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แนวทางการท างานของเจ้าหน้าที่เลีย้งสัตว์ 

1. ตรวจนับสัตว์ สังเกตการณ์เปลี่ยนแปลงของสัตว์ ตรวจสภาพกรง 
  1.1 อ่านรายงานการท างานหรือปรึกษาหารือกับเจ้าหน้าที่ที่เรามาท างานต่อ 
  1.2 ตรวจนับชนิดและจ านวนสัตว์ที่รับผิดชอบ 
  1.3 สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรม อาการผิดปกติของสัตว์ อาการเจ็บป่วย เกิดลูก 
  1.4 สังเกตปริมาณอาหาร และน้ าที่เหลือของแต่ละวัน เพื่อจะได้ทราบว่าสัตว์กินอาหารปกติหรือไม่ 
  1.5 สังเกตมูลสัตว์ผิดปกติหรือไม่ 
  1.6 เมื่อสัตว์มีอาการผิดปกติเจ็บป่วย เกิดลูก ต้องดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิด และรายงานให้
ผู้บังคับบัญชาทราบทันที 
  1.7 ตรวจความเรียบร้อยของกรง บ่อ คอกเลี้ยงสัตว์ รั้ว ก าแพง Mote กระจก ตาข่าย ต้นไม้ต่าง ๆ 
อยู่เสมอ หากเป็นรั้วไฟฟ้า กิ่งไม้ใบหญ้าสัมผัส 
 

2. การเตรียมความพร้อมในการเข้าคอกสัตว์ 
  2.1 เปลี่ยนเครื่องแต่งกายและใส่รองเท้าบูท 
  2.2 จุ่มเท้าในน้ ายาฆ่าเช้ือ และล้างมือก่อนเข้าคอกสัตว์ 
  2.3 ก่อนเข้าออกให้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์ 
  2.4 ขณะอยู่ในกรงสัตว์ต้องระมัดระวังคอยดูท่าทีของสัตว์ตลอดเวลา และอย่าหันหลังให้สัตว์ 
  2.5 อย่าเข้าไปใกล้สัตว์จนเกินไป 
  2.6 การออกจากกรงให้ถอยหลังออกและจ้องมองสัตว์อยู่ตลอดเวลา 
  2.7 เข้าและออกประตูคอกสัตว์ ให้ปิดและล็อคปะตูทุกครั้ง     
  

3. การท าความสะอาด 
  3.1 เก็บเศษอาหาร อุจจาระ และสิ่งปฏิกูลออกให้หมด 
  3.2 ท าความสะอาด และเปลี่ยนถ่ายน้ ากินทุกวัน 
  3.3 ใช้ยาฆ่าเช้ือ อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง 
  3.4 ล้างภาชนะที่ใช้ส าหรับใส่อาหารและน้ าทุกวัน 
  3.5 เก็บอุปกรณ์ที่ใช้งานแล้วให้เรียบร้อย 
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4. การเตรียมอาหารสัตว์ 

  4.1 ตรวจนับชนิดและปริมาณอาหารสัตว์ให้ครบถ้วนเพียงพอกับความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด 
  4.2 อาหารของสัตว์ต้องมีคุณภาพดี เช่นใหม่ สด ไม่เน่าเสีย หรือข้ึนรา 
  4.3 ตรวจดูอาหารต้องไม่มีสิ่งแปลกปลอม เช่น ลวด ตะปู พลาสติก 
  4.4 จัดแบ่งอาหารให้เพียงพอกับสัตว์แต่ละชนิด 
 

5. การให้อาหารสัตว์ 
  5.1 ให้อาหารสัตว์ให้ตรงตามเวลาทุกวัน 
  5.2 สร้างพฤติกรรมการกินและการหาอาหารให้แก่สัตว์ เช่น ซุกซ่อนอาหาร, ใส่ในโพรงไม้ 
  5.3 ในกรณีที่เลี้ยงสัตว์หลาย ๆ ตัว ต้องให้อาหารสัตว์หลายที่ เพื่อให้ตัวที่เล็กกว่า อ่อนแอกว่าได้
กินอย่างทั่วถึง 
  5.4 ภาชนะที่ใส่อาหารและน้ าต้องสะอาดอยู่เสมอ 
  5.5 การให้อาหารต้องให้เหมาะสมพฤติกรรมการกินของชนิดสัตว์นั้น 
              

6. งานอ่ืน ๆ 
  6.1 ดูแลท าความสะอาดโรงเรือนและบริเวณโดยรอบให้สะอาด 
  6.2 ซ่อมแซมกรงสัตว์ และอุปกรณ์เครื่องใช้ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ 
  6.3 ดูแลความเรียบร้อยของส่วนแสดงให้สะอาดสวยงาม และให้มีความปลอดภัยต่อตัวสัตว์ 
  6.4 หมั่นตรวจสอบรั้วไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา 
  6.5 ตัดแต่งกิ่งไม้ ใบไม้ หรือสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่บดบังโคมไฟ 
  6.6 ช่วยสอดส่องดูแล ก าจัดสัตว์ที่เป็นพาหะและสามารถก่ออันตรายต่อตัวสัตว์ อาทิเช่น หนู แมว 
สุนัข นกกระจอก เป็นต้น 
   6.7 สังเกตพฤติกรรมของสัตว์อย่างต่อเนื่อง 
  6.8 เก็บสิ่งแปลกปลอมในคอกสัตว์ เช่น ลวด ตะปู ถุงพลาสติก ถ้วยน้ า กระป๋องน้ าดื่ม ขวดน้ าดื่ม 
และสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ  
  6.9 ห้ามไม่ให้ประชาชนแหย่สัตว์ ปีนรั้ว คอก กรง บ่อเลี้ยงสัตว์ เด็ดดอกไม้ ต้นไม้ ท าลายของ เล่น
ฟุตบอล สเก็ต หรือน าลูกโป่งลอยเข้าสวนสัตว์เพราะจะท าให้สัตว์ตื่นตกใจได้ 
  6.10 เสริมสร้างคุณภาพชีวิตสัตว์ 
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7. บันทึกการท างานของแต่ละวัน 

  7.1 การเปลี่ยนแปลงของจ านวนสัตว์ คือการมาใหม่ การย้ายเข้า – ออกไป สัตว์เกิด สัตว์ตาย   
การออกไข่ 
  7.2 จดการย้ายสัตว์ วิธีการ รายละเอียดข้ันตอนในการขนย้ายสัตว์ 
  7.3 อาการเจ็บป่วย เช่น เบื่ออาหาร มูลผิดปกติ การบาดเจ็บ 
  7.4 การให้ยา วิตามิน แร่ธาตุ และอาหารเสริมที่ให้แก่สัตว์ 
  7.5 อาการของการเป็นสัด ช่วงเวลา การผสมพันธ์ุ 
   7.6 สิ่งที่เกิดข้ึนพิเศษ เช่น การผลัดขน ลอกคราบ ขนร่วง การถู การผลัดเขา 
  7.7 การก าจัด สุนัข หนู แมว นกพิราบ และนกกระจอก 
  7.8 การดูแลตกแต่งกรง หรืองานที่ได้รับค าสั่งให้ท า 
  7.9 การผุผังของกรง การซ่อมแบบทันทีเร่งด่วน 
  7.10 บันทึกสั่งงาน ก่อนการพัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ที่มาท าต่อได้ทราบค าสั่ง 
  7.11 เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ  
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การเป็นเจ้าหน้าท่ีเลี้ยงสัตว์ท่ีดี 

1. ต้องมีจิตส านึกที่ดีในการดูแลสัตว์ รักสัตว์ อยากให้สัตว์มีความสุข สุขภาพแข็งแรง 
2. ส านึกเสมอว่าสัตว์ที่เราเลี้ยงและรับผิดชอบอยู่ได้รับการดูแลเอาใจใส่อย่างดี 
3. ต้องท างานตรงเวลา ความตั้งใจและทุ่มเท ตามขั้นตอนที่ก าหนดและเหมาะสม 
4. มีมารยาทที่ดีกับประชาชนและเพื่อนร่วมงาน 
5. แต่งกายสะอาด เรียบร้อยด้วยชุดเครื่องแบบของเจ้าหน้าที่ ตามที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีก าหนด 
6. ใฝ่หาความรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์อยู่เสมอ 
7. ทราบเป็นอย่างเกี่ยวกับสถานที่ต่าง ๆในพื้นที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
8. รู้ที่ตั้งของเครื่องมือที่ใช้ในยามฉุกเฉิน เช่น โทรศัพท์ หมายเลขโทรศัพท์ผู้ที่เกี่ยวข้อง เครื่องมือดับเพลิง 

เครื่องมือจับสัตว์ (เชือก สวิง ถุงมือ) 
9. มีความภาคภูมิใจที่ได้มีโอกาสท างานเลี้ยงสัตว์ในสวนสัตว์ เพราะสวนสัตว์เป็นแหล่งที่มีประโยชน์ต่อ

ประชาชน และสาธารณะ คือ 
  9.1 อนุรักษ์พันธ์ุสัตว์ป่าและธรรมชาติ 
  9.2 ขยายพันธ์ุสัตว์ป่า 
  9.3 ให้การศึกษา 
  9.4 เป็นแหล่งค้นคว้าวิจัย 
  9.5 ให้ความสนุกสนานบันเทิง 
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กฎของเจ้าหน้าท่ีเลี้ยงสัตว์ 

1. ใส่กุญแจปิดประตูกรงสัตว์ คอกสัตว์ บ่อเลี้ยงสัตว์ในขณะท างานและหลังท างานเสมอ 
2. ไม่แสดงอาการตกใจ ตื่นเต้น ว่ิง หรือเล่นกัน ร้องตะโกนในกรง คอก บ่อเลี้ยงสัตว์ เพราะสัตว์จะเกิด

ความเครียด ตื่นตกใจ ต้องไม่ท าให้เกิดเสียงดังในกรงหรือคอกสัตว์ 
3. เมื่อกรง คอก บ่อเลี้ยงสัตว์ และกล่องย้ายสัตว์ว่าง ให้ท าความสะอาดอันที 
4. ตรวจเก็บตะปู น็อต ลวด หรือสิ่งแปลกปลอมอื่น ๆ ในเมื่อมีการสร้างกรง คอก บ่อเลี้ยงสัตว์และกล่อง

ย้ายสัตว์ที่เสร็จใหม่หรือเพิ่งซ่อมแซมเสร็จให้เก็บเศษวัสดุที่เหลือออกให้หมด 
5. ตรวจดูความแข็งแรง และสิ่งแปลกปลอมที่จะเกิดอันตรายต่อสัตว์ ก่อนจะน าสัตว์เข้ากรง คอก บ่อเลี้ยง

สัตว์ และกล่องย้ายสัตว์ 
6. ยึดถือความสะอาดเป็นหัวใจของการท างาน 
7. ส่งเสียงทักทายให้สัตว์รู้ตัวเมื่อเข้ากรง คอก บ่อเลี้ยงสัตว์ สัตว์ไม่เข้าใจค าพูด แต่จะจ าเสียงและรู้อารมณ์

ของผู้ส่งเสียงได้ 
8. ใช้อุปกรณ์สิ่งของเครื่องใช้ต่าง ๆ อย่างทะนุถนอม หมั่นดูแลซ่อมแซม 
9. ท าการหล่อลื่นประตูของกรง คอก บ่อเลี้ยงสัตว์ และกุญแจให้ใช้งานได้ดีเสมอ 
10. ไม่สูบบุหรี่ เล่นการพนัน และเสพของมึนเมาทุกชนิดภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี 
11. ไม่หลบเลี่ยงหรือหลับ หรือนอน ในเวลาท างาน 
12. ปฏิบัติตามกฎของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีอย่างเคร่งครัด 
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ข้อปฏิบัติงานด้านโภชนาการสัตว์ 

1. ตรวจรับอาหารจากผู้จ าหน่ายอาหารสัตว์ ให้ตรงกับปริมาณและคุณลักษณะที่ต้องการ 
2. ล้างท าความสะอาดภาชนะใส่อาหารสัตว์ทุกครั้งก่อนใส่อาหารใหม่ 
3. ท าความสะอาดอาหารสัตว์ และจัดแบ่งให้ตามชนิดและปริมาณ 
4. ผสมวิตามิน เกลือแร่ ในอาหารสัตว์เพื่อเสริมและป้องกันการขาดวิตามินเกลือแร่ในสัตว์ 
5. ตรวจสอบและติดตามผลการกินอาหารของสัตว์ตามการจ่ายอาหารจากเจ้าหน้าที่ที่เลี้ยงสัตว์ 
6. เปลี่ยนแปลงรายการอาหารตามฤดูกาล โดยยังคงมีคุณค่าทางดภชนาการคงเดิม 
7. จัดรายการอาหารให้ถูกต้องและเหมาะสมกับชนิดและจ านวนของสัตว์นั้น ๆ  
8. จัดอาหารเสริมให้แก่สัตว์ชนิดต่าง ๆ เช่น หนอนนก จิ้งหรีด หนู เป็นต้น 
9. จัดส่งอาหารที่จัดเตรียมด้วยความระมัดระวัง สะอาด และปลอดภัย 
เพ่ิมเติม 

- ท าความสะอาดอุปกรณ์และสถานที่ที่ใช้ในกาเตรียมอาหารให้มีความสะอาดอยู่เสมอ 
- ก าจัดแมลงและพาหะต่าง ๆ ภายในสถานที่จัดเตรียมอาหาร 
- ตรวจสภาพการใช้งานของตู้แช่อาหาร ให้พร้อมส าหรับการใช้งานเสมอ 
- เก็บรักษาอาหารที่เก็บไว้นาน ไม่ให้เสื่อมเสียคุณภาพ และถูกท าลายจากสัตว์ชนิดอื่น ๆ 
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แนวทางการท างานของสัตวแพทย ์

1. ตรวจสุขภาพสัตว์อย่างสม่ าเสมอตามแผนปฏิบัติประจ าวัน 
2. จัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ เวชภัณฑ์ที่ทันสมัยและมีคุณภาพดี 
3. ท าการรักษาสัตว์ป่วยทันทีกรณีเร่งด่วน หรือมีแผนการเตรียมรักษาสัตว์ทุกครั้ง 
4. วินิจฉัยโรคก่อนท าการรักษาตามหลัดการแพทย์ 
5. พยาบาลสัตว์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้ค าแนะน ากับพนักงานเลี้ยงเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติ 
6. จัดท ายับทึกข้อมูลสุขภาพสัตว์แต่ละตัว ทั้งในกรณีสัตว์ป่วยและได้รับบาดเจ็บ การรักษา การจับบังคับ 

การวางยาสลบ การตรวจอุจจาระ การให้วัคซีนและการถ่ายพยาธิ 
7. เตรียมเครื่องมืออุปกรณ์ ยา ให้พร้อมเสมอ ฝึกพนักงานในโรงพยาบาล และพนักงานเลี้ยงสัตว์ทั่วไป ให้

พร้อมช่วยงานการรักษาสัตว์ 
8. แจ้งพนักงานเลี้ยงสัตว์ถึงสถานภาพทางสุขภาพของสัตว์พร้อมให้ค าแนะน า 
9. ด าเนินงานด้านการป้องกันโรคสัตว์ ๆ ได้แก่ การกักโรคสัตว์มาใหม่  การถ่ายพยาธิ การวัคซีน การ

ตรวจสอบวัณโรค การตรวจรักษาโรคฟัน การให้ค าปรึกษาสูตรอาหารและการให้ค าปรึกษาเรื่องการเลี้ยง   ดูสัตว์ 
10. ให้ข้อคิดเห็นในการวางแผนปรับปรุง/สรา้งคอก กรง บ่อเลี้ยงสัตว์ ร่วมกับนักวิชาการจัดอบรมเจ้าหน้าที่

เลี้ยงสัตว์ให้มีประสิทธิภาพ ในการท างานโดยเพิ่มความสารมารถในการสังเกตอาการสัตว์ป่วย ให้รู้ข้อมูลของสาเหตุ
การตายของสัตว์ อนุญาตให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์เข้าดูการผ่าซากที่ตนเลี้ยงดู ให้ความรู้เรื่องดูแลทั่วไป เรื่องอาหาร 
คุณภาพอาหาร วิธีการให้อาหาร การให้ยา การจับ การบังคับสัตว์ การป้องกันโรคสัตว์ติดคนและโรคคนติดสัตว์ 

11. สัตวแพทย์ควรชันสูตรซากสัตว์ทั้งสัตว์ที่อยู่ในสวนสัตว์และสัตว์ที่หากินอิสระบริเวณสวนสัตว์ที่ตายทุก
ตัว และเก็บตัวอย่างส่งห้องปฏิบัติการเพื่อหาสาเหตุการตาย รวมทั้งเก็บรวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล เพื่อน าไปใช้ใน
การปรับปรุงวิธีการเลี้ยง การให้อาหาร การรักษาและการป้องกันต่อไป 

12. หลังการชันสูตรหากเป็นสตัว์ที่ส าคัญใกล้สญูพนัธ์ุและไม่ได้ตายจากโรคติดต่อร้านแรง ให้ท าการวิจัยและ
เก็บไว้ตามหลักวิชาการ หากไม่ใช้ให้ฝังหรือเผาท าลายโดยทันที 
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การป้องโรคของสัตว์ 

1. ตรวจร่างกายสัตว์บ่อย ๆ ตามโปรแกรมที่ก าหนดไว้ รวมทั้งการตรวจเลือด ตรวจปัสสาวะ เพาะเช้ือ
แบคทีเรียเป็นประจ า การตรวจร่างกายควรท าตามก าหนดปีละ 1-2 ครั้ง 

2. ควบคุมพยาธิ ให้ตรวจมูลสัตว์แต่ละตัวหรือแต่ละฝูงอย่างสม่ าเสมอ โดนระบุช่ือและเลขหมายประจ าตัว
สัตว์ด้วย หลังการถ่ายพยาธิให้ตรวจมูลของสัตว์นั้นอีกครั้ง นอกจากนี้ในการชันสูตรซากสัตว์หากพบพยาธิต้องค านึก
ถึงสัตว์ตัวอื่นในฝูงด้วย 

3. ดูแลสิ่งแวดล้อม 
4. วิเคราะห์สภาพน้ า ตรวจเพาะเช้ือแบคทีเรียและเช้ือรา ท าให้น้ าสะอาดด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น โอโซน      

คลอเรีย ด่างทับทิม สารส้ม และก าจัดโลลหะหนัก 
5. ให้วัคซีน ป้องกันโรคไข้หนังแดง โรคติดเช้ือโสตริเดียม และโรคซูโดโมนาส 
6. ตรวจอาหาร วิเคราะห์ความสะอาดของอาหาร และคุณค่าและอาหาร 
7. กักสัตว์ที่ได้มาใหม่ 
8. ตรวจสุขภาพของพนักงานเลี้ยงสัตว์ 
9. จัดการสุขาภิบาล (อาหาร การก าจัดแมลง หนู แมว สุนัข การท าความสะอาดคอก กรง และการให้ยาฆ่า

เช้ือโรค) 
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มาตรการกรณีเกิดเหตุการณ์สัตว์หลุด 

 ในเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสตัว์หลุดออกจากส่วนแสดงสัตว์ หรือ คอกกักสัตว์ ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อ
ชีวิตและทรัพย์สินได้ ในกรณีนี้เราจะแบ่งกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องในระดับต่าง ๆ กันเป็น 
 1. ผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง 
 2. ผู้ที่เกี่ยวข้องทางอ้อม 
 3. ผู้ที่ไม่เกี่ยวข้อง 

1. ผู้ท่ีมีหน้าท่ีเกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรง 
  1.1 ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการสัตว์ 
  1.2 หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย 
  1.3 หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิการสัตว์ 
  1.4 หัวหน้างานสัตวแพทย์ 
  1.5 นายสัตวแพทย์ 
  1.6 เจ้าหน้าที่สัตวบาล 
  1.7 หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 
  1.8 หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพสัตว์ 
  1.9 เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพ 
  1.10 ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์) 
  1.11 แม่ข่ายวิทยุ (กุญชร) 
  1.12 หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย 
  1.13 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 
  1.14 เจ้าหน้าที่พยาบาล 
 กลุ่มบุคคลเหล่าน้ีถือว่าเป็นบุคคลที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดนตรงในเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด 

 
2. ผู้ท่ีเกี่ยวข้องทางอ้อม 

  2.1 ผู้อ านวยการส านักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักบริหาร ส านักปฏิบัติการ และส านักประชาสัมพันธ์ 
  2.2 เจ้าหน้าที่ของแต่ละส านักที่ เกี่ยวข้อง ได้แก่  ส านักบริหาร ส านักปฏิบัติการ และส านัก
ประชาสัมพันธ์ 
  2.3 ลูกจ้างประจ าและลูกจ้างช่ัวคราว ของส านักที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ ส านักบริหาร ส านักปฏิบัติการ 
และส านักประชาสัมพันธ์ 
  2.4 ก านัน 
  2.5 ผู้ใหญ่บ้าน 
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  2.6 นายอ าเภอ 
  2.7 ต ารวจ 
  2.8 ทหาร 
  2.9 อาสาสมัครชุมชน 
  2.10 หน่วยกู้ภัยของรัฐและเอกชน 
  2.11 โรงพยาบาลและ/หรืออนามัยใกล้เคียง 
  2.12 สถานีวิทยุและ/หรืหอกระจายข่าวชุมชน 
 กลุ่มบุคคลเหล่านี้ถือว่าเป็นบุคคลที่มีหน้าที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องทางอ้อมใน เหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด       
มีหน้าที่ค่อยให้การสนับสนุนการท างานของกลุ่มบุคคลที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงตามข้อ 1. ตามที่กลุ่มบุคคลที่
เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงขอความร่วมมือ 

 
3. ผู้ท่ีไม่เกี่ยวข้อง 

  3.1 ผู้รับเหมาก่อสร้าง ลูกจ้างรับเหมาก่อสร้าง ร่วมถึงบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการ
ท างานในเชียงใหม่ไนท์ซาฟรีโดยตรง หรือบุคคลที่ท างานให้กับร้านค้าที่ท าการประมูลหรือท ากิจการภายในเชียงใหม่
ไนท์ซาฟารี 
  3.2 บุคคลที่เข้ามาติดต่องานภายในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ที่ไม่ได้รับอนุญาตหรือขอความช่วยเหลือ 
ให้เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานในเรื่องนี้ 
  3.3 นักศึกษาฝึกงาน ยกเว้นได้รับอนุญาตให้ร่วมปฏิบัติหน้าที่ 
  3.4 นักท่องเที่ยว 
  3.5 ประชาชนทั่วไป 
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ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าท่ีกรณีสัตว์หลุดออกจากส่วนแสดงสัตว์ หรือ คอกกักสัตว์ 

แต่ยังอยู่ในพ้ืนท่ีโครงการ 
1. ล าดับหน้าท่ี 
 1.1 หัวหน้าชุด 
 ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าชุดรับผิดชอบในเหตุเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด
ตามล าดับ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักจัดการสัตว์ (นายวีระพล  บุญชูดวง) หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์      
และวิจัย (นายสัตวแพทย์ชาตรี  คูหเทพารักษ์)  หัวหน้างานสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์รักษ์ศิริ  น้อมศิริ ) 
นายสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์สาคร  เดชขจร , สัตวแพทย์หญิงฟ้าดาว  กองเงิน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิ  
ภาพสัตว์ (นายรังศรี  เพชรประพันธ์) โดยให้ยึดผู้อ านวยการฝ่ายจัดการสัตว์เป็นหัวหน้าชุดก่อนยกเว้นกรณีที่
ผู้อ านวยการฝ่ายจัดการสัตว์ไปปฏิบัติราชการอื่น ให้ยกบุคคลที่มีละดับถัดลงไปตามที่ปรากฏให้ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้า
ชุดแทน โดยจะมีอ านาจเต็มในการสั่งการ 
 1.2 เจ้าหน้าท่ีหน่วยสัตวแพทย์ 
 ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมอุปกรณ์วางยาหรือยิงยาสลบร่วมถึงอุปกรณ์ในการรักษา
และกู้ชีพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่มนเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์ และวิจัย 
(นายสัตวแพทย์ชาตรี  คูหเทพารักษ์) หัวหน้างานสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์รักษ์ศิริ  น้อมศิริ) นายสัตวแพทย์ 
(นายสัตวแพทย์สาคร  เดชขจร , สัตวแพทย์หญิงฟ้าดาว  กองเงิน) และ/หรือบุคคลที่ได้รับการขอร้องหรือค าสั่งจาก
บุคคลดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าว 
 1.3 เจ้าหน้าท่ีควบคุมสัตว์หรือจ ากัดบริเวณสัตว์ 
 ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์หรือจ ากัดบริเวณสัตว์ในเหตุการณ์ที่
เกิดกรณีสัตว์หลุด ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ , หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ , หัวหน้าจุด
บริหารสวัสดิภาพสัตว์ , เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ , ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์)     
มีหน้าที่คอยควบคุม จับบังคับหรือกักบริเวณสัตว์ ร่วมไปถึงการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม จับบังคับ หรือกัก
บริเวณสัตว์และยังรวมไปถึงหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย , เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และบุคคลที่ได้รับการ
ขอร้องให้ท าการปฏิบัติหน้าที่ร่วม 
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 1.4 เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 
 ให้แม่ข่ายวิทยุ (กุญชร) ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดต่อ และรายงายให้บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบ 
โดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าชุดเสียก่อน ร่วมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มีวิทยุสื่อสาร ทั้งเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบโดยตรงและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ทุกคน ตามที่มีต าแหน่งในข้างตนเป็นผู้ค่อยประสานงาน 
 1.5 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
 ให้เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ มีหน้าที่ค่อนประสานให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ท าการกักสัตว์ 
หรือพื้นที่ ที่มีสัตว์หลุด  โดยจะต้องรับค าสั่งจากหัวหน้าชุด หรือกุญชร 
 1.6 เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
 ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่พยาบาล คอยเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลร่วมไปถึงพยาบาลไว้ใน
กรณี ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึน โดยต้องคอยติดต่อประสานงานกับโรงพยาบาลและ/หรืออนามัย
ใกล้เคียง ไว้ทันที ที่มีสัตว์ดุร้ายหลุดออกจากส่วนแสดงสัตว์ หรือคอกกักสัตว์ไม่ว่าจะยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ของ
โครงการหรือไม่ เพื่อน าคนเจ็บไปท าการรักษาต่อไป รวมไปถึงคอยประสานงานกับหน่วยกู้ภัยของรัฐและเอกชน เพื่อ
รองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต 
 1.7 เจ้าหน้าท่ีดูและนักท่องเท่ียว 
 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่มีนักท่องเที่ยวอยู่เป็นเจ้าหน้าที่
ดูแลนักท่องเที่ยว มีหน้าที่น านักท่องเที่ยวออกมาจากบริเวณที่ท าการกกัสัตว์หรือพืน้ที่ ที่มีสัตว์หลุด ที่ได้รับค าสั่งจาก
หัวหน้าชุด หรือกุญชร 
 
2. การควบคุมป้องกัน และการแจ้งเหตุ 
 2.1 เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบและควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดกรณีสัตว์หลุด 
 2.1.1 ในช่วงเวลา 09.00 นาฬิกาถึง 23.00 นาฬิกา 
 ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์  หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิ      
ภาพสัตว์ เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ และลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์) มีหน้าที่คอย
ตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีสัตว์หลุด แต่เมื่อเกิดกรณีสัตว์หลุดข้ึนให้แจ้งกับบุคคลที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในขณะนั้น
ทราบโดยทันที (หน้าที่แจ้งเหตุน้ีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อม) 
 2.1.2 ในช่วงเวลา 23.00 นาฬิกาถึง 09.00 นาฬิกา 
 ให้หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย  และลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน            
(ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์) มีหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีสัตว์หลุด แต่เมื่อเกิดกรณีสัตว์หลุดข้ึนให้แจ้งกับ
บุคคลที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในขณะนั้นทราบโดยทันที (หน้าที่แจ้งเหตุนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อม) 
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2.2 การแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทราบเหตุจะต้องท าการแจ้งเหตุ กับหัวหน้าชุดหรือบุคคลที่ท าหน้าที่

แทนหัวหน้าชุดโดยทันที 
 2.2.1 เมื่อหัวหน้าชุดได้รับการแจ้งเหตุจะต้องสั่งการโดยทันที 
 2.2.2 เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
 2.2.3 เจ้าหน้าที่ประสานงานจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในข้างต้น โดยทันที ที่ได้รับการ
แจ้งเหตุ 
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ขั้นตอนในการปฏิบัติหน้าท่ีกรณีสัตว์หลุดออกจากส่วนแสดงสัตว์ หรือ คอกกักสัตว์และออกนอกพ้ืนท่ีโครงการ 

1. ล าดับหน้าท่ี 
 1.1 หัวหน้าชุด 
 ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นหัวหน้าชุดรับผิดชอบในเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด
ตามล าดับ ได้แก่ ผู้อ านวยการส านักจัดการสัตว์ (นายวีระพล  บุญชูดวง) หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์      
และวิจัย (นายสัตวแพทย์ชาตรี  คูหเทพารักษ์)  หัวหน้างานสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์รักษ์ศิริ  น้อมศิริ ) 
นายสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์สาคร  เดชขจร , สัตวแพทย์หญิงฟ้าดาว  กองเงิน) หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิ  
ภาพสัตว์ (นายรังศรี  เพชรประพันธ์) โดยให้ยึดผู้อ านวยการส านักจัดการสัตว์เป็นหัวหน้าชุดก่อน ยกเว้นกรณีที่
ผู้อ านวยการส านักจัดการสัตว์ไปปฏิบัติราชการอื่น ให้บุคคลที่มีล าดับถัดลงไปตามปรากฏให้ปฏิบัติที่หัวหน้าชุดแทน 
โดยจะมีอ านาจเต็มในการสั่งการ 
 1.2 เจ้าหน้าท่ีหน่วยสัตวแพทย์ 
 ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเตรียมอุปกรณ์วางยาหรือยิงยาสลบร่วมถึงอุปกรณ์ในการรักษา
และกู้ชีพให้พร้อมปฏิบัติหน้าที่ในเหตุการณ์ที่เกิดกรณีสัตว์หลุด ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานสัตวแพทย์ อนุรักษ์      และ
วิจัย (นายสัตวแพทย์ชาตรี  คูหเทพารักษ์) หัวหน้างานสัตวแพทย์ (นายสัตวแพทย์รักษ์ศิริ  น้อมศิริ) นายสัตวแพทย์ 
(นายสัตวแพทย์สาคร  เดชขจร , สัตวแพทย์หญิงฟ้าดาว  กองเงิน) และ/หรือบุคคลที่ได้รับการขอร้องหรือค าสั่งจาก
บุคคลดังกล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติหน้าที่ในการเตรียมอุปกรณ์ดังกล่าว 
 1.3 เจ้าหน้าท่ีควบคุมสัตว์หรือจ ากัดบริเวณสัตว์ 
 ให้ผู้ที่มีต าแหน่งต่อไปนี้ มีหน้าที่รับผิดชอบเป็นเจ้าหน้าที่ควบคุมสัตว์หรือจ ากัดบริเวณสัตว์ในเหตุการณ์ที่
เกิดกรณีสัตว์หลุด ได้แก่ หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ , หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ , หัวหน้าจุด
บริหารสวัสดิภาพสัตว์ , เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ , ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์)    
มีหน้าที่คอยควบคุม จับบังคับหรือกักบริเวณสัตว์ ร่วมไปถึงการเตรียมอุปกรณ์ที่ใช้ในการควบคุม จับบังคับ หรือกัก
บริเวณสัตว์และยังรวมไปถึงหัวหน้างานรักษาความปลอดภัย , เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และบุคคลที่ได้รับการ
ขอร้องให้ท าการปฏิบัติหน้าที่ร่วม 
 1.4 เจ้าหน้าท่ีก าจัดสัตว์ 
 มีหน้าที่จัดการท าลายสัตว์ในกรณีที่ไม่สามารถควบคุมได้ หรือสัตว์อาจเป็นอันตรายต่อประชาชน ได้แก่ 
เจ้าหน้าที่สัตวแพทย์ เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ต ารวจ  ทหาร รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่ได้รับ
มอบหมายจากหัวหน้าชุด 
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1.5 เจ้าหน้าท่ีประสานงาน 

 ให้เจ้าหน้าที่ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าชุด ท าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงาน ติดต่อ และรายงานให้
บุคคลที่เกี่ยวข้องทราบโดยจะต้องได้รับอนุญาตจากหัวหน้าชุดเสียก่อน  ร่วมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มีวิทยุสื่อสาร ทั้ง
เจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงและเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องทางอ้อม ทุกคน ตามที่มีต าแหน่งในข้างตน
เป็นผู้ค่อยปะสานงาน 
 1.6 เจ้าหน้าท่ีประชาสัมพันธ์ 
 มีหน้าที่ค่อยประชาสัมพันธ์ให้บุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องออกจากบริเวณที่ท าการกักสัตว์ หรือพื้นที่ที่สัตว์หลุด โดย
จะต้องรับค าสั่งจากหัวหน้าชุด หรือกุญชร รวมไปถึงประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ในพื้นที่ใกล้เคียงของ
โครงการเพื่อขอความช่วยเหลือในการประชาสัมพันธ์ให้ประชาชนคอยระวังหรือออกจากพื้นที่ในกรณีที่มีสัตว์ดุร้าย
หลุดออกนอกพื้นที่โครงการ 
 1.7 เจ้าหน้าท่ีพยาบาล 
 ให้เจ้าหน้าที่ ที่รับผิดชอบเป็นเจา้หน้าทีพ่ยาบาล ค่อยเตรียมอุปกรณ์ปฐมพยาบาลร่วมไปถึงรถพยาบาลไว้ใน
กรณี ที่มีผู้ได้รับบาดเจ็บจากเหตุการณ์ที่เกิดข้ึนโดยต้องคอยติดต่อประสานงานโรงพยาบาลและ/หรืออนามัย
ใกล้เคียง ไว้ทันที ที่มีสัตว์ดุร้ายหลุดออกมาจากแสดงสัตว์ หรือคอกกักสัตว์ไม่ว่าจะยังอยู่ในบริเวณพื้นที่ของโครงการ
หรือไม่ เพื่อน าคนเจ็บไปท าการรักษาต่อไป รวมไปถึงคอยประสานงานกับหน่วยกู้ภัยของรัฐและเอกชน เพื่อรองรับ
สถานการณ์ที่อาจเกิดผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิตได้ 
 1.8 เจ้าหน้าท่ีดูแลประชาชน 
 ให้ หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย , เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย , ต ารวจ , ทหาร , อาสาสมัครชุมชน 
และบุคคลที่ได้รับการขอร้องให้ท าการปฏิบัติหน้าที่ร่วม รวมถึงเจ้าหน้าที่อยู่ใกล้หรืออยู่ในบริเวณที่มีประชาชนที่ ไม่
เกี่ยวข้องอยู่ เป็นเจ้าหน้าที่ดูและประชาชน มีหน้าที่น าประชาชนออกจากบริเวณที่ท าการจ ากัดสัตว์ หรือพื้นที่  ที่มี
สัตว์หลุด โดยทันที่ ที่ได้รับค าสั่งจากหัวหน้าชุด หรือเจ้าหน้าที่ประสานงาน 
2. การควบคุมป้องกัน และการแจ้งเหตุ 
 2.1 เจ้าหน้าท่ี ท่ีมีหน้าท่ีในการตรวจสอบและควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดกรณีสัตว์หลุด 
 2.1.1 ในช่วงเวลา 09.00 นาฬิกาถึง 23.00 นาฬิกา 
 ให้หัวหน้ากลุ่มงานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ , หัวหน้างานบริหารสวัสดิภาพสัตว์ , หัวหน้าจุดบริหารสวัสดิภาพ
สัตว์ , เจ้าหน้าที่บริหารสวัสดิภาพสัตว์ , ลูกจ้างช่ัวคราวรายเดือน (ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์) มีหน้าที่คอย
ตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีสัตว์หลุด แต่เมื่อเกิดกรณีสัตว์หลุดข้ึนให้แจ้งกับบุคคลที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในขณะนั้น
ทราบโดยทันที (หน้าที่แจ้งเหตุน้ีรวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องรับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อม) 
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 2.1.2 ในช่วงเวลา 23.00 นาฬิกาถึง 09.00 นาฬิกา 
 ให้หัวหน้างานรักษาความปลอดภัย เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย และลูกจ้างประจ า/ลูกจ้างช่ัวคราว      
(ที่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงสัตว์) มีหน้าที่คอยตรวจสอบไม่ให้เกิดกรณีสัตว์หลุด แต่เมื่อเกิดกรณีสัตว์หลุดข้ึนให้แจ้งกับ
บุคคลที่มีหน้าที่เป็นหัวหน้าชุดในขณะนั้นทราบโดยทันที (หน้าที่แจ้งเหตุนี้รวมไปถึงเจ้าหน้าที่ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
รับผิดชอบโดยตรงและโดยอ้อม) 
2.2 การแจ้งเหตุ เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ทราบเหตุจะต้องท าการแจ้งเหตุ กับหัวหน้าชุดหรือบุคคลที่ท าหน้าที่แทนหัวหน้า
ชุดโดยทันที 
 2.2.1 เมื่อหัวหน้าชุดได้รับการแจ้งเหตุจะต้องสั่งการโดยทันที 
 2.2.2 เจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อม 
 2.2.3 เจ้าหน้าที่ประสานงานจะต้องประสานงานกับเจ้าหน้าที่ ที่เกี่ยวข้องในข้างต้น โดยทันที ที่ ได้รับการ
แจ้งเหตุ 

 

 

 

 

 


