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1. โครงสร้างของงานฝึกและแสดงสัตว์  

 

2. ภารกจิและกจิกรรมงานฝึกและแสดงสัตว์ 

2.1 Tiger World & Tiger Show 
1. งานอนุบาลลูกสัตว์ (Nursery) : อนุบาลลูกสัตวทุ์กชนิด โดยเฉพาะกลุ่มเสือและสิงโต ตั้งแต่แรกเกิด – 3 

เดือน ตั้งแต่ 9.00 น. – 21.00 น. 
2. งานเลีย้งดูแลสัตว์ (Keeping) : เล้ียงดูแลสัตว ์ท าความสะอาด เปล่ียนน ้ าให้อาหารสัตว ์ท า Enrichment 

ตามหอ้งจดัแสดง ตั้งแต่อาย ุ3 เดือน – 2 ปี   
3. งานให้การศึกษา (Education) : ใหค้วามรู้และการศึกษาชีวิตสัตวแ์ก่ผูม้าเท่ียวชม รวมถึงเป็นฐานกิจกรรม

ใหค้วามรู้แก่เด็กนกัเรียนของสัตวต์ระกูลเสือและแมว (Keeper Talk) 
4. งานประสานงานและควบคุม (Coordination & Controlling) : ประสานงานและดูแลความเรียบร้อย 

ร่วมกบั Out source เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรม Tiger Show สามารถเปิดใหบ้ริการไดทุ้กรอบการแสดง 
5. งานการแสดง Tiger Show (Animal Training) : เรียนรู้เร่ืองการบริหารการจดัแสดง Tiger Show ซ่ึงเป็น

กิจกรรมท่ีให้ความรู้ควบคู่กบัความบนัเทิง (Edutainment) โดยจดัแสดงความรู้และความสามารถของเสือและสิงโต ใน
รูปแบบการสร้างสายสัมพนัธ์ของผูดู้แลกบัสัตว ์(Relationship) โดยจดัแสดงไม่นอ้ยกวา่วนัละ 2 รอบ 
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6. งานการสร้างรายได้ต่างๆ (Other Incomes) : เป็นการให้บริการภายในพื้นท่ีจากกิจกรรมท่ีมีอยู่ เป็น
ช่องทางหน่ึงท่ีสามารถสร้างรายไดจ้ากกิจกรรมท่ีปฏิบติังานเป็นประจ า อาทิเช่น กิจกรรม Zoo Nanny, กิจกรรม Zoo School 
และกิจกรรม Zoo Volunteer จากนกัท่องเท่ียวท่ีสนใจ รวมถึงรายไดจ้ากเงินสงเคราะห์และเงินอุปถมัภ ์(Adopt me Please) 

2.2 Horseman Show & Petting Zoo 
1. งานเลีย้งดูแลสัตว์ (Keeping) : เล้ียงดูแลสัตวเ์ช่ืองท่ีใหบ้ริการแก่เด็ก นกัท่องเท่ียว ท าความสะอาดสถานท่ี 

เปล่ียนน ้าใหอ้าหารสัตว ์รวมถึงการท า Enrichment กบัสัตว ์ 
2. งานให้การศึกษา (Education) : ใหค้วามรู้และการศึกษาชีวิตสัตวแ์ก่ผูม้าเท่ียวชม รวมถึงเป็นฐานกิจกรรม

ใหค้วามรู้แก่เด็กนกัเรียนของสัตวต์ระกูลมา้ (Keeper Talk) 
3. งานการฝึกและแสดง Horseman Show (Animal Training) : ฝึกมา้ มา้แคระ ลาแคระให้เช่ือง เพื่อใชข่ี้

และแสดง Horseman Show ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้ควบคู่กบัความบนัเทิง (Edutainment) โดยจดัแสดงความรู้และ
ความสามารถของบุคลากรในการใช้วสัดุอุปกรณ์ในการด ารงชีวิตตามวิถีชีวิตในรูปแบบของคาวบอย โดยจดัแสดงไม่น้อย
กวา่วนัละ 1 รอบ 

4. งานการให้บริการ Petting Zoo (Animal Service) : เป็นกิจกรรมการให้บริการสัตวเ์ช่ือง กิจกรรมป้อน
อาหารสัตว ์และกิจกรรมบริการข่ีมา้ บริเวณ Petting Zoo แก่เด็กและนกัท่องเท่ียว โดยเปิดใหบ้ริการตั้งแต่ 17.00 – 20.00 น. 

5. งานการสร้างรายได้ต่างๆ (Other Incomes) : เป็นการให้บริการภายในพื้นท่ีจากกิจกรรมท่ีมีอยู่ เป็น
ช่องทางหน่ึงท่ีสามารถสร้างรายไดจ้ากกิจกรรมท่ีปฏิบติังานเป็นประจ า อาทิเช่น กิจกรรม Jungle Trail, กิจกรรม Zoo School, 
กิจกรรม Zoo Volunteer, กิจกรรม Animal Photo เป็นตน้ 
 2.3 Amphitheater (Night Predator Show) 

1. งานเลีย้งดูแลสัตว์ (Keeping) : เล้ียงดูแลสัตวเ์ช่ือง รวมถึงการควบคุมดูแลการท าความสะอาดกรงสัตว์
และสถานท่ี การเปล่ียนน ้าและการให้อาหารสัตว ์รวมถึงการท า Enrichment ให้กบัสัตวท่ี์ดูแลของ Out source ให้เป็นไปตาม
มาตรฐานขอ้ก าหนด 

2. งานประสานงานและควบคุม (Coordination & Controlling) : ประสานงานและดูแลความเรียบร้อยของ 
Out source เพื่อใหก้ารด าเนินกิจกรรม Night Predator Show สามารถเปิดบริการไดทุ้กรอบ 

  3. งานการแสดง Night Predator Show (Animal Training) : เรียนรู้เร่ืองการบริหารการจดัแสดง Night 
Predator Show ทั้งการฝึกสัตว ์การใช้อุปกรณ์ รวมถึงการจดัแสดงของ Out source เพื่อเป็นองค์ความรู้ในการจดัแสดง             
ซ่ึงกิจกรรม Night Predator Show เป็นกิจกรรมท่ีใหค้วามรู้ควบคู่กบัความบนัเทิง โดยจดัแสดงความรู้และพฤติกรรมของสัตว์
หลากหลายชนิดในเวลากลางคืน ในรูปแบบไม่มีผูค้วบคุม โดยจดัแสดงไม่นอ้ยกวา่วนัละ 3 รอบ 

4. งานให้การศึกษา (Education) : ใหค้วามรู้และการศึกษาชีวิตสัตวแ์ก่ผูม้าเท่ียวชม รวมถึงเป็นฐานกิจกรรม
ใหค้วามรู้แก่เด็กนกัเรียนนกัท่องเท่ียวในส่วนของสัตวเ์ช่ือง (Keeper Talk) 
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2.4 Elephant Show  
   1. งานเลีย้งดูแลสัตว์ (Keeping) : เล้ียงดูแลชา้งส าหรับบริการเด็กและนกัท่องเท่ียว ท าความสะอาดสถานท่ี 
เปล่ียนน ้าใหอ้าหารสัตว ์รวมถึงการท า Enrichment กบัสัตว ์ 
   2. งานให้การศึกษา (Education) : ใหค้วามรู้และการศึกษาชีวติของชา้งแก่ผูม้าเท่ียวชม (Keeper Talk) 
   3. งานการฝึกและแสดง Elephant Show (Animal Training) : ฝึกชา้งให้มีความเช่ือง เพื่อใชใ้นการแสดง 
Elephant Show ซ่ึงเป็นกิจกรรมท่ีให้ความรู้ควบคู่กบัความบนัเทิง (Edutainment) โดยจดัแสดงความรู้และความสามารถของ
ชา้ง โดยจดัแสดงไม่นอ้ยกวา่วนัละ 1 รอบ 
   4. งานการสร้างรายได้ต่างๆ (Other Incomes) : เป็นการให้บริการภายในพื้นท่ีจากกิจกรรมท่ีมีอยู ่เป็น
ช่องทางหน่ึงท่ีสามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมท่ีปฏิบติังานเป็นประจ า อาทิเช่น กิจกรรม Elephant feeding, กิจกรรม 
Elephant drawing & Photo เป็นตน้ 

3. ขอบเขตงานฝึกและแสดงสัตว์ 
3.1 งานเลีย้งดูแลสัตว์ (Keeping) : บุคลากรงานฝึกและแสดงสัตว ์ตอ้งปฏิบติังานในการเล้ียงและดูแลสุขภาพสัตวใ์ห้

เป็นไปตามมาตรฐานการเล้ียงสัตวแ์ละดูแลสุขภาพสัตว ์ของฝ่ายบริหารสวสัดิภาพสัตว ์อยา่งเคร่งครัด 
แนวทางการปฏิบัติงานประจ าวนั (ท่ีมา คณะท างาน 2557,คู่มือประกอบการอบรมเชิงปฏิบติัการ โครงการพฒันาบุคลากร 

ปีพ.ศ. 2558,หนา้ 6-10,26-30) 
การปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีในแต่ละวนั ตอ้งมีความรับผิดชอบทั้งในดา้นการดูแลสภาพความเป็นอยู่ของสัตว ์

ความสะอาดของคอกสัตว ์การสังเกตพฤติกรรมและอาการผิดปรกติต่างๆ รวมไปถึงงานอ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง ทั้งน้ีไดท้  าการแบ่ง
ภาระงานหลกัๆ ของเจา้หนา้ท่ีออกเป็นหวัขอ้ต่างๆ ไดด้งัน้ี  

1. การตรวจนบัสัตว ์
2. การสังเกตสุขภาพสัตว ์
3. การตรวจความเรียบร้อยของคอกกกัและส่วนแสดง 
4. การเตรียมความพร้อมในการเขา้คอกสัตว ์
5. การท าความสะอาดคอกและส่วนแสดง 
6. การเตรียมอาหารและการจ่ายอาหาร 
7. การเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว ์
8. งานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 
9. การจดบนัทึกรายงานประจ าวนั 

3.1.1 การตรวจนับสัตว์ 
1) ศึกษาบนัทึกรายงานประจ าวนัหรือสอบถามจากเจา้หนา้ท่ีท่ีมาท างานในวนัก่อนหนา้ 
2) ตรวจนบัชนิดและจ านวนสัตวท่ี์รับผดิชอบ 
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3) สังเกตการเปล่ียนแปลงและพฤติกรรมท่ีผดิปรกติ อาการเจบ็ป่วย การเกิดลูก ฯลฯ 
4) สังเกตปริมาณอาหาร และน ้าท่ีเหลือของแต่ละวนั เพื่อจะไดท้ราบวา่สัตวกิ์นอาหารปรกติหรือไม่ 
5) สังเกตดูมูลสัตว ์ดูปริมาณและความผดิปรกติ เม่ือสัตวมี์อาการผดิปรกติ เจบ็ป่วย เกิดลูก ตอ้งดูแล

เอาใจใส่อยา่งใกลชิ้ด และรายงานใหส้ัตวแพทยแ์ละผูบ้งัคบับญัชาทราบทนัที 
6) ตรวจดูความเรียบร้อยของกรง บ่อ คอกกกั ส่วนแสดง ร้ัว ก าแพง Mote กระจก ตาข่าย ตน้ไม้

ต่างๆอยูเ่สมอ หากเป็นร้ัวไฟฟ้าตอ้งตรวจสอบไม่ใหมี้ส่ือไฟฟ้า ก่ิงไมใ้บหญา้สัมผสั  
7) การเขา้ออกกรงสัตวท่ี์มีสัตวอ์ยูทุ่กคร้ังตอ้งคอยระวงัสัตว ์อยา่หนัหลงัใหส้ัตว ์

3.1.2 การสังเกตสุขภาพสัตว์ 
1) ศึกษาข้อมูลสัตวเ์บ้ืองต้นท่ีใช้ในการจดัการสุขภาพสัตว ์อาทิ ขอ้มูลประจ าตวัสัตว์ ถ่ินอาศยั 

ประเภทอาหาร การออกแบบคอกและส่วนพกัสัตว ์การจดัระบบฝูงและระเบียบของสังคมสัตวภ์ายในฝูงและระหวา่งฝูง วสัดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ท่ีน ามาใชใ้นการจดัตกแต่งภายใน พฤติกรรมสัตว ์ เสียงร้อง การตอบสนองต่อเสียง กล่ิน และการฝึกและการ
เรียนรู้ของสัตว ์การสังเกตอาการสัตวป์กติและอาการสัตวป่์วย การใหอ้าหารและการเก็บรักษา เป็นตน้  

2) สังเกตอาการสัตว ์ 
2.1)  ลกัษณะของสัตวสุ์ขภาพดี  

- สัตวท่ี์มีสุขภาพดี  นยัน์ตาจะแจ่มใสไม่ขุ่นมวั สะอาดไม่มีข้ีตาเกรอะกงัรอบๆดวงตา ตาจะ
กลอกกล้ิงอยูเ่สมอ 

- ล้ิน เพดานปาก เยือ่บุช่องปากและเยือ่อ่อนในช่องปาก เหงือก จะมีสีชมพูอ่อน 
- เม่ือสัตวย์นืหรือเดิน จะมีการตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มต่างๆ มีการต่ืนตวัอยูเ่สมอ 
- ขนและผวิหนงัมีความชุ่มช้ืน  เม่ือจบัดูจะมีลกัษณะนุ่ม ขนไม่หลุดร่วงมากนกั 
- กินอาหารและน ้าเป็นปกติ ในปริมาณท่ีเท่าเดิม ไม่ต่างจากเดิมท่ีเคยกินมากนกั 
- ปัสสาวะมีสีเหลืองอ่อน กล่ินไม่ฉุน  การถ่ายอุจจาระต่อวนั อุจจาระไม่มีสีด า ไม่เหลว ทั้งน้ี

สีของอุจจาระอาจเปล่ียนแปลงไดต้ามชนิดของอาหารท่ีสัตวกิ์น 
- มีพฤติกรรมการนอนปกติ 

2.2)  ลกัษณะของสัตวป่์วย สามารถสังเกตอาการสัตวป่์วยในเบ้ืองตน้ ไดด้งัน้ี 
- การดูลักษณะภายนอก  การเดิน  การนั่ง  การนอน ซ่ึงมักพบว่าสัตว์ท่ีป่วยจะมีการ

เคล่ือนไหวของร่างกายจะชา้และเบากวา่ปกติ ไม่ค่อยร่าเริง หรือตอบสนองต่อส่ิงเร้า สัตวม์กัจะยืนน่ิง ซึม หลบัตาหรือลืมตา
ชา้ๆ กวา่ท่ีเคยเป็นอยู ่

- การตรวจร่างกาย (การจบั การคล า  การเคาะ  การฟัง) ในกรณีท่ีสามารถจบัสัตวไ์ด ้อาจพบ
การแตกหกัของกระดูก รอยแผล  
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- การตรวจตา หู จมูก ช่องปาก (ฟัน เหงือก ล้ิน) ช่องหู ขน น้ิวมือ น้ิวเทา้ เล็บ มกัพบผิวหนงั  
ขนและเยือ่เมือก แหง้ 

-    การดูลกัษณะอุจจาระ ปัสสาวะ และส่ิงคดัหลัง่อ่ืนๆ เช่น ข้ีตา ข้ีมูก 
-    การดูพฤติกรรมการกินน ้ าและอาหาร ปริมาณของอาหารท่ีกิน ลักษณะการกินอาหาร 

ส่วนมากจะพบวา่การกินอาหารหรือน ้าจะไม่รวดเร็วเหมือนปกติหรือบางคร้ังอาจไม่ยอมกินเลย 
-    การตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้ม  แสงสวา่ง  เสียง  กล่ิน ลดลง 
- สัตวป่์วยบางตวัมกัจะไม่กลา้ลม้ตวัลงนอน ยนืพิงตน้ไมห้รือผนงัคอก 
- น ้าหนกัตวัลดลง 

2.3) การสังเกตอาการสัตวป่์วยตามกลุ่มชนิดสัตว ์
     2.3.1) กลุ่มสัตวกิ์นเน้ือ มกัพบอาการ 

-   ซึม ความอยากอาหารลดลง 
-   นอนไม่ยอมลุก 
-   เดินเช่ืองชา้กวา่ปรกติ 
-   มีข้ีมูก ข้ีตา น ้าตาไหล 
-   จมูกแหง้ 
-   หายใจหอบ 
-   แลบล้ินเลียจมูกบ่อยๆ 
-   แววตาขุ่นไม่ใส ไม่มีแววตา 

                2.3.2) กลุ่มสัตวกิ์นพืช มกัพบอาการ 
-   แยกฝงู 
-   ไม่มีการสั่นของกลา้มเน้ือเพื่อไล่แมลงท่ีมาเกาะ 
-   คอตก ไม่ค่อยมีการแกวง่หาง หรือสะบดัหู 
-   ทอ้งกาง 
-   กล้ิงไปมากบัพื้น 
-   เอาตวัถูไปมากบัผนงัคอก หรือตน้ไม ้
-   แทะหรือกดัอวยัวะส่วนใดของร่างกายบ่อยกวา่ปรกติ 

 2.3.3) กลุ่มสัตวปี์ก มกัพบอาการ 
-   ซึม ความอยากอาหารลดลง 
-   ขนยุง่ ขนฟู ขนหยอง หรือขนร่วงเป็นหยอ่มๆ 
-   คอตก ไม่ค่อยไซร้ขนตวัเอง 
-   มีข้ีตา ข้ีมูก น ้าตาไหล 
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 2.3.4) กลุ่มสัตวเ์ล้ือยคลาน มกัพบอาการ 
   -   มีข้ีตา มีน ้ามูก ตาบวม 
   -   อา้ปากหายใจ 
 3)  หากพบความผดิปกติเกิดข้ึนกบัสัตว ์หรือสังเกตแลว้มีอาการของสัตวป่์วยหรืออาจจะป่วย ให้รีบ

แจง้รายงานต่อผูบ้งัคบับญัชาตามสายบงัคบัการและสัตวแพทยโ์ดยทนัที 
3.1.3 การตรวจความเรียบร้อยของคอกกกัและส่วนแสดง  

1) เดินตรวจความเรียบร้อยโดยรอบคอกกกัและส่วนแสดงในตอนเช้าและก่อนเก็บสัตวใ์นตอน
กลางคืน 

2) ตรวจเช็คการท างานของลวดไฟฟ้าวา่ท างานไดเ้ป็นปรกติ 
3) ตรวจเช็ครอยเช่ือมลวดซ่ีกรงวา่อยูใ่นสภาพดีไม่อา้ ไม่หลุด  
4) ตรวจเช็คกลอนประตูวา่อยูใ่นสภาพใชง้านไดป้ลอดภยั 
5) ตรวจเช็คแม่กุญแจและล็อคประตูคอกกกัสัตวทุ์กคร้ังก่อนเลิกงาน 
6) ตรวจเช็คและเก็บส่ิงของ/ส่ิงแปลกปลอมท่ีอาจเกิดอนัตรายต่อสัตวอ์อกจากคอกใหห้มด 

3.1.4 การเตรียมความพร้อมในการเข้าคอกสัตว์ 
1) เปล่ียนเคร่ืองแต่งกายและใส่รองเทา้บูท 
2) จุ่มเทา้ในน ้ายาฆ่าเช้ือ และลา้งมือก่อนเขา้คอกสัตว ์
3) ก่อนเขา้ออกใหส้ังเกตพฤติกรรมของสัตว ์
4) ขณะอยูใ่นกรงสัตวต์อ้งระมดัระวงัคอยดูท่าทีของสัตวต์ลอดเวลา และอยา่หนัหลงัใหส้ัตว ์
5) เขา้ไปใกลส้ัตวจ์นเกินไป 
6) การออกจากกรงใหถ้อยหลงัออกและจอ้งมองสัตวอ์ยูต่ลอดเวลา 
7) เขา้และออกประตูคอกสัตว ์ใหปิ้ดและล็อคปะตูทุกคร้ัง  

3.1.5 การท าความสะอาดคอกและส่วนแสดง   
1) ก่อนเขา้ท าความสะอาด ควรดูอารมณ์ของสัตว ์อยา่ประมาทคอยดูแลท่าทีของสัตว ์ตลอดเวลา 
2) สัตวท่ี์อนัตรายมีความเส่ียง จ าเป็นตอ้งเคล่ือนยา้ยสัตวไ์ปยงัห้องถดัไป ให้ตรวจเช็คห้องท่ีจะ

เคล่ือนยา้ยใหเ้รียบร้อย ก่อนเคล่ือนยา้ย 
3) ท าความสะอาดพื้น เก็บอาหารเสีย อุจจาระ ปัสสาวะ ภาชนะใส่อาหาร ส่ิงปูนอนท่ีปนเป้ือน 
4) ลา้งท าความสะอาดอ่างน ้า แคร่นอน กระจก อุปกรณ์ตกแต่ง ท่ีมีอยู ่
5) ลงน ้ายาฆ่าเช้ือ ตามมาตรฐานท่ีระบุ ทิ้งไวอ้ยา่งนอ้ย 15 นาที แลว้ลา้งออก อยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 

คร้ัง 
6) ลา้งภาชนะท่ีใชส้ าหรับใส่อาหารและน ้าทุกวนั เปล่ียนน ้าด่ืม ท าใหส้ะอาดเรียบร้อยอยูเ่สมอ 
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7) ช่วยเก็บส่ิงท่ีจะเป็นบ่อเกิดแห่งโรคสัตว ์  
8) ตรวจเช็คความเรียบร้อย ใช้น ้ ายาป้องกนักล่ินเหม็น ท าให้ผูท่ี้มาใช้บริการเห็นถึงความสะอาด

ก่อนปล่อยสัตวสู่์ส่วนแสดง 
9) จดัเก็บอุปกรณ์ต่างๆ หลงัใชง้านใหเ้รียบร้อย ไม่ทิ้งไวใ้นคอกสัตว ์
10) ตรวจดูความแขง็แรง และส่ิงแปลกปลอมท่ีจะเกิดอนัตรายต่อสัตว ์

3.1.6 การเตรียมอาหารและการจ่ายอาหาร  
1) ตรวจนบัชนิดและปริมาณอาหารสัตวใ์หค้รบถว้นตามความตอ้งการของสัตวแ์ต่ละชนิด 
2) คุณภาพอาหารสัตวต์อ้งมีคุณภาพดี สดใหม่ ไม่เน่าเสีย มีกล่ินเหมน็ หรือข้ึนรา 
3) ตรวจดูอาหารต้องไม่มีส่ิงแปลกปลอม เช่น ลวด ตะปู กระดาษหนังสือพิมพ์ ถุงพลาสติก            

ถุงมือยาง เชือก ผา้ ฯลฯ 
4) จดัแบ่งอาหารใหมี้ปริมาณตรงตามความตอ้งการทางโภชนาการท่ีก าหนดของสัตวแ์ต่ละชนิด 
5) ใหอ้าหารสัตวต์รงตามเวลาท่ีเหมาะสม 
6) สร้างพฤติกรรมการกินและการหาอาหารใหแ้ก่สัตว ์เช่น ซุกซ่อนอาหาร, ใส่ในโพรงไม ้
7) ในกรณีท่ีเล้ียงสัตว์จ  านวนหลายตัว ต้องให้อาหารสัตว์กระจายหลายท่ีเพื่อให้ตวัท่ีเล็กกว่า 

อ่อนแอกวา่ สามารถเขา้มากินไดอ้ยา่งทัว่ถึง 
8) สัตว์ท่ีอยู่รวมกันเป็นฝูง มีล าดบัชั้นทางสังคม การกระจายจุดจ่ายอาหารเพียงอย่างเดียวอาจ       

ไม่ช่วยใหต้วัท่ีอ่อนแอกวา่เขา้มากินไดเ้พราะเกรงกลวัจ่าฝงู อาจตอ้งเพิ่มวธีิการใหอ้าหารในรางอาหารท่ีมีความยาวมากๆแทน  
9) ภาชนะใส่อาหารและน ้ ากินตอ้งสะอาดอยูเ่สมอ หรือหากท าการจ่ายอาหารบนพื้นก็ควรมีการท า

ความสะอาดไม่ใหเ้ป็นแหล่งสะสมของเช้ือโรค 
10) การใหอ้าหารตอ้งค านึงถึงความเหมาะสมกบัพฤติกรรมการกินของสัตวช์นิดนั้นๆ 

3.1.7 การเสริมสร้างพฤติกรรมสัตว์  
1) เพื่อใหส้ัตวมี์กิจกรรม ช่วยป้องกนัการเกิดพฤติกรรมการท าซ ้ า (stereotype) และช่วยป้องกนัสัตว์

ไม่ใหอ้ว้นเกินไป  
2) ควรท าการเสริมสร้างพฤติกรรมสัตวเ์ป็นประจ าอยา่งนอ้ยสัปดาห์ละ 1 คร้ัง 
3) เปล่ียนวธีิการเสริมสร้างพฤติกรรมสัตวอ์ยูเ่สมอ อยา่ใชแ้ต่วธีิเดิมๆซ ้ าๆ  

3.1.8 งานอ่ืนๆ ทีเ่กีย่วข้อง  
1) ดูแลท าความสะอาดโรงเรือนและบริเวณโดยรอบใหส้ะอาดเรียบร้อย 
2) ซ่อมแซมกรงสัตว ์และอุปกรณ์เคร่ืองใชใ้หพ้ร้อมใชง้านอยูเ่สมอ 
3) ดูแลความเรียบร้อยของส่วนแสดงใหส้ะอาดสวยงาม และใหมี้ความปลอดภยัต่อตวัสัตว ์
4) หมัน่ตรวจสอบร้ัวไฟฟ้า ใหอ้ยูใ่นสภาพใชง้านไดต้ลอดเวลา 



11 
WI-AT-01 Ver.0 1/1/2561 

5) ตดัแต่งก่ิงไม ้ใบไม ้หรือส่ิงหน่ึงส่ิงใดท่ีบดบงัโคมไฟ 
6) ช่วยสอดส่องดูแล ก าจดัสัตวท่ี์เป็นพาหะและสามารถก่ออนัตรายต่อตวัสัตว ์อาทิเช่น หนู แมว 

สุนขั นกกระจอก เป็นตน้ 
7) สังเกตพฤติกรรมของสัตวอ์ยา่งต่อเน่ือง 
8) เก็บส่ิงแปลกปลอมในคอกสัตว ์เช่น ลวด ตะปู ถุงพลาสติก ถว้ยน ้ า กระป๋องน ้ าด่ืม ขวดน ้ าด่ืม 

และส่ิงแปลกปลอมอ่ืน ๆ  
9) ห้ามไม่ให้ประชาชนแหย่สัตว ์ปีนร้ัว คอก กรง บ่อเล้ียงสัตว ์เด็ดดอกไม้ ตน้ไม้ ท าลายของ      

เล่นฟุตบอล สเก็ต หรือน าลูกโป่งลอยเขา้สวนสัตวเ์พราะจะท าใหส้ัตวต่ื์นตกใจได ้
10) เสริมสร้างคุณภาพชีวติสัตว ์

3.1.9 การจดบันทกึรายงานประจ าวนั  
1) การเปล่ียนแปลงจ านวนสัตว ์คือการมาใหม่ การยา้ยเขา้ – ออกไป สัตวเ์กิด สัตวต์าย   การออกไข่ 
2) จดการยา้ยสัตว ์วธีิการ รายละเอียดขั้นตอนในการขนยา้ยสัตว ์
3) อาการเจบ็ป่วย เช่น เบ่ืออาหาร มูลผดิปกติ การบาดเจบ็ 
4) การใหย้า วติามิน แร่ธาตุ และอาหารเสริมท่ีใหแ้ก่สัตว ์
5) อาการของการเป็นสัด ช่วงเวลา การผสมพนัธ์ุ 
6) ส่ิงท่ีเกิดข้ึนพิเศษ เช่น การผลดัขน ลอกคราบ ขนร่วง การถู การผลดัเขา 
7) การก าจดั สุนขั หนู แมว นกพิราบ และนกกระจอก 
8) การดูแลตกแต่งกรง หรืองานท่ีไดรั้บค าสั่งใหท้  า 
9) การผผุงัของกรง การซ่อมแบบทนัทีเร่งด่วน 
10) บนัทึกสั่งงาน ก่อนการพกั เพื่อใหเ้จา้หนา้ท่ีเล้ียงสัตวท่ี์มาท าต่อไดท้ราบค าสั่ง 
11) เสนอขอ้คิดเห็นต่าง ๆ 

3.2 งานอนุบาลลูกสัตว์ตระกูลแมว (Nursery) : บุคลากรงานฝึกและแสดงสัตว์ท่ีมีหนา้ท่ีรับผิดชอบในการอนุบาลลูก
สัตว ์ตอ้งปฏิบติังานในการเล้ียงและดูแลสุขภาพลูกสัตว ์ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานการเล้ียงดูแลลูกสัตว ์ตามแนวทางการปฏิบติั 
ดงัน้ี 

 3.2.1 หลักเกณฑ์ในการพิจารณาแยกลูกสัตว์มาอนุบาล (ท่ีมา : แผนปฏิบติังานการอนุบาลลูกสัตว ,์ คู่มือปฏิบติังาน        
สตัวแพทย ์2553) 

  สาเหตุการแยกสัตวอ์อกมาเพื่ออนุบาล 
1)  แมส่ัตวมี์พฤติกรรมไม่เล้ียงลูก หรือมีประวติัไม่เล้ียงลูก 
2) แม่สัตวไ์ม่มีน ้านมเพียงพอในการเล้ียงลูก (น ้านมแม่สัตวแ์หง้) 
3) แม่สัตวท์  าร้ายลูกหรือเคยมีประวติัท าร้ายลูก 
4) แม่สัตวต์าย 
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5) ลูกสัตวมี์สุขภาพไม่แขง็แรง อ่อนแอ หรือมีน ้าหนกัต ่ากวา่เกณฑท่ี์ก าหนด 
6) สภาพแวดลอ้มในการเล้ียงไม่เหมาะสม 
7) มีวตัถุประสงคอ่ื์นในการแยก อาทิเช่น ตอ้งการน ามาฝึกใหเ้ช่ือง 

 3.2.2 การปฏิบัติหลงัจากแยกลูกสัตว์มาอนุบาล เม่ือแยกลูกสัตวม์าท่ีส่วนอนุบาลใหป้ฏิบติั ดงัน้ี 
1) ชัง่น ้าหนกัลูกสัตวท่ี์รับเขา้ 
2) จดบนัทึกประวติัขอ้มูลตวัสัตวใ์นแบบฟอร์มบนัทึกการอนุบาลลูกสัตว ์: ชนิด เพศ พนัธ์ุ วนัท่ีเกิด 

สถานท่ีเกิด ประวติัพอ่-แม่พนัธ์  
3) สังเกตลกัษณะภายนอกเบ้ืองตน้ วดัอุณหภูมิ อตัราการหายใจ อตัราการเตน้ของหวัใจ เยือ่เมือก  
4) สังเกตบริเวณสะดือวา่ยงัมีสายสะดือติดอยูห่รือไม่ หากมีพิจารณามดัและผูกสายสะดือ หากสาย

สะดือหลุดแลว้ใหส้ังเกตวา่เปียกหรือแหง้  
5) แตม้ยาฆ่าเช้ือ แจง้สัตวแพทย ์เพื่อพิจารณาการใหย้าปฏิชีวนะ เพื่อควบคุมภาวการณ์ติดเช้ือ 
6) จดัเตรียมท่ีนอนสะอาดส าหรับลูกสัตว์ ติดตั้ งไฟกกเพื่อให้ความอบอุ่น (โดยเฉพาะในช่วง

กลางคืน) หรืออาจพิจารณาใหลู้กสัตวน์อนในตูอ้บ กรณีท่ีลูกสัตวมี์อุณหภูมิต ่ากวา่เกณฑ ์
3.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการเลีย้งลูกสัตว์ (กลุ่มสัตว์ตระกูลแมว) 

1) ท าความสะอาดมือโดยใชก้ารถูดว้ยสบู่หรือเจลแอลกอฮอลก่์อนท่ีจะจบัลูกสัตวเ์พื่อป้อนนม 
2) น าลูกสัตว์ออกมาจากห้องอนุบาลเพื่อรับแสงแดดยามเช้า (วิตามินจากแดดมีความส าคัญ)  

ในช่วงเวลา  7.00 น. – 9.00 น. อยา่งนอ้ย 30 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชัว่โมง 
3) ใชส้ าลีชุบน ้ าอุ่นเพื่อเช็ดท าความสะอาดดวงตา  ใบหู  และท าการกระตุน้ให้สัตวถ่์ายโดยใชส้ าลี

หรือกระดาษช าระชุบน ้าอุ่นเช็ดบริเวณกน้จากกน้ไปยงัหาง 
4) ท าการชัง่น ้าหนกัตวัของลูกสัตวแ์ละจดบนัทึกใส่ใบบนัทึกขอ้มูลประจ าวนั 
5) ชงนมตามสัดส่วนและปริมาณท่ีลูกสัตวค์วรไดรั้บต่อม้ือให้ลูกสัตวกิ์น  และจดปริมาณท่ีกินใส่

ใบบนัทึกขอ้มูลประจ าวนั 
6) วิธีการป้อนนมลูกเสือจะให้ลูกเสืออยู่ในลกัษณะท่าทางขาหน้ายืนแต่ขาหลงันัง่ (ท่าตวัสฟิงซ์) 

หรือจะใหข้ึ้นนัง่บนตวัแลว้ป้อนนมก็ได ้
7) เม่ือลูกสัตวกิ์นอ่ิมและควรมีการตบทอ้งเบาๆ เพื่อให้ลูกสัตวเ์รอ  ป้องกนัอาการทอ้งอืด อึดอดัให้

สัตวไ์ด ้ แลว้ปล่อยใหลู้กเสือเดินเล่นเพื่อผอ่นคลาย 
8) ท าความสะอาด ขวดนม  จุกนม  ใหส้ะอาด  แลว้จดัเก็บอุปกรณ์ใหเ้ขา้ท่ีตามต าแหน่งเดิม 

3.2.4  หลกัการเตรียมนม ส าหรับการเลีย้งลูกเสือ ลูกสิงโต  
 มีสูตรค านวณการใหน้มตามน ้าหนกัสัตว ์ดงัน้ี (อา้งอิงจาก : Hand-rearing wild and domestic mammals) 

1. Total formula/day = Daily weight (grams) x 0.28 
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2. Maximum stomach capacity/feeding = Weight(kg) x 50 x 0.8 
3. Divide total feed by amount/feeding = Number of feeding/day =  

 อธิบายไดว้า่ 
1. ปริมาณนมท่ีลูกสัตวต์อ้งการ(กรัม)/วนั = น ้าหนกัสัตว(์กรัม) x 0.28 
2. ปริมาณนมสูงสุดท่ีกระเพาะลูกสัตวส์ามารถรับได(้มล.)/คร้ัง = น ้าหนกัสัตว(์กิโลกรัม) x 50 x 0.8 

 
3. จ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการป้อน =  

 ตัวอย่าง : ลูกเสือขาวหนกั  1.8  กิโลกรัม 
1. ปริมาณนมท่ีลูกสัตวต์อ้งการ(กรัม)/วนั = 1,800 กรัม x 0.28 = 504 กรัม/วนั (504 มล./วนั) 
2. ปริมาณนมสูงสุดท่ีกระเพาะลูกสัตวส์ามารถรับได(้มล.)/คร้ัง = 1.8(กิโลกรัม) x 50 x 0.8 = 72 มล./คร้ัง 
3. จ านวนคร้ังท่ีเหมาะสมในการป้อน =             =  7 คร้ัง/วนั  

 
 3.2.5 การท าความสะอาดลูกเสือ : การท าความสะอาดลูกเสือ  เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัสุขอนามยัของ
ลูกเสือ  เพื่อใหลู้กเสือมีสุขภาพดี  โดยมีวธีิการท าความสะอาดแก่ลูกเสือเบ้ืองตน้ดงัน้ี 

1) การเช็ดตา  ใชส้ าลีชุบน ้ าอุ่นเช็ดจากหวัตาไปหางตา  จนข้ีตาหมด  ในลกัษณะให้สัตวย์ืนแลว้จบั
หวัลูกเสือไวไ้ม่ใหด้ิ้น 

2) การเช็ดปาก  ใช้ผา้สะอาดเช็ดรอบปาก  ส่วนใหญ่จะท าหลงัป้อนนมในกรณีท่ีลูกเสือปากเลอะ
หรือส าลกันม 

3) การอาบน ้ า  ให้พิจารณาจากอุณหภูมิภายนอก  หากอากาศเยน็ก็ให้ใช้ผา้เช็ดตวัชุบน ้ าอุ่นเช็ดตวั  
ในกรณีท่ีอาบน ้ าจะใช้แชมพูอาบน ้ าสุนัข  โดยมีขั้นตอนการอาบน ้ าดงัน้ี  ผูเ้ล้ียงตอ้งเตรียมน ้ าอุ่น (กรณีลูกเสืออายุ 1-4 
สัปดาห์) เพื่ออาบน ้าลูกสัตว ์ ตกัน ้ารดท่ีตวัสัตว ์ โดยระมดัระวงัไม่ใหน้ ้าเขา้จมูกหรือเขา้หู  จากนั้นใชแ้ชมพูอาบน ้ าสุนขัรดลง
บนตวัสัตวพ์อประมาณ  แลว้ใชมื้อเกา ขดัถูและนวดตวัลูกเสือให้ทัว่แลว้ลา้งออกดว้ยน ้ าอุ่นสะอาด  หลงัอาบน ้ าเสร็จควรเช็ด
ตวัสัตวใ์หแ้หง้  เนน้การเช็ดบริเวณจมูกไม่ใหแ้ฉะ  เพราะจะท าใหลู้กเสือเป็นหวดัไดง่้าย 

4) การตดัเล็บ  ใชก้รรไกรส าหรับตดัเล็บสัตว ์ ตดัเล็บเสือท่ีมีลกัษณะแหลมคมออก  โดยมีระยะห่าง
ในการตดัประมาณ  3-4  สัปดาห์/คร้ัง 

5) การเช็ดก้น  ให้ลูกเสือยืนแลว้จบัท่ีหางสัตว ์ ใช้ส าลีชุบน ้ าอุ่นหรือน ้ าธรรมดาเช็ดรอบก้นเพื่อ
กระตุน้การขบัถ่าย  โดยจะท าทุกคร้ังก่อนการใหอ้าหาร 
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   3.2.6 สูตรการเตรียมนมตามช่วงวยั 

สูตร โภชนาการทีใ่ห้ ขนาด/ปริมาณ วธีิการให้ รอบการให้ หมายเหตุ 
ลูกเสืออาย ุ 
1-14  วนั 

นมส าหรับแมว  100%
ผสมวติามินและยาลด
ทอ้งอืด 

1 ชอ้น/น ้า 20 มล.
ปริมาณนมท่ีให้
ข้ึนกบัน ้าหนกัตวั
สัตว ์

ป้อนใหดู้ดจากขวด
นม 

เชา้ (9:00) 
สาย (11:00) 
บ่าย(13:00,15:00) 
เยน็ (17:00) 
ค ่า (19:00) 
ดึก (21:00) 

ใหน้มทุกๆ  2  
ชัว่โมง 

ลูกเสืออาย ุ 
15-23  วนั 

นมส าหรับแมว  75% 
นมส าหรับสุนขั  25% 
ผสมวติามินและยาลด
ทอ้งอืด 

1 ชอ้น/น ้า 20 มล.
ปริมาณนมท่ีให้
ข้ึนกบัน ้าหนกัตวั
สัตว ์

ป้อนใหดู้ดจากขวด
นม 

เชา้ (9:00) 
เท่ียง (12:00) 
บ่าย (15:00) 
เยน็ (18:00) 
ดึก (21:00) 

ใหน้มทุกๆ  3  
ชัว่โมง 

ลูกเสืออาย ุ 
24-45  วนั 

นมส าหรับแมว  50% 
นมส าหรับสุนขั  50%
ผสมวติามินและยาลด
ทอ้งอืด 

1 ชอ้น/น ้า 40 มล.
ปริมาณนมท่ีให้
ข้ึนกบัน ้าหนกัตวั
สัตว ์

ป้อนใหดู้ดจากขวด
นม 

เชา้ (9:00) 
บ่าย (13:00) 
เยน็ (17:00) 
ดึก (21:00) 

ใหน้มทุกๆ  4  
ชัว่โมง 

ลูกเสืออาย ุ 
46-60  วนั 

นมส าหรับแมว  25% 
นมส าหรับสุนขั  75%
ผสมวติามิน,ยาลด
ทอ้งอืด และผงแคลเซียม
หรืออาหารสุนขับด 

1 ชอ้น/น ้า 40 มล.
ปริมาณนมท่ีให้
ข้ึนกบัน ้าหนกัตวั
สัตว ์

ป้อนใหดู้ดจากขวด
นม (ขยายรูของจุก
นมเพื่อใหลู้กเสือ
ดูดอาหารบดได้
ง่ายข้ึน) 

เชา้ (9:00) 
กลางวนั (13:00) 
เยน็ (17:00) 
 

เร่ิมทดลองผสม
หมูบด/ไก่บด 
ใหกิ้นม้ือ
กลางวนั 
(20-30 กรัม) 

ลูกเสืออาย ุ 
61-75  วนั 

นมส าหรับแมว  25% 
นมส าหรับสุนขั  75% 
ผสมวติามิน,ยาลด
ทอ้งอืด และผงแคลเซียม
หรืออาหารสุนขับด 

1 ชอ้น/น ้า 50 มล.
ปริมาณนมท่ีให้
ข้ึนกบัน ้าหนกัตวั
สัตว ์

ป้อนใหดู้ดจากขวด
นม (ขยายรูของจุก
นมเพื่อใหลู้กเสือ
ดูดอาหารบดได้
ง่ายข้ึน) 

เชา้ (9:00) 
กลางวนั (13:00) 
เยน็ (17:00) 
 

ผสมหมูบด/ไก่
บด ใหกิ้นม้ือ
เชา้และเยน็ (50 
กรัม) 

ลูกเสืออาย ุ 
76-90  วนั 

นมส าหรับสุนขั  25% 
นมส าหรับสุนขัเกรดบี  
75%  

1 ชอ้น/น ้า 60 มล.
ปริมาณนมท่ีให้
ข้ึนกบัน ้าหนกัตวั

ป้อนใหดู้ดจากขวด
นม (ขยายรูของจุก
นมเพื่อใหลู้กเสือ

เชา้ (9:00) 
เยน็ (17:00) 
 

ผสมหมูบด/ไก่
บด ใหกิ้นม้ือ
เชา้และเยน็ 
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ผสมวติามิน,ยาลด
ทอ้งอืด และผงแคลเซียม
หรืออาหารสุนขับด 

สัตว ์ ดูดอาหารบดได้
ง่ายข้ึน)  แลว้ค่อย
เปล่ียนเป็นใส่ถว้ย
หรือถาดอาหาร 

(100-500 กรัม) 

ลูกเสืออาย ุ 
91-110  วนั 

นมส าหรับสุนขัเกรดบี  
100%  
ผสมวติามิน และผง
แคลเซียมหรืออาหาร
สุนขับด 

1 ชอ้น/น ้า 60 มล.
ปริมาณนมท่ีให้
ข้ึนกบัน ้าหนกัตวั
สัตว ์

ใส่ถว้ยหรือถาด
อาหารสัตวใ์หลู้ก
สัตวเ์ลียกินเอง 

เชา้ (9:00) 
เยน็ (17:00) 
 

ผสมหมู/ไก่ หัน่
เป็นช้ินเล็กๆ  
ใหกิ้นม้ือเชา้
และเยน็ (500-
700 กรัม) 

ลูกเสืออาย ุ 
111-120  
วนั 

เน้ือไก่สับติดกระดูก 
ผสมผงแคลเซียมหรือ
อาหารสุนขับด 

ประมาณ 1 
กิโลกรัม 

ใส่ถว้ยหรือถาด
อาหารสัตวใ์หลู้ก
สัตวกิ์นเอง 

บ่าย (15:00) 
 

เน้ือสัตวต์อ้ง
ผา่นการลวก 

ลูกเสืออาย ุ 
120  วนัข้ึน

ไป 

เน้ือไก่สับช้ินใหญ่ข้ึนติด
กระดูก 
ผสมผงแคลเซียมหรือ
อาหารสุนขัหรือแมว 

ประมาณ  1-1.5 
กิโลกรัม 

ใส่ถว้ยหรือถาด
อาหารสัตวใ์หลู้ก
สัตวกิ์นเอง 

บ่าย (15:00) 
 

เน้ือสัตวต์อ้ง
ผา่นการลวก 

   

  ขอ้พิจารณาเพิ่มเติมเก่ียวกบัน ้านมท่ีใชเ้ล้ียงลูกเสือ 
1) นมน ้ าเหลืองท่ีมีประสิทธิภาพต่อลูกเสือจะอยู่ในช่วง  72  ชม.  หลงัคลอด  ซ่ึงมีภูมิคุม้กนัท่ี

จ  าเป็นต่อลูกเสือ  ดงันั้นในการใหน้มแทนนมน ้าเหลือง  จะตอ้งมีการปรับสูตรเพื่อใหใ้กลเ้คียงกบันมแม่มากท่ีสุด 
2) การใหน้มหา้มเกิน  2  เท่าของสูตรท่ีค านวณได ้ ปริมาณการให้น ้ านมตอ้งพิจารณาจากน ้ าหนกั

ของลูกเสือ  และสูตรนมท่ีดีเม่ือใหแ้ลว้น ้าหนกัลูกเสือควรเพิ่มข้ึน  10%  ทุกวนั 
3) ในสัตวต์ระกูลแมวมีความตอ้งการโปรตีนมากกวา่ลูกสัตวท์ัว่ไป  ดงันั้นนมทดแทนท่ีเลือกใช้

กบัลูกเสือควรมีปริมาณโปรตีนสูง  และไขมนัต ่ากวา่นมท่ีใหเ้ล้ียงลูกสัตวป์กติ 
3.2.7 โปรแกรมกาดูแลสุขภาพลูกสัตว์ 

หลักการป้องกันรักษาสุขภาพลูกเสือ  เป็นแนวปฏิบติัเพื่อท าให้ลูกเสือมีสุขภาพท่ีดี  สามารถ
เจริญเติบโตได้ตามปกติ  และหากมีอาการผิดปกติเกิดข้ึน  สามารถท าการตรวจรักษาไดอ้ย่างทนัท่วงที  โดยมีกิจกรรมท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการป้องกนัและรักษาสุขภาพลูกเสือ  ดงัน้ี 
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1) การออกก าลงักาย : เป็นกิจกรรมท่ีช่วยให้ลูกเสือมีร่างกายท่ีแข็งแรง  จากการน าลูกเสือออกมา
เดินเล่นในพื้นท่ีโล่งแจ้งทุกเช้า  ให้ได้รับแสงแดดซ่ึงท าให้ลูกเสือขาวได้รับวิตามิน D3 ท่ีจ  าเป็นต่อการสร้างกระดูกให้
แขง็แรงได ้ โดยทุกวนัผูเ้ล้ียงควรน าลูกเสือมาเดินเล่นอยา่งนอ้ย  10  นาที   

2) การให้ความอบอุ่น :ในกรณีท่ีอากาศเย็น  หรือลูกเสือท่ีแยกออกจากแม่เสือใหม่ๆ  ควรให้
ลูกเสือได้รับความอบอุ่นทดแทนด้วยการน าลูกเสือเขา้ตูอ้บทารกหรือใช้ไฟกก  ด้วยหลอดไฟอินฟาเหรดท่ีให้แสงสีแดง           
โดยปรับอุณหภูมิท่ีประมาณ  33-35  องศาเซลเซียส 

3) การกระตุ้นการขับถ่าย : เป็นกิจกรรมท่ีท าเป็นประจ าทุกคร้ังก่อนการให้อาหารลูกเสือ             
เพื่อกระตุน้ให้ลูกเสือได้ขบัถ่ายหรือระบายของเสียท่ีอยู่ในร่างกายออกมา  ซ่ึงหากลูกเสือไม่ขบัถ่ายจะท าให้มีผลเสียต่อ
สุขภาพได ้ ทั้งน้ีการกระตุน้การขบัถ่ายท าไดโ้ดยวธีิการใชส้ าลีชุบน ้าอุ่นเช็ดรอบทวารหนกั  นวดทอ้ง  การให้หญา้ขนหรือใบ
ไผ(่ในกรณีลูกเสือท่ีโตแลว้)  เป็นตน้ 

4) การถ่ายพยาธิ : เป็นการก าจดัปรสิตท่ีอาจติดมากบันมแม่เสือ  ในช่วงท่ีลูกเสือยงัดูดนมแม่  หรือ
ปรสิตท่ีปะปนมากบัอาหาร  โดยมีโปรแกรมการถ่ายพยาธิ  ดงัน้ี 

คร้ังที่ ช่วงอายุลูกเสือ ชนิดพยาธิ ประเภทยาถ่ายพยาธิ 

1 ครบ  1  เดือน พยาธิตวักลม Pyrantel 
2 ครบ  1.5  เดือน พยาธิตวักลม Pyrantel 
3 ครบ  3  เดือน พยาธิตวักลม Pyrantel 

5) การฉีดวคัซีน : เป็นการใหภู้มิคุม้กนัแก่ลูกเสือ  โดยมีโปรแกรมการฉีดวคัซีนดงัต่อไปน้ี 
คร้ังที่ ช่วงอายุลูกเสือ วคัซีนทีใ่ห้ ภูมิคุ้มกนัทีไ่ด้รับ 

1 ครบ  1.5  เดือน วคัซีนรวม  เขม็ท่ี  1 Leukemia, Rhinotracheatis, Callici Virus 
panleukopenia, Clamydia 

2 ครบ  2  เดือน วคัซีนรวม  เขม็ท่ี  2 Leukemia, Rhinotracheatis, Callici Virus 
panleukopenia, Clamydia 

3 ครบ  3  เดือน วคัซีนโรคพิษสุนขับา้  
และฉีดยาป้องกนัพยาธิ
หนอนหวัใจ 

โรคพิษสุนขับา้  พยาธิหนอนหวัใจ 

 
3.3 งานการฝึกและแสดงสัตว์ (Animal Training) 

เป็นงานท่ีตอ้งน าสัตวช์นิดต่างๆ ท่ีอยูภ่ายใตก้ารก ากบัดูแลของงานฝึกและแสดงสัตว ์น ามาฝึกให้เช่ือง เพื่อ
น ามาใช้บริการลูกคา้ น ามาแสดงความสามารถ น ามาใช้ในการเรียนรู้ เป็นตน้ อาทิเช่น มา้ มา้แคระ ลาแคระให้เช่ือง เพื่อใช้ข่ี
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บริการลูกคา้บริเวณ Petting Zoo และน ามาประกอบการแสดง Cowboy Show การฝึกสัตวเ์ช่ือง เพื่อน ามาใชใ้นการให้ความรู้แก่
ลูกคา้บริเวณอาคารลานนา และ Tiger World การฝึกและแสดงความสามารถของชา้ง เป็นตน้ 

3.3.1 การฝึกม้าและแสดง Cowboy 
  1. ขั้นตอนการฝึกม้า :  

1) สังเกตและประเมินลกัษณะอาการของมา้ท่ีจะท าการฝึก การตอบสนองของมา้ ว่าตวัไหนมี
พฤติกรรมการตอบรับเสียง การเขา้หาคนหรือแมก้ระทั้งการป้องกนัตวัของมา้   

2) แยกมา้ลงแต่ละคอก ใหม้า้อยูใ่กลก้นัเพื่อสร้างคุน้เคยกบัมา้ดว้ยกนัก่อน รวมทั้งดูลกัษณะอาการ
ในการเขา้ฝงูวา่เขา้กนัไดห้รือไม่ เพื่อง่ายต่อการท ากิจกรรมในการข่ีมา้รวมฝงู 

3) เร่ิมน ามา้ท าความคุน้เคยกบัคนเล้ียง โดยเร่ิมเขา้ไปคลุกคลีจากกิจวตัรประจ าวนั คือการเก็บ
กวาดท าความสะอาดคอกมา้ เร่ิมจากการสัมผสัลูบตวัมา้ การใชเ้สียงเรียก การจูงมา้ และการอาบน ้ ามา้ แคะกีบ แปลงขน หวี
แผงคอ ใชเ้วลาฝึกประมาณ 30 – 45 นาที/ตวั   

4) การฝึกช่วงท่ี 1  เร่ิมแรกน ามา้ใหม่มาฝึกตีวงโดยใชส้ายจูงแลว้ตีวงโดยใชแ้ส้บงัคบัให้มา้เดิน 
วนซ้าย 15-20 นาที วนขวาอีก 15-20 นาที จากนั้นพกัมา้ 10 นาที แลว้อาบน ้ าสร้างความคุน้เคยกบัมา้ ระยะเวลาในการฝึก 1 
เดือน 

 
 
 
 
 

 
5) การฝึกช่วงท่ี 2 เม่ือมา้เร่ิมคุน้เคยกบัการตีวงโดยใช้สายจูง ขั้นตอนต่อไป ท าการปลดสายจูง 

แลว้ตีวงโดยใชแ้ส้บงัคบัสร้างความคุน้เคยกบัเสียงแส้ และยงัสามารถดูลกัษณะการตอบสนองของมา้ท่ีมีต่อแส้ดว้ยวา่ต่ืนกลวั
แส้หรือไม่ บงัคบัใหเ้ดินวนสลบัซา้ยขวาอยา่งละ 15-20 นาที/ตวั พกัมา้ แลว้อาบน ้าสร้างคุน้เคย ระยะเวลาในการฝึก 1 เดือน 

6) การฝึกช่วงท่ี 3 หลงัจากมา้เร่ิมคุน้เคยกบัการถูกบงัคบัโดยใช้แส้แลว้ ท าการบงัคบัมา้โดยใส่
อานติดตวัมา้แลว้บงัคบัมา้โดยใช้แส้ การฝึกน้ีท าให้มา้เกิดความคุน้เคยกบัส่ิงแปลกใหม่ท่ีติดตวัมา้ ดูอาการ มีการปลอบมา้ 
การฝึกน้ีตอ้งค่อยๆ ฝึกไปโดยใชเ้วลานานให้มา้ไม่ตกใจอานท่ีติดบนหลงัมนั ฝึกเดินวนซ้ายสลบัขวา 15 -20 นาที/ตวั พกัมา้ 
แลว้อาบน ้าสร้างความคุน้เคย ระยะเวลาในการฝึก 1 เดือน 
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7) การฝึกช่วงท่ี 4 ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการฝึกโดยใส่อานมา้แลว้ใหค้นข้ึนนัง่บนหลงัมา้ การฝึกน้ี
เจา้หนา้ท่ีทุกคนท่ีไดรั้บการฝึกจะตอ้งฝึกการข้ึนลงหลงัและบงัคบัมา้ใหเ้ป็นในช่วงแรกๆ อาจจะตอ้งค่อยๆ บงัคบัมา้เดินไป
ทางเดียวก่อน ตอ้งสร้างความคุน้เคยกบัมา้ ค่อยปลอบมา้เวลาเดิน หากมา้ไม่ยอมหรือมีอาการขดัขืน ตอ้งลงจากหลงัมา้ ปลอบ
มา้ แลว้พกัมา้ หลงัจากนั้นอาบน ้ามา้เพื่อสร้างคุน้เคยระหวา่งมา้กบัคนข่ี ระยะเวลาในการฝึก 1 เดือน 

8) การฝึกช่วงท่ี 5 หลงัจากท่ีมา้มีความคุน้เคยกบัการฝึกบงัคบัโดยมีคนข่ี ก็เร่ิมฝึกมา้โดยใชค้น
บงัคบัเตม็ตวั ขั้นตอนต่อไปจะเป็นการฝึกการใชส้ายบงัเหียนบงัคบัมา้ โดยฝึกเดินวนซ้าย และ ขวา เหมือนปกติ 15- 20 นาที/
ตวั พกัมา้ แลว้อาบน ้าสร้างความคุน้เคย ระยะเวลาในการฝึก 1 เดือน  

 
 
 
 
 
 
 
 

9) การฝึกช่วงท่ี 6  เม่ือมา้น่ิงเช่ือฟังค าสั่งแลว้ก็เร่ิมฝึกเล้ียวเป็นเลข 8 โดยใชค้นบงัคบั การบงัคบั
ใหห้ยดุ การบงัคบัใหว้ิง่ การบงัคบัใหน่ิ้ง ท าซ ้ าๆ ใหม้า้คุน้เคยกบัการบงัคบัมา้โดยใชค้นบงัคบัสายบงัเหียน หลงัจากฝึกเสร็จ 
พกัมา้ แลว้อาบน ้าสร้างความคุน้เคย ระยะเวลาในการฝึก 1 เดือน 

10) การฝึกช่วงท่ี 7 หลังจากท่ีม้ามีความคุ้นเคยในการฟังค าสั่ง การบังคบัแล้ว ท าการสร้าง
ความคุน้เคยในสถานท่ีใหม่ ๆ โดยน ามา้ออกจากสถานท่ีฝึก การรวมมา้ให้เดินกนัหลายตวัเป็นหมู่คณะ สังเกตอาการของมา้ 
ค่อยปลอบเม่ือมา้ไปพบหรือเจอส่ิงใหม่ ๆ ภายนอกลานฝึก การฝึกน้ีใช้เวลานานในการฝึกเพื่อสร้างความคุน้เคยกบัส่ิงใหม่
รอบตวัมา้ และเป็นการฝึกเจา้หนา้ท่ีทุกฝึกคนท่ีไดรั้บการฝึก การทรงตวัอยูบ่นหลงัมา้ การรับมือประเมินสถานการณ์ภายนอก
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สถานท่ีอาจเกิดอนัตรายทั้งมา้และคนข่ีรวมทั้งคนภายนอกส่ิงปลูกสร้างหรือยานยนตต่์างๆ ท่ีผา่นเขา้มาใกลต้วัมา้ ระยะเวลา
ในการฝึกไม่มีก าหนด ตอ้งฝึกใหเ้คยชินกบัสถานท่ีเจอในแต่ละวนั 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2. การฝึกการแสดงคาวบอย 
1) คดัเลือกบุคลากร ท่ีเหมาะสมและเพียงพอส าหรับการแสดง 
2) ฝึกทกัษะขั้นพื้นฐานส าหรับอุปกรณ์การแสดงแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 

- ทกัษะการควงปืน 
- ทกัษะการควงมีด 
- ทกัษะการควงมีดไฟ 
- ทกัษะการพน่ไฟ 
- ทกัษะการตีแส้ มือเดียว 
 - ทกัษะการควงเชือกบ่วงบาศ 
 
 
                       -  
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3) ฝึกทกัษะขั้นสูงส าหรับอุปกรณ์การแสดงแต่ละประเภท ไดแ้ก่ 
- ทกัษะการโยนปืน 
- ทกัษะการควงปืน 2 มือ 
- ทกัษะการควงเชือกบ่วงบาศแบบขยายวง 
- ทกัษะการควงเชือกกระโดดลอดห่วง 

 
 
 
 
  
 
 

- ทกัษะการตีแส้ 2 มือ 
- ทกัษะการตีแส้เล่นท่า มือเดียว 
- ทกัษะการตีแส้เล่นท่า 2 มือ 

   - ทกัษะการตีแส้แม่น 
   - ทกัษะการตีแส้ตดักระดาษ 
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- ทกัษะการตีแส้บนหลงัมา้ 
    - ทกัษะการตีแส้แม่นบนหลงัมา้ 

4) จดัท า Story Board และวางล าดบัการแสดงในแต่ละบุคคล 
5) จดัท าสคริปการแสดงในแต่ละรายการ 
6) ตดัต่อเสียง และฝึกซอ้มตามล าดบัรายการตามท่ีวางไว ้
7) จดัเตรียมอุปกรณ์ในการแสดง ตกแต่งสถานท่ีแสดง  
8) ฝึกซอ้มในสถานท่ีจริง /ฝึกซอ้มสคริปในการบรรยาย 
9) จดัเตรียมและตรวจเช็คความพร้อมก่อนท าการแสดง 30 นาที 

- จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง อาทิ แส้ ปืน มีด เชือกบ่วงบาศ น ้ามนัก๊าด ฯลฯ 
- จดัเตรียมสัตวท่ี์ใชป้ระกอบการแสดง  ทั้งในเร่ืองสุขภาพสัตวท่ี์ตอ้งมีสุขภาพดีพร้อมใช้

งาน และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้สร็จเรียบร้อย อาทิ อานมา้ คลุม ฯลฯ 
- จดัเตรียมบุคลากรและเคร่ืองแต่งกาย ใหมี้ความพร้อมก่อนการแสดง 
- ตรวจเช็คระบบแสง สี เสียง 

10)  หลงัแสดงเสร็จให้จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  ตรวจเช็คสภาพวสัดุอุปกรณ์ ตรวจเช็ค
สุขภาพสัตวภ์ายหลงัจดัแสดง   

3.3.2 การฝึกและแสดงช้างแสนรู้ (Elephant Show) 
1) คดัเลือกชา้งท่ีจะน ามาฝึกและแสดง โดยสังเกตสุขภาพชา้ง และประเมินลกัษณะอาการของชา้ง

ท่ีจะท าการฝึก การตอบสนองของชา้ง พฤติกรรมการตอบรับเสียงและส่ิงเร้า การเขา้หาคนหรือแมก้ระทั้งการป้องกนัตวัของ
ชา้ง การฝึกชา้งนั้นก็คลา้ยกบัการฝึกสอนส่ิงมีชีวติทัว่ไป ซ่ึงกลุ่มท่ีอายยุงันอ้ยจะสามารถเรียนรู้ไดร้วดเร็วกวา่กลุ่มท่ีมีอายุมาก 
ดงันั้นจึงมกัจะเลือกเอาแต่ชา้งท่ีอายุนอ้ยประมาณ 3 � 5 ปี สูงไม่เกิน 5 ฟุต เพราะถา้ชา้งโตการฝึกจะท าไดย้ากมาก  เน่ืองจาก
ชา้งท่ีโตแลว้จะแขง็แรงและด้ือมาก 

2) แยกชา้งท่ีจะฝึกออกจากฝงู เพื่อลดส่ิงเร้าต่างๆ และเพื่อใหคุ้น้ชินกบัผูฝึ้กไดง่้ายข้ึน 
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3) น าช้างมาท าความคุน้เคยกบัคนเล้ียง โดยเร่ิมเขา้ไปคลุกคลีจากกิจวตัรประจ าวนั คือการเก็บ
กวาดท าความสะอาด เร่ิมจากการสัมผสัลูบตวัชา้ง การใชเ้สียงเรียก การจูง และการอาบน ้ า  การขดัเล็บ ตรวจฝ่าเทา้ทั้ง 4 ขา้ง 
ใชเ้วลาฝึกประมาณ 30 นาที – 1 ชัว่โมง/ตวั   

4) การฝึกช่วงท่ี 1  เม่ือเห็นวา่ชา้งยอมรับดีแลว้ขั้นตอนต่อไปก็คือ การเขา้คอกฝึก การเขา้คอกฝึกน้ี
มีวตัถุประสงคเ์พื่อให้ชา้งคุน้เคยกบัการสัมผสัจากมนุษย ์ฝึกให้คุน้กบัการผูกล่ามขาและคุน้กบัค าสั่ง อาทิ เดินหนา้ ถอยหลงั 
น่ิง หยดุ ยกเทา้หนา้ ยกเทา้หลงั เป็นตน้ 

5) จดัเตรียมอุปกรณ์ในการฝึก เพื่อให้ช้างเรียนรู้การอยูร่่วมกนัและเช่ือฟังค าสั่งมนุษยก์ารฝึกจะ
แบ่งเป็นการฝึกขั้นตน้และการฝึกท างานซ่ึงจ าเป็นตอ้งมีอุปกรณ์ช่วยเพราะล าพงัแรงของมนุษยไ์ม่สามารถควบคุมช้างได ้
ไดแ้ก่ การเตรียมคอกฝึก ตะขอ ปลอกขา ซ่ึงตะขอ จะเป็นอุปกรณ์ส าคญัในการส่ือสารควบคุมบงัคบัชา้งในอนาคต ดงันั้นชา้ง
จึงตอ้งเรียนรู้การส่ือสารดว้ยตะขอตั้งแต่เร่ิมแรกฝึก พร้อม ๆ กบัการส่ือสารดว้ยค าสั่งท่ีจ  าเป็นอ่ืนๆ 

6) การฝึกช่วงท่ี 2 เม่ือชา้งสามารถเคยชินกบัค าสั่งเบ้ืองตน้ จะเป็นการฝึกขั้นสูง โดยจะใชเ้วลาใน
การฝึก ประมาณ 30 นาที – 1 ชัว่โมงในช่วงเช้า และในช่วงบ่าย จนเกิดความช านาญ โดยการฝึกช่วงท่ี 2 น้ีจะเป็นไปตาม
รูปแบบการแสดงท่ีเตรียมไว ้

- การฝึกทกัษะการสวสัดี 
- การฝึกทกัษะการเตน้เขา้จงัหวะเพลง 
- การฝึกทกัษะการหยบิจบัของ 
- การฝึกทกัษะวาดรูป 

7) จดัท าสคริปการแสดงในแต่ละรายการ 
8) ตดัต่อเสียง และฝึกซอ้มตามล าดบัรายการตามท่ีวางไว ้
9) จดัเตรียมอุปกรณ์ในการแสดง ตกแต่งสถานท่ีแสดง  
10) ฝึกซอ้มในสถานท่ีจริง /ฝึกซอ้มสคริปในการบรรยาย 
11) จดัเตรียมและตรวจเช็คความพร้อมก่อนท าการแสดง 30 นาที 
12) จดัเตรียมอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง อาทิ กลว้ย พูก่นั สี กระดาษ ขาตั้ง หมวก ดอกไม ้
13) จดัเตรียมสัตวท่ี์ใช้ประกอบการแสดง  ทั้งในเร่ืองสุขภาพสัตวท่ี์ตอ้งมีสุขภาพดีพร้อมใช้งาน 

และติดตั้งอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้งใหเ้สร็จเรียบร้อย อาทิ ผา้คลุม พู ่ฯลฯ 
14) จดัเตรียมบุคลากรและเคร่ืองแต่งกาย ใหมี้ความพร้อมก่อนการแสดง 
15) ตรวจเช็คระบบแสง สี เสียง 
16) หลงัแสดงเสร็จให้จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  ตรวจเช็คสภาพวสัดุอุปกรณ์ ตรวจเช็ค

สุขภาพสัตวภ์ายหลงัจดัแสดง   
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3.3.3 การฝึกการแสดงพฤติกรรมสัตว์ (Night Predators Show)  
1) วางแผนรูปแบบโชว ์แนวทางในการโชวส์ัตว ์แนวทางในการโชวส์ัตว ์Story show  
2) คดัเลือกสัตวใ์หเ้หมาะสมกบัรูปแบบโชว ์ท่ีวางแผนไว ้
3) จดัเตรียมพื้นท่ีในการฝึกพื้นฐาน ใหก้บัสัตวก่์อนลงสู่พื้นท่ีจริง  
4) จดัอุปกรณ์ในการฝึกเบ้ืองตน้ ใหเ้หมาะสมกบัสัตวใ์นแต่ละชนิด เช่น นกหวดี คลิกเกอร์ ฯลฯ  
5) จดัอาหารท่ีท าใหส้ัตวใ์นแต่ละชนิด น ้าหนกัอาหาร ขนาด วธีิการให ้
6) ฝึกพื้นฐานโดยใชส้ัญญาลกัษณ์เสียงและอุปกรณ์ มาร์กเกอร์ต่างๆ เพื่อใหส้ัตวเ์รียนรู้และจดจ า  
7) การใหร้างวลั จะใหเ้ม่ือสัตวท์  าดีอยา่งท่ีเราตั้งเป้าหมายไว ้ตอ้งให้รางวลัพิเศษ เช่น อาหารท่ีเขา

ชอบหรือเพิ่มจ านวนอาหารใหจ้ากปกติ รวมถึงถา้สัตวท์  าผดิก็ใหง้ดอาหารท่ีให ้รวมถึงใชน้ ้าเสียง เพื่อใหส้ัตวเ์รียนรู้ และจดจ า 
8) ตั้งเป้าหมายในการฝึก Step by step ท าเป็นชั้นตอน 1,2,3,4 ตั้งแต่ระยะเวลาในใช้ในแต่ละ

ขั้นตอน  
9) ฝึกซอ้มสถานท่ีจริง น าสัตวล์งสู่พื้นท่ีจริง จดัเตรียมเส้นทาง เป้าหมาย อุปกรณ์ จุดใหอ้าหาร 

- ตรวจสอบความปลอดภยัของสัตวร์วมถึงเจา้ท่ีหนา้ท่ีฝึกสัตว ์
- ตรวจเช็คความเส่ียงของอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการฝึกสัตว ์ 
- ตรวจสอบพื้นท่ีท าการแสดง ทางออก ทางเขา้ของสัตวก์ารเรียงเก็บ 
- กั้นพื้นท่ี ปลูกตน้ไม ้ท าร้ัวไฟฟ้า เพื่อบีบใหส้ัตวไ์ปยงัเป้าหมายเร็วข้ึน 

10) ก่อนท่ีจะท าการฝึกสัตวช์นิดไหน ตอ้งปล่อยใหส้ัตวอ์อกมาตรงพื้นท่ีจริง เพื่อให้สัตวผ์อ่นคลาย 
และลด ความเครียดจากการฝึก  

11) การฝึกแต่ละคร้ัง หา้มใชร้ะยะเวลานานเกินไป เพราะจะท าใหส้ัตวเ์ครียด  
12) การเปิดระบบเสียงซาร์วเพลงท่ีเราใชก้บัสัตวใ์นแต่ละชนิด เม่ือสัตวท์  าพฤติกรรมไดแ้ลว้ ควร

เปิดระบบเสียง เอฟ๊เฟ็ค เพื่อใหส้ัตวเ์กิดความเคยชิน 
13) เม่ือสัตวท์  าได้แล้ว สมมติเหตุการณ์ว่ามีผูน้ั่งชม เพื่อสร้างความเคยชินในการแสดง และลด

ความเครียด 
14) ก่อนเปิดรอบการแสดงใหบ้ริการปกติ ก่อนรอบการแสดง 1 ชัว่โมง จะตอ้งมีการจดัเตรียม ดงัน้ี

   -   จดัเตรียมสถานท่ีลานแสดง สถานท่ีรองรับลูกคา้ อฒัจนัทร์ ใหส้ะอาดเรียบร้อย 
- จดัเตรียมอุปกรณ์และตรวจเช็คความพร้อม ระบบแสง สี เสียง เอฟ๊เฟ็ค ฯลฯ 
- จดัเตรียมอาหารลงประจ าจุดต่างๆ ตามท่ีก าหนด 
- จดัเตรียมสัตวต์ามรายการและตรวจเช็คสุขภาพของสัตว ์ก่อนการแสดง 30 นาที 
- ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้าท่ีและจดัเตรียมเจ้าหน้าท่ีลงประจ าจุดต่างๆ ตาม

ต าแหน่งท่ีก าหนดไวต้ามหนา้ 
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15) ขณะท าการแสดงใหต้รวจเช็คความเรียบร้อย ลกัษณะการแสดงวา่มีความผิดพลาด หรือไม่ เพื่อ
วางแผนแกไ้ขการแสดงรอบถดัไป 

16) หลงัแสดงเสร็จให้จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  ตรวจเช็คสภาพวสัดุอุปกรณ์ ตรวจเช็ค
สุขภาพสัตวภ์ายหลงัจดัแสดง   
 3..3.4 การฝึกการแสดง Tiger Show 

1)  คิดรูปแบบการแสดง อุปกรณ์ท่ีใชแ้ละเก่ียวขอ้ง สถานท่ีในการฝึกซอ้มและแสดง 
2)  คดัเลือกเสือและสิงโตเพื่อน ามาฝึกอายุตั้งแต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยดูลกัษณะเสือท่ีสมบูรณ์และ

แขง็แรง ดงัน้ี 
-   ตอ้งไม่พิการทางสายตา 
-   หูและหางจะตอ้งไม่ขาด 
-   ตอ้งไม่มีภาวการณ์เป็นเลือดชิด 
-   ตอ้งรู้ประวติัของพอ่และแม่วา่มีนิสัยดุร้ายหรือไม่ 
-   วธีิการเล้ียงและการจดัการ ก่อนน ามาฝึก 
-   ดูประวติัการไดรั้บวคัซีนครบตามก าหนดหรือไม่ 

3) สร้างความคุน้เคยกบัเสือและสิงโตแต่ละตวัประมาณ 1 อาทิตย ์ถึง 1 เดือน 
- ดูนิสัยของแต่ละตวัวา่ดุหรือไม่ดุและเลือกเอาตวัท่ีเช่ืองเป็นหลกั 
- ดูวา่เสือและสิงโตมีความถนดัซา้ยหรือขวา 
- ทดลองใจ วดัใจ ดูความกลา้ของเสือ 
- ดูลกัษณะท่ีสวยงามของรูปร่างและใบหนา้ของเสือและสิงโต 

4) การจดัเตรียมอาหาร ข้ึนอยูก่บัความชอบของอาหารท่ีเสือและสิงโตแต่ละตวัชอบ แต่ตอ้งอยูใ่น
หลกัการทางโภชนาการท่ีก าหนด และตอ้งมีการทดสอบความฉลาดและความอดทนของแต่ละตวั 

- การอาหารช่วงท่ีฝึกซอ้มเพราะเป็นเสมือนการใหร้างวลั และเพื่อใหเ้สือและสิงโตตามผู ้
ฝึกดว้ย 

- จะใหอ้าหารโดยการใชไ้มส้ าหรับฝึกป้อนอาหาร หา้มให้อาหารดว้ยมือโดยตรง 
- จะใหอ้าหารในช่วงซอ้มและช่วงแสดง 
- ในการใหอ้าหารนั้นจะตอ้งดูวา่ตวัไหนชอบกินเน้ือหมู เน้ือไก่ หรือโคร่งไก่ 

5) ขอ้ควรปฏิบติัส าหรับเจา้หนา้ท่ีในการฝึกเสือและสิงโต 
  -  ตอ้งค านึงถึงความปลอดภยัของตวันกัแสดงและตวัสัตว ์
 -  คอยดูแลระหวา่งการฝึกเสือและสิงโตอยา่งใกลชิ้ด 
   - ควบคุมดูแลการฝึกเสือและสิงโตใหเ้ป็นไปดว้ยความรักไม่ทารุณสัตว ์
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                 - คอยดูแลเสือและสิงโตใหมี้สุขภาพลานามยั ท่ีสมบูรณ์ แขง็แรง 
 - ในการฝึกเสือและสิงโตจะตอ้งสามารถท่ีจะใหแ้สดงหรือปฏิบติัตามค าสั่งได ้

6) การฝึกสัตว์ช่วงท่ี 1 เม่ือเสือและสิงโต เร่ิมมีความคุ้นเคยกับผูฝึ้กและวิธีการให้อาหารแล้ว         
จะด าเนินการฝึกทกัษะขั้นพื้นฐาน ไดแ้ก่ 

- การฝึกทกัษะการนัง่ประจ าจุด 
- การฝึกทกัษะการนัง่คอย 
- การฝึกทกัษะการฟังค าสั่ง 
- การฝึกทกัษะการตาม และยา้ยจุด 
- การฝึกทกัษะการสวสัดี (ท่านัง่ยดืตวัตรง) 

7) การฝึกสัตว์ช่วงท่ี 2 เป็นการฝึกเสือขั้นสูง เป็นการฝึกเสือและสิงโตแต่ละตัวให้สามารถ
ด าเนินการตามล าดบัรายการท่ีก าหนด ตามรูปแบบท่ีจดัเตรียมไวใ้นตอนแรก โดยจะน าเสือและสิงโตมาฝึกบริเวณสถานท่ีจริง
ไดแ้ก่ 

- การฝึกทกัษะการประจ าต าแหน่ง การคอย และการเรียงล าดบัการแสดง 
- การฝึกทกัษะการอยูร่่วมกนั 
- การฝึกทกัษะการเล่นใกลชิ้ด 
- การฝึกทกัษะการยนื 
- การฝึกทกัษะการนอนคอย 
- การฝึกทกัษะการกล้ิง 
- การฝึกทกัษะการทรงตวับนคอนไม ้
- การฝึกทกัษะการกระโดด 
- การฝึกทกัษะการปีนป่าย 
- ฯลฯ 

8)  การซ่อมเสือและสิงโต จะใชใ้นกรณีท่ีเสือหรือสิงโตไม่สามารถด าเนินการตามเป้าหมายท่ีวาง
ไว ้ซ่ึงอาจเกิดจากภาวะต่างๆ อาทิ 

-  อาจจะเกิดจากสภาพอากาศ หรือส่ิงแวดลอ้มรอบตวัจึงท าใหก้ารแสดงแต่ละรอบของ
เสือและสิงโตอาจไม่ท าตามผูฝึ้กจึงตอ้งมีการซ่อมเพื่อใหเ้กิดความเคยชินมากข้ึน 

-    อาจเกิดจากอารมณ์ของเสือและสิงโตท่ีเปล่ียนแปลงไปบา้งในการแสดงแต่ละรอบจึง
ตอ้งมีการซ่อมเสือและสิงโตเพื่อใหเ้กิดปัญหานอ้ยลง 

- เกิดจากการท่ีเสือและสิงโตไม่แสดงตามท่ีซอ้มไวจึ้งตอ้งน ามาซ่อมใหม่เพื่อกระตุน้ให้
เสือและสิงโตไดรั้บความเคยชินและกระต้ือร้ือร้นมากข้ึน 
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9) การจดัท าสคริปบรรยาย และเพลงประกอบตามรายการ 
  -  การบรรยายการแสดงเนน้การใหส้าระความรู้เก่ียวกบัเสือและสิงโต 
  - ตอ้งบ่งบอกถึงลกัษณะ พฤติกรรม ของเสือและสิงโตแต่ละตวั 
  - การใหค้วามรู้เร่ืองราวการก าเนิดของเสือและสิงโต ประวติัความเป็นมา 
  - ตอ้งแนะน าช่ือ ท่ีมา เพศ อายุ ของเสือและสิงโต 
  - บอกถึงลกัษณะความแตกต่างระหวา่งเสือและสิงโตได ้
  - บรรยายในลกัษณะท่ีไม่ก่อใหเ้กิดการทารุณกรรมสัตว ์
  - แนะน าขอ้ควรปฏิบติั ขอ้หา้มต่างๆ ก่อนการแสดง ระหวา่งการแสดง และหลงัการแสดง 

10) ฝึกซ้อมระบบเสียงซาร์วเพลงท่ีเราใช้กบัสัตวใ์นแต่ละชนิด เม่ือสัตวท์  าพฤติกรรมไดแ้ลว้ ควร
เปิดระบบเสียง ระบบเอฟ๊เฟ็ค เพื่อใหส้ัตวเ์กิดความเคยชิน 

11) เม่ือสัตวท์  าได้แล้ว สมมติเหตุการณ์ว่ามีผูน้ั่งชม เพื่อสร้างความเคยชินในการแสดง และลด
ความเครียด 

12) ก่อนเปิดรอบการแสดงใหบ้ริการปกติ ก่อนรอบการแสดง 1 ชัว่โมง จะตอ้งมีการจดัเตรียม ดงัน้ี 
- จดัเตรียมสถานท่ีลานแสดง สถานท่ีรองรับลูกคา้ อฒัจนัทร์ ใหส้ะอาดเรียบร้อย 
- จดัเตรียมอุปกรณ์และตรวจเช็คความพร้อม ระบบแสง สี เสียง เอฟ๊เฟ็ค ฯลฯ 
- จดัเตรียมอาหารท่ีใชใ้นการแสดงตามจ านวน ปริมาณ ใหเ้พียงพอตามท่ีก าหนด 
- จดัเตรียมสัตวต์ามรายการและตรวจเช็คสุขภาพของสัตว ์ก่อนการแสดง 30 นาที 
- ตรวจสอบความพร้อมของเจ้าหน้า ท่ีและจัดเตรียมเจ้าหน้าท่ีลงประจ าจุดต่างๆ              

ตามต าแหน่งท่ีก าหนดไวต้ามหนา้ 
13) ขณะท าการแสดงให้ตรวจเช็คความเรียบร้อย ลกัษณะการแสดงว่ามีความผิดพลาด หรือไม่         

เพื่อวางแผนแกไ้ขการแสดงรอบถดัไป 
14) หลงัแสดงเสร็จให้จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ให้เรียบร้อย  ตรวจเช็คสภาพวสัดุอุปกรณ์ ตรวจเช็ค

สุขภาพสัตวภ์ายหลงัจดัแสดง   
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3.4  งานการบริหารจัดการ ประสานงานและควบคุม Out Source (Management & Controlling) 
 กิจกรรมการแสดงของส านกังานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มีบางกิจกรรมท่ีตอ้งอาศยัผูเ้ช่ียวชาญเป็นกรณีพิเศษ 

(Out Source) ในการฝึกและแสดงสัตว ์อาทิ กิจกรรม Tiger Show, กิจกรรม Night Predator Show ซ่ึงเป็นกิจกรรมการแสดง
หลกัของส านกังานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี ดงันั้นการบริหารจดัการ การประสานงานและการก ากบัดูแลความเรียบร้อยของ Out 
Source จึงมีความส าคญั เพื่อให้การด าเนินกิจกรรมสามารถเปิดให้บริการได้ทุกรอบการแสดง รวมถึงการเล้ียงดูแลสัตว ์           
การเตรียมอุปกรณ์ต่างๆ ไดเ้ป็นไปอย่างมีคุณภาพและประสิทธิภาพ สร้างความประทบัใจให้กบันกัท่องเท่ียวท่ีเขา้มารับชม
การแสดง 

 3.4.1  การบริหารจัดการงบประมาณประจ าปี 
1) ศึกษาเอกสารสัญญา ขอบเขตงานการวา่จา้ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Out Source อยา่งละเอียด 
2) วางแผนการบริหารจดัการ งบประมาณท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดง วสัดุอุปกรณ์ท่ีใชใ้นการแสดง 

วสัดุอุปกรณ์ท่ีเก่ียวขอ้ง ครุภณัฑ์ทดแทน ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม อุปกรณ์อ านวยความสะดวกต่างๆให้เพียงพอส าหรับ
การแสดงในรอบ 1 ปี 

3) ด าเนินการของบประมาณ แก่ผูบ้ริหาร  
4)  วางแผนและจดัสรรการใชง้บประมาณใหเ้พียงพอในรอบ 1 ปี 
5) วางแผนและศึกษาการจดัท าขอบเขตงาน การออกแบบการแสดงใหม่ ร่วมกบั Out Source          

เพื่อจดัเตรียมความพร้อมของสถานท่ี สัตว ์อุปกรณ์การแสดง และงบประมาณ ในการน าเสนอการแสดงของปีถดัๆไป 
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3.4.2  การประสานงานและอ านวยความสะดวก 
1) ด าเนินการประสานงานทางดา้นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท าสัญญาจา้ง Out Source ให้เป็นไป

ดว้ยความเรียบร้อย ตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งของงานพสัดุ ส านกับริหารงานกลาง ส านกังานพฒันาพิงคนคร 
2) ด าเนินการประสานงานทางดา้นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัซ้ือ-จดัจา้ง วสัดุอุปกรณ์ ครุภณัฑ ์

ค่าบ ารุงรักษาและซ่อมแซม ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดง ใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งของงานพสัดุ 

ส านกับริหารงานกลาง ส านกังานพฒันาพิงคนคร 

3) ด าเนินการประสานงานทางด้านเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการซ่อมแซมและซ่อมบ ารุงภายใน 

เพื่อใหก้ารแสดงมีคุณภาพและประสิทธิภาพ และใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย ตามขั้นตอนการซ่อมบ ารุง ฝ่ายปฏิบติัการและ

ซ่อมบ ารุง ส านกังานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 

4) ด าเนินการประสานงานทางดา้นเอกสารท่ีเก่ียวขอ้งกบัการตรวจรับงานจา้ง ตามสัญญาจา้งท่ี 
Out Source ไดท้  าสัญญาร่วมกบัส านกังานพฒันาพิงคนคร ให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย  ตามระเบียบการจดัซ้ือจดัจา้งของ
งานพสัดุ ส านกับริหารงานกลาง ส านกังานพฒันาพิงคนคร 

5) ด าเนินการประสานงานและอ านวยความสะดวก ตามท่ีได้รับค าร้องขอจาก Out Source          
ในประเด็นปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการแสดง ให้รีบด าเนินการแกไ้ขอยา่งเร่งด่วน โดยมิให้ส่งผลกระทบต่อการแสดงตามท่ี
ก าหนด 
 3.4.3  การก ากบัควบคุม Out Source 

1) ศึกษาเอกสารสัญญา ขอบเขตงานการวา่จา้ง ท่ีเก่ียวขอ้งกบั Out Source อยา่งละเอียด 

2) ด าเนินการก ากบัควบคุม Out Source ใหเ้ป็นไปตามสัญญาวา่จา้ง อยา่งเคร่งครัด และให้เป็นไป
ตามระเบียบปฏิบติัตามนโยบายของส านกังานเชียงใหม่ไนทซ์าฟารี 

2.1) ก ากบัควบคุมดา้นการเล้ียงสัตว ์สุขภาพสัตว ์ ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีฝ่ายบริหารจดัการ
สัตวก์  าหนด 

    -  ตรวจนบัสัตว ์สังเกตการเปล่ียนแปลงพฤติกรรมของสัตว ์ตรวจสภาพกรงเล้ียง 
    -  ท  าความสะอาดพื้นท่ีเล้ียงและสถานท่ีโดยรอบ เก็บอุจจาระ เศษอาหาร เปล่ียนน ้าด่ืม 
    -  ควบคุม ดูแล และจดัเตรียมเตรียมอาหารสัตวใ์หเ้หมาะสมกบัการฝึกและแสดง 
    -  ควบคุมการจ่ายอาหารใหส้ัตวเ์ป็นเวลาตามโปรแกรมการฝึกทุกวนั 

        2.2)   ก ากบัควบคุมด้านความสะอาดสถานท่ีใช้ในการจดัการแสดง สถานท่ีเล้ียงสัตว ์และพื้นท่ี             
ท่ีเก่ียวขอ้ง ใหเ้ป็นไปตามมาตรฐานท่ีฝ่ายบริหารจดัการสัตวก์  าหนด 

    -   บริเวณพื้นท่ีส าหรับบริการนกัท่องเท่ียวในส่วนอฒัจนัทร์ ทางเดิน และพื้นท่ีโดยรอบ ตอ้งมี
การจดัเก็บขยะ ท าความสะอาดพื้นท่ีเป็นประจ าทุกวนั ทั้งก่อนและหลงัการแสดง 
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    -  บริเวณพื้นท่ีลานการแสดง ตอ้งท าความสะอาดกระจก บ่อน ้ าให้ใสสะอาดอยูเ่สมอ มีการลา้งท า
ความสะอาด เก็บอุจจาระ ปัสสาวะ เพื่อไม่ใหเ้กิดกล่ินเหมน็ เป็นประจ าทุกวนั 

    -  บริเวณสถานท่ีเล้ียงสัตว ์สถานท่ีพกั รวมถึงพื้นท่ีโดยรอบ ตอ้งมีการท าความสะอาดกระจก 
ทางเดิน หอ้งพกั และมีการจดัเก็บขยะ จดัเก็บวสัดุอุปกรณ์ต่างๆใหเ้ป็นระเบียบเรียบร้อย 

  2.3)  ก ากบัควบคุมการฝึกและแสดง ใหส้ามารถด าเนินการตามรอบวนั เวลา ตามท่ีก าหนดในสัญญา 
   -   ตรวจเช็คความพร้อมและจ านวนของบุคลากร Out Source ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสดง วา่มีความ

พร้อมก่อนท าการแสดงหรือไม่ ก่อนท่ีจะท าการแสดง 30 นาที 
   -  ตรวจเช็คสุขภาพสัตว ์ทุกตวัท่ีใชใ้นการแสดง วา่มีความพร้อมก่อนการแสดงหรือไม่ สัตวท่ี์ใช้

ในการแสดงตอ้งเป็นสัตวสุ์ขภาพดี ไม่แสดงอาการเจบ็ป่วย ก่อนท่ีจะท าการแสดง 30 นาที 
   -  ตรวจเช็คความพร้อมสถานท่ีจดัแสดง อนัไดแ้ก่ ลานแสดง กระจก ลวดไฟฟ้า  อุปกรณ์ประกอบ

ภายในลานแสดง บ่อน ้า ตน้ไม ้วา่มีความปลอดภยัและมีความพร้อมก่อนการแสดง 30 นาที 
   -  ตรวจเช็คความพร้อมพื้นท่ีรองรับการให้บริการ อนัไดแ้ก่ ส่วนรองรับผูรั้บบริการ อฒัจนัทร์ 

ทางเดิน พื้นท่ีโดยรอบ หอ้งควบคุม ตอ้งมีความสะอาดเรียบร้อย ปลอดภยั ก่อนเปิดใหผู้รั้บบริการเขา้พื้นท่ี อยา่งนอ้ย 30 นาที 
   -  ตรวจเช็คความพร้อมระบบการแสดง อาทิ ระบบไฟ ระบบเสียง ระบบแสงสี ระบบเอ็ฟเฟ็ค 

รวมถึงอุปกรณ์อ่ืน  ๆใหเ้ป็นไปดว้ยความเรียบร้อย สามารถใชง้านไดต้ามปรกติ ก่อนการแสดง 30 นาที 
   -  ตรวจเช็ครอบ เวลา การแสดงในแต่ละวนั ตรวจเช็ครายการแสดง ระยะเวลาการแสดง ให้ตรงตาม

ขอบเขตงานตามท่ีก าหนดไว ้
   -  ตอ้งเช็คเน้ือหาในการแสดง ตอ้งเป็นเน้ือหาท่ีก่อให้เกิดความรู้ ความเพลิดเพลิน และปลูกฝัง

จิตส านึกใหป้ระชาชนเกิดความรักต่อสัตว ์และเป็นผลใหเ้กิดความหวงแหนและการอนุรักษส์ัตวป่์าและธรรมชาติ  
    - การแสดงตอ้งส่ือในทางการสร้างภาพลกัษณ์ท่ีดี ไม่ทารุณกรรมสัตว ์
   - ใหค้  าแนะน า ขอ้ควรปฏิบติัก่อนการแสดงและค าแนะน าหลงัการแสดง ทุกคร้ัง 
   - ตรวจเช็คความเรียบร้อยหลงัจบการแสดง ทั้งดา้นความสะอาดและความปลอดภยัพื้นท่ี

แสดง และพื้นท่ีรองรับผูม้าใชบ้ริการ 
   - ตรวจเช็คสุขภาพสัตว ์ท าความสะอาดตวัสัตว ์หลงัท าการแสดง 
   - ตรวจเช็คความเรียบร้อยและความปลอดภยัสถานท่ีและรอบสถานท่ี ก่อนกลบั 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 


