรียงล าดับตัวที่เกิดก่อนหลังใน ครอก
เดียวกัน และเรียงล าดับครอกท่ีเกิดก่อนหลังในเดือนเดียวกัน การนับเพ่ือที่จะท าการตีเบอร์หูสุนัขของศูนย์
การสุนัขทหาร   เดิมนับตัวที่ 1 ที่เกิดในเดือนแรกของปี พ.ศ. หรือปีปฏิทินเป็นหลัก แต่หลังจากศูนย์การ
สุนัขทหาร ได้เปลี่ยนการบังคับบัญชามาขึ้นตรงต่อกรมการสัตว์ทหารบก ก็ได้เปลี่ยนการนับมาเป็นถือ
ปีงบประมาณเป็นหลัก  โดยนับตัวที่ 1 จากครอกแรกที่เกิดในเดือนแรกของปีงบประมาณ คือเดือนตุลาคม 
เป็นหลัก เช่น ในปี        งบประมาณ 30 สุนัขตัวแรก คือ สุนัขชื่อ ลัคกี้ เพศเมีย ทะเบียน 0130 ว.ด.ป.
เกิด 9 ต.ค.29 พ่อสุนัขชื่อ เวนโก้ แม่สุนัขชื่อ บริคซี่ ทู โดยถือเกณฑ์การอ่านจาก 2 ตัวท้ายเป็นเลขของ
ปีงบประมาณนั้น ๆ 
  ขั้นตอนที่ 2 การส่งทะเบียนสุนัข หลังจากที่ จนท.สว.ผพ.ฯ ได้ท าการตีเบอร์หู
สุนัขเสร็จสิ้น ก็จะด าเนินการรายงานการประทับตราหมายเลขประจ าตัวสุนัข เสนอ หน.ผพ.ฯ เพ่ือ
ด าเนินการตั้งชื่อสุนัขประกอบทะเบียน เพ่ือเตรียมการขึ้นทะเบียนคุมภายใน ศสท.ฯ และเมื่อสุนัขได้รับ
การตั้งชื่อทั้ง  ภาษาไทยและภาษาอังกฤษเรียบร้อยแล้ว จนท.การทะเบียนและพันธุ์ประวัติสุนัข จะต้อง
พิมพ์ทะเบียนสุนัข 
 
ที่ประกอบด้วย ล าดับตัวที่ในทะเบียนนั้น ๆ ชื่อสุนัขอังกฤษ, ไทย,เพศ.สีของสุนัข,ทะเบียนหู, ว.ด.ป.เกิด,ชื่อ
พ่อและแม่สุนัข พร้อมตารางเตรียมบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรที่สุนัขจะเข้าฝึก และสังกัดในโอกาสต่อไป 
โดยส่งทะเบียนสุนัขให้กับ ฝกบ.ศสท.ฯ จ านวน 3 ชุด และส่งให้กับฝ่ายต่าง ๆ ของ รพ.สุนัขทหารฯ จ านวน 
5 ชุด 
  ขั้นตอนที่ 3   การขอขึ้นทะเบียนคุมสุนัข โดย จนท.การทะเบียนและพันธุ์
ประวัติ เป็นผู้ท ารายงานขอน าสัตว์ขึ้นทะเบียน ตามแบบบัญชีน าสัตว์ขึ้นทะเบียนคุม 64 – 009 (กส.7) โดย
สรุปเดือนละครั้ง เช่น ถ้าในเดือนมีการตีเบอร์หูและส่งทะเบียนสุนัข ในขั้นตอนที่ 1 และ 2 ไม่ว่าจะกี่ครั้ง
ต่อเดือน จนท.การทะเบียน ฯ จะต้องน ามารวบรวมสรุปการขอน าสัตว์ขึ้นทะเบียนในตอนสิ้นเดือนของแต่
ละเดือน และหมายความว่าสุนัขที่รายงานขอน าสัตว์ขึ้นทะเบียนแล้วนี้ จะเป็นสุนัขที่ขึ้นบัญชีคุมของ 
ศสท.กส.ทบ.แล้วโดยสมบูรณ์ และในการอนุมัติจ าหน่ายไม่ว่าจะในกรณีที่สุนัขตายหรือปลดด้วยเหตุโด ๆ ก็
ตาม จะต้องอยู่ในอ านาจการอนุมัติจ าหน่ายจาก จก.กส.ทบ.ซึ่งมีอ านาจอนุมัติได้คราวละไม่เกิน 5 ตัว หรือ
ในวงเงิน     ไม่เกิน 120,000.-บาทถ้วน 
   สุนัขท่ีขอขึ้นทะเบียนคุมสุนัขหรือขอน าสัตว์ขึ้นทะเบียนแล้วนี้ การายงานขอ
อนุมัติตัดยอดเนื่องจากตาย จะมีขั้นตอนในการขออนุมัติจ าหน่าย โดยเริ่มเมื่อสัตว์ของราชการอยู่ที่หน่วย
ใดตาย ให้หน่วยนั้น ๆ รายงานถึง ผบ.ศสท.ฯ ทราบทันที โดยผ่าน ฝกบ.ศสท.ฯ เพื่อตั้งคณะกรรมการ
ขึ้นมา   ชุดหนึ่ง ท าการสอบสวน จนท.ที่เก่ียวข้องหาสาเหตุการตายของสัตว์ พร้อมให้ข้อเสนอแนะต่อ ผบ.
ศสท.ฯ ตามระเบียบ ทบ.ว่าด้วยกิจการสัตว์พาหนะ พ.ศ.2497 หลังจากนั้น จนท.สว.ศสท.ฯ จะต้องเร่ง
ด าเนินการ   ในส่วนเกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จ เช่น การรายงานการผ่าพิสูจน์ซากสุนัขที่ตาย ว่าตายเนื่องจาก
สาเหตุอะไร แล้วส่งเรื่องเรื่องให้หน่วยเจ้าของหรือต้นสังกัดของสัตว์ที่ตาย ภายใน 3 วันท าการ นับจาก
วันที่สัตว์ตาย โดยให้หน่วยต้นสังกัดของสัตว์ตายด าเนินกรรมวิธีรวมทั้งรายงาน พร้อมแนบหลังฐานทั้งมวล 
ตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี ในข้อ 10 เพ่ือขออนุมัติจ าหน่ายให้ถึง ฝกบ.ศสท.ฯ ภายใน 7 วันท าการ 
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นับจากวันที่สัตว์ตาย สุดท้าย ฝกบ.ศสท.ฯ จะเป็นผู้ด าเนินการสรุปหลักฐานทั้งมวลรายงานขออนุมัติ
จ าหน่ายถึง กส.ทบ.ให้แล้วเสร็จ ภายใน 15 วันท าการ นับจากวันที่สัตว์ตาย 
 ระยะที่ 5   การบันทึกประวัติการใช้งานของสุนัข เป็นการบันทึกขั้นตอนสุดท้ายของการ
บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับทะเบียนตัวสุนัข คือ เมื่อสุนัขมีอายุครบ 1 ปี หรือ 12 เดือน หรืออย่างน้อยที่สุดไม่ต่ า
กว่า  8 เดือน ซึ่งเป็นระยะที่สุนัขมีความสมบูรณ์เต็มที่ สามารถส่งเข้ารับการฝึกใน รร.สุนัขทหาร โดยมอบ
ความ   รับผิดชอบให้กับเหล่าทัพ และ  บช.ตชด.หลังจากสุนัขจบหลักสูตรแล้ว สุนัขทุกตัวในระยะนี้จะ
ได้รับการเอกซเรย์ข้อตะโพก ซึ่งถ้าตัวใดมีข้อตะโพกห่าง ก็จะด าเนินการขออนุมัติปลดจ าหน่ายออกจาก
ราชการ โดยอ านาจ จก.กส.ทบ.เช่นสุนัขที่มีข้อตะโพกอยู่ในเกรด 3 และ 4 ส่วนสุนัขเพศเมีย จะต้องได้รับ
การตอนจาก รพ.สุนัขทหารก่อนทุกตัว 
 สุนัขท่ีมีคุณสมบัติเหมาะสมที่จะเข้ารับการฝึกได้ จะต้องเป็นสุนัขที่มีผลการเอกซเรย์ในเกรดปกติ 
ถึงเกรด 2 และถ้าเป็นเพศเมีย ควรจะต้องได้รับการตอนเรียบร้อยแล้ว 
 เมื่อสุนัขที่เข้ารับการฝึกจนจบหลักสูตรต่าง ๆ ใน รร.สุนัขทหารแล้ว ก็เป็นหน้าที่ของ จนท.การ
ทะเบียนและพันธุ์ประวัติสุนัข ที่ต้องกรอกข้อมูลเกี่ยวกับหลักสูตรและรุ่นที่สุนัขผ่านการฝึก พร้อมทั้งสังกัด 
และ ว.ด.ป.ที่สุนัขเปลี่ยนสังกัดหรือจบหลักสูตร ในทะเบียนสุนัขที่จัดท าข้ึนในขันตอนที่ 2 ของระยะที่ 4 
2.   การบันทึกข้อมูลเกี่ยวกับพันธุ์ประวัติสุนัข   เป็นการปฏิบัติโดย  จนท.การทะเบียนและพันธุ์ประวัติ 
ในความควบคุมของ หน.ผพ.ฯ โดย  จนท.การทะเบียน ฯ จะต้องจัดท าสมุดพันธุ์ประวัติประจ าตัวสุนัขแต่
ละตัว พร้อมส าเนา 1 ชุด สมุดพันธุ์ประวัติประจ าตัวสุนัข หรือ PEDIGREE จะบรรจุรายละเอียดเกี่ยวกับ
พันธุ์สุนัข ชื่อและครอกสุนัข เพศ สี หมายเลขหู วันเกิด พร้อมรายละเอียดเกี่ยวกับชื่อพ่ีน้องร่วมครอก 
รวมถึงภูมิหลังการเกิดของครอกสุนัข โดยมีนายทหารผู้ผสมพันธุ์ ลงนามรับรองการผสมพันธุ์ และต้องระบุ 
ว.ด.ป.ที่สุนัขขึ้นสังกัด พร้อมท าเนียบทะเบียนเล่มที่ เลขที่ และในตอนท้ายต้องมีลายเซ็นของ หน.ผพ.ฯ 
เป็นผู้รับรองเป็นบุคคลสุดท้าย 
 ในการบันทึกเอกสารเกี่ยวกับประวัติของพ่อและแม่สุนัข ในตอนกลางเล่ม จะต้องลอกจาก
รายละเอียดประวัติพ่อและแม่สุนัขแต่ละตัว ที่มีมากับสุนัขตามสายเลือดการผสมพันธุ์ สุนัขผสมพันธุ์ของ
แผนกผสมพันธุ์ ศูนย์การสุนัขทหารทุกตัว เป็นสุนัขที่มีสายเลือดการผสมพันธุ์ พร้อมทั้งมีใบรับรอง
สายเลือดการคัดพันธุ์ ในพ่อพันธุ์สุนัขทุกตัว โดยสมาคมผู้เลี้ยงสุนัขพันธุ์เยอรมันเชพเพอด จากประเทศ
เยอรมันตะวันตก ซึ่งราคาค่าตัวสุนัขแต่ละตัวมีราคาสูง เช่น พ่อพันธุ์ จะมีราคา 93,000.-บาทต่อตัว 
 สมุดพันธุ์ประวัติประจ าตัวสุนัข ประกอบด้วย 
 1.   พันธุ์ประวัติ - PEDIGREE 
 2.   ประวัติใบรายงานของฝ่ายรังสีวิทยา หรือผลเอกซเรย์ 
 3.   ประวัติการปลูกภูมิคุ้มกันโรค 
 4.   รูปถ่ายภาพสีของสุนัข 
 5.   ปกประวัติสุขภาพสุนัขใช้งานทางทหาร (สีฟ้า) 
 สมุดพันธุ์ประวัติประจ าตัวสุนัข ถือเป็นเอกสารส าคัญท่ีผู้บังคับสุนัขทุกคน ควรให้ความเอาใจใส่และ
ให้ความส าคญั เพราะถือเป็นเอกสารที่บันทึกรายละเอียดเกี่ยวกับตัวสุนัข ในความรับผิดชอบตลอดเวลาที่
สุนัขมีชีวิต หรืออยู่ในบัญชีคุมปฏิบัติราชการและในความรับผิดชอบของท่าน 
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ตารางก าหนดวันตกลูก 

63 วัน 

ผสม ม.ค. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27       เม.ย. 28 29 30 31 
ตก
ลูก มี.ค. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         1 2 3 4 

ผสม ก.พ. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27       พ.ค.     27 28 
ตก
ลูก เม.ย. 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30               1 2 

ผสม มี.ค. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   มิ.ย.     30 31 
ตก
ลูก พ.ค. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         1 2 

ผสม เม.ย. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28     ก.ค.     29 30 
ตก
ลูก มิ.ย. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30           1 2 

ผสม พ.ค. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   ส.ค.     30 31 
ตก
ลูก ก.ค. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         12   

ผสม มิ.ย. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   ก.ย.       30 
ตก
ลูก ส.ค. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31           1 

ผสม ก.ค. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   ต.ค.     30 31 
ตก
ลูก ก.ย. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30         1 2 

ผสม ส.ค. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 พ.ย.     30 31 
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ตก
ลูก ต.ค. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         1 2 

ผสม ก.ย. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 ธ.ค.     29 30 
ตก
ลูก พ.ย. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30           1 2 

ผสม ต.ค. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 3 ม.ค.     30 31 
ตก
ลูก ธ.ค. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31         1 2 

ผสม พ.ย. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   ก.พ.       30 
ตก
ลูก ม.ค. 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31           1 

ผสม ธ.ค. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29   มี.ค. 28 29 30 31 
ตก
ลูก ก.พ. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29       1 2 3 4 

 


