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1. โครงสร้ างของงานฝึ กและแสดงสั ตว์

2. ภารกิจและกิจกรรมงานฝึ กและแสดงสั ตว์
2.1 Tiger World & Tiger Show
1. งานอนุบาลลูกสั ตว์ (Nursery) : อนุ บาลลูกสัตว์ทุกชนิ ด โดยเฉพาะกลุ่มเสื อและสิ งโต ตั้งแต่แรกเกิด – 3
เดือน ตั้งแต่ 9.00 น. – 21.00 น.
2. งานเลีย้ งดูแลสั ตว์ (Keeping) : เลี้ ยงดูแลสัตว์ ทาความสะอาด เปลี่ยนน้ าให้อาหารสัตว์ ทา Enrichment
ตามห้องจัดแสดง ตั้งแต่อายุ 3 เดือน – 2 ปี
3. งานให้ การศึกษา (Education) : ให้ความรู ้และการศึกษาชี วิตสัตว์แก่ผมู ้ าเที่ยวชม รวมถึงเป็ นฐานกิจกรรม
ให้ความรู ้แก่เด็กนักเรี ยนของสัตว์ตระกูลเสื อและแมว (Keeper Talk)
4. งานประสานงานและควบคุม (Coordination & Controlling) : ประสานงานและดูแลความเรี ยบร้อย
ร่ วมกับ Out source เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม Tiger Show สามารถเปิ ดให้บริ การได้ทุกรอบการแสดง
5. งานการแสดง Tiger Show (Animal Training) : เรี ยนรู ้เรื่ องการบริ หารการจัดแสดง Tiger Show ซึ่ งเป็ น
กิ จกรรมที่ ให้ความรู ้ ควบคู่กบั ความบันเทิง (Edutainment) โดยจัดแสดงความรู ้ และความสามารถของเสื อและสิ งโต ใน
รู ปแบบการสร้างสายสัมพันธ์ของผูด้ ูแลกับสัตว์ (Relationship) โดยจัดแสดงไม่นอ้ ยกว่าวันละ 2 รอบ
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6. งานการสร้ างรายได้ ต่างๆ (Other Incomes) : เป็ นการให้บริ การภายในพื้นที่จากกิจกรรมที่มีอยู่ เป็ น
ช่องทางหนึ่ งที่สามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมที่ปฏิบตั ิงานเป็ นประจา อาทิเช่น กิจกรรม Zoo Nanny, กิจกรรม Zoo School
และกิจกรรม Zoo Volunteer จากนักท่องเที่ยวที่สนใจ รวมถึงรายได้จากเงินสงเคราะห์และเงินอุปถัมภ์ (Adopt me Please)
2.2 Horseman Show & Petting Zoo
1. งานเลีย้ งดูแลสั ตว์ (Keeping) : เลี้ยงดูแลสัตว์เชื่องที่ให้บริ การแก่เด็ก นักท่องเที่ยว ทาความสะอาดสถานที่
เปลี่ยนน้ าให้อาหารสัตว์ รวมถึงการทา Enrichment กับสัตว์
2. งานให้ การศึกษา (Education) : ให้ความรู ้และการศึกษาชี วิตสัตว์แก่ผมู ้ าเที่ยวชม รวมถึงเป็ นฐานกิจกรรม
ให้ความรู ้แก่เด็กนักเรี ยนของสัตว์ตระกูลม้า (Keeper Talk)
3. งานการฝึ กและแสดง Horseman Show (Animal Training) : ฝึ กม้า ม้าแคระ ลาแคระให้เชื่อง เพื่อใช้ขี่
และแสดง Horseman Show ซึ่ งเป็ นกิ จกรรมที่ให้ความรู ้ ควบคู่กบั ความบันเทิง (Edutainment) โดยจัดแสดงความรู ้และ
ความสามารถของบุคลากรในการใช้วสั ดุ อุปกรณ์ในการดารงชี วิตตามวิถีชีวิตในรู ปแบบของคาวบอย โดยจัดแสดงไม่น้อย
กว่าวันละ 1 รอบ
4. งานการให้ บริการ Petting Zoo (Animal Service) : เป็ นกิจกรรมการให้บริ การสัตว์เชื่ อง กิจกรรมป้ อน
อาหารสัตว์ และกิจกรรมบริ การขี่มา้ บริ เวณ Petting Zoo แก่เด็กและนักท่องเที่ยว โดยเปิ ดให้บริ การตั้งแต่ 17.00 – 20.00 น.
5. งานการสร้ างรายได้ ต่างๆ (Other Incomes) : เป็ นการให้บริ การภายในพื้นที่จากกิจกรรมที่มีอยู่ เป็ น
ช่องทางหนึ่งที่สามารถสร้างรายได้จากกิจกรรมที่ปฏิบตั ิงานเป็ นประจา อาทิเช่น กิจกรรม Jungle Trail, กิจกรรม Zoo School,
กิจกรรม Zoo Volunteer, กิจกรรม Animal Photo เป็ นต้น
2.3 Amphitheater (Night Predator Show)
1. งานเลีย้ งดูแลสั ตว์ (Keeping) : เลี้ยงดูแลสัตว์เชื่ อง รวมถึงการควบคุ มดู แลการทาความสะอาดกรงสัตว์
และสถานที่ การเปลี่ยนน้ าและการให้อาหารสัตว์ รวมถึงการทา Enrichment ให้กบั สัตว์ที่ดูแลของ Out source ให้เป็ นไปตาม
มาตรฐานข้อกาหนด
2. งานประสานงานและควบคุม (Coordination & Controlling) : ประสานงานและดูแลความเรี ยบร้อยของ
Out source เพื่อให้การดาเนินกิจกรรม Night Predator Show สามารถเปิ ดบริ การได้ทุกรอบ
3. งานการแสดง Night Predator Show (Animal Training) : เรี ยนรู ้เรื่ องการบริ หารการจัดแสดง Night
Predator Show ทั้งการฝึ กสัตว์ การใช้อุปกรณ์ รวมถึงการจัดแสดงของ Out source เพื่อเป็ นองค์ความรู ้ในการจัดแสดง
ซึ่ งกิจกรรม Night Predator Show เป็ นกิจกรรมที่ให้ความรู ้ควบคู่กบั ความบันเทิง โดยจัดแสดงความรู ้และพฤติกรรมของสัตว์
หลากหลายชนิดในเวลากลางคืน ในรู ปแบบไม่มีผคู ้ วบคุม โดยจัดแสดงไม่นอ้ ยกว่าวันละ 3 รอบ
4. งานให้ การศึกษา (Education) : ให้ความรู ้และการศึกษาชี วิตสัตว์แก่ผมู ้ าเที่ยวชม รวมถึงเป็ นฐานกิจกรรม
ให้ความรู ้แก่เด็กนักเรี ยนนักท่องเที่ยวในส่ วนของสัตว์เชื่ อง (Keeper Talk)
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2.4 Elephant Show
1. งานเลีย้ งดูแลสั ตว์ (Keeping) : เลี้ยงดูแลช้างสาหรับบริ การเด็กและนักท่องเที่ยว ทาความสะอาดสถานที่
เปลี่ยนน้ าให้อาหารสัตว์ รวมถึงการทา Enrichment กับสัตว์
2. งานให้ การศึกษา (Education) : ให้ความรู ้และการศึกษาชีวติ ของช้างแก่ผมู ้ าเที่ยวชม (Keeper Talk)
3. งานการฝึ กและแสดง Elephant Show (Animal Training) : ฝึ กช้างให้มีความเชื่อง เพื่อใช้ในการแสดง
Elephant Show ซึ่ งเป็ นกิจกรรมที่ให้ความรู ้ควบคู่กบั ความบันเทิง (Edutainment) โดยจัดแสดงความรู ้และความสามารถของ
ช้าง โดยจัดแสดงไม่นอ้ ยกว่าวันละ 1 รอบ
4. งานการสร้ างรายได้ ต่างๆ (Other Incomes) : เป็ นการให้บริ การภายในพื้นที่จากกิจกรรมที่มีอยู่ เป็ น
ช่ องทางหนึ่ งที่ สามารถสร้ างรายได้จากกิ จกรรมที่ ปฏิ บตั ิงานเป็ นประจา อาทิ เช่ น กิ จกรรม Elephant feeding, กิ จกรรม
Elephant drawing & Photo เป็ นต้น

3. ขอบเขตงานฝึ กและแสดงสั ตว์
3.1 งานเลีย้ งดูแลสั ตว์ (Keeping) : บุคลากรงานฝึ กและแสดงสัตว์ ต้องปฏิบตั ิงานในการเลี้ยงและดูแลสุ ขภาพสัตว์ให้
เป็ นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงสัตว์และดูแลสุ ขภาพสัตว์ ของฝ่ ายบริ หารสวัสดิภาพสัตว์ อย่างเคร่ งครัด
แนวทางการปฏิบัติงานประจาวัน (ที่มา คณะทางาน 2557,คู่มือประกอบการอบรมเชิงปฏิบตั ิการ โครงการพัฒนาบุคลากร
ปี พ.ศ. 2558,หน้า 6-10,26-30)

การปฏิบตั ิงานของเจ้าหน้าที่ ในแต่ละวัน ต้องมีความรับผิดชอบทั้งในด้านการดู แลสภาพความเป็ นอยู่ของสัตว์
ความสะอาดของคอกสัตว์ การสังเกตพฤติกรรมและอาการผิดปรกติต่างๆ รวมไปถึงงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ ได้ทาการแบ่ง
ภาระงานหลักๆ ของเจ้าหน้าที่ออกเป็ นหัวข้อต่างๆ ได้ดงั นี้
1. การตรวจนับสัตว์
2. การสังเกตสุ ขภาพสัตว์
3. การตรวจความเรี ยบร้อยของคอกกักและส่ วนแสดง
4. การเตรี ยมความพร้อมในการเข้าคอกสัตว์
5. การทาความสะอาดคอกและส่ วนแสดง
6. การเตรี ยมอาหารและการจ่ายอาหาร
7. การเสริ มสร้างพฤติกรรมสัตว์
8. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
9. การจดบันทึกรายงานประจาวัน
3.1.1 การตรวจนับสั ตว์
1) ศึกษาบันทึกรายงานประจาวันหรื อสอบถามจากเจ้าหน้าที่ที่มาทางานในวันก่อนหน้า
2) ตรวจนับชนิดและจานวนสัตว์ที่รับผิดชอบ
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3) สังเกตการเปลี่ยนแปลงและพฤติกรรมที่ผดิ ปรกติ อาการเจ็บป่ วย การเกิดลูก ฯลฯ
4) สังเกตปริ มาณอาหาร และน้ าที่เหลือของแต่ละวัน เพื่อจะได้ทราบว่าสัตว์กินอาหารปรกติหรื อไม่
5) สังเกตดูมูลสัตว์ ดูปริ มาณและความผิดปรกติ เมื่อสัตว์มีอาการผิดปรกติ เจ็บป่ วย เกิดลูก ต้องดูแล
เอาใจใส่ อย่างใกล้ชิด และรายงานให้สัตวแพทย์และผูบ้ งั คับบัญชาทราบทันที
6) ตรวจดู ความเรี ยบร้ อยของกรง บ่อ คอกกัก ส่ วนแสดง รั้ว กาแพง Mote กระจก ตาข่าย ต้นไม้
ต่างๆอยูเ่ สมอ หากเป็ นรั้วไฟฟ้าต้องตรวจสอบไม่ให้มีสื่อไฟฟ้า กิ่งไม้ใบหญ้าสัมผัส
7) การเข้าออกกรงสัตว์ที่มีสัตว์อยูท่ ุกครั้งต้องคอยระวังสัตว์ อย่าหันหลังให้สัตว์
3.1.2 การสั งเกตสุ ขภาพสั ตว์
1) ศึกษาข้อมู ลสั ตว์เบื้ องต้นที่ ใช้ใ นการจัดการสุ ข ภาพสั ตว์ อาทิ ข้อมูลประจาตัวสัตว์ ถิ่ นอาศัย
ประเภทอาหาร การออกแบบคอกและส่ วนพักสัตว์ การจัดระบบฝูงและระเบียบของสังคมสัตว์ภายในฝูงและระหว่างฝูง วัสดุ
อุปกรณ์ต่างๆ ที่นามาใช้ในการจัดตกแต่งภายใน พฤติกรรมสัตว์ เสี ยงร้ อง การตอบสนองต่อเสี ยง กลิ่น และการฝึ กและการ
เรี ยนรู ้ของสัตว์ การสังเกตอาการสัตว์ปกติและอาการสัตว์ป่วย การให้อาหารและการเก็บรักษา เป็ นต้น
2) สังเกตอาการสัตว์
2.1) ลักษณะของสัตว์สุขภาพดี
- สัตว์ที่มีสุขภาพดี นัยน์ตาจะแจ่มใสไม่ข่นุ มัว สะอาดไม่มีข้ ีตาเกรอะกังรอบๆดวงตา ตาจะ
กลอกกลิ้งอยูเ่ สมอ
- ลิ้น เพดานปาก เยือ่ บุช่องปากและเยือ่ อ่อนในช่องปาก เหงือก จะมีสีชมพูอ่อน
- เมื่อสัตว์ยนื หรื อเดิน จะมีการตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อมต่างๆ มีการตื่นตัวอยูเ่ สมอ
- ขนและผิวหนังมีความชุ่มชื้น เมื่อจับดูจะมีลกั ษณะนุ่ม ขนไม่หลุดร่ วงมากนัก
- กินอาหารและน้ าเป็ นปกติ ในปริ มาณที่เท่าเดิม ไม่ต่างจากเดิมที่เคยกินมากนัก
- ปั สสาวะมีสีเหลืองอ่อน กลิ่นไม่ฉุน การถ่ายอุจจาระต่อวัน อุจจาระไม่มีสีดา ไม่เหลว ทั้งนี้
สี ของอุจจาระอาจเปลี่ยนแปลงได้ตามชนิดของอาหารที่สัตว์กิน
- มีพฤติกรรมการนอนปกติ
2.2) ลักษณะของสัตว์ป่วย สามารถสังเกตอาการสัตว์ป่วยในเบื้องต้น ได้ดงั นี้
- การดู ล ัก ษณะภายนอก การเดิ น การนั่ง การนอน ซึ่ งมัก พบว่า สั ต ว์ที่ ป่ วยจะมี ก าร
เคลื่อนไหวของร่ างกายจะช้าและเบากว่าปกติ ไม่ค่อยร่ าเริ ง หรื อตอบสนองต่อสิ่ งเร้า สัตว์มกั จะยืนนิ่ ง ซึ ม หลับตาหรื อลืมตา
ช้าๆ กว่าที่เคยเป็ นอยู่
- การตรวจร่ างกาย (การจับ การคลา การเคาะ การฟั ง) ในกรณี ที่สามารถจับสัตว์ได้ อาจพบ
การแตกหักของกระดูก รอยแผล
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- การตรวจตา หู จมูก ช่องปาก (ฟั น เหงือก ลิ้น) ช่องหู ขน นิ้วมือ นิ้วเท้า เล็บ มักพบผิวหนัง
ขนและเยือ่ เมือก แห้ง
- การดูลกั ษณะอุจจาระ ปัสสาวะ และสิ่ งคัดหลัง่ อื่นๆ เช่น ขี้ตา ขี้มูก
- การดู พ ฤติ ก รรมการกิ นน้ า และอาหาร ปริ ม าณของอาหารที่ กิ น ลัก ษณะการกิ นอาหาร
ส่ วนมากจะพบว่าการกินอาหารหรื อน้ าจะไม่รวดเร็ วเหมือนปกติหรื อบางครั้งอาจไม่ยอมกินเลย
- การตอบสนองต่อสิ่ งแวดล้อม แสงสว่าง เสี ยง กลิ่น ลดลง
- สัตว์ป่วยบางตัวมักจะไม่กล้าล้มตัวลงนอน ยืนพิงต้นไม้หรื อผนังคอก
- น้ าหนักตัวลดลง
2.3) การสังเกตอาการสัตว์ป่วยตามกลุ่มชนิดสัตว์
2.3.1) กลุ่มสัตว์กินเนื้อ มักพบอาการ
- ซึม ความอยากอาหารลดลง
- นอนไม่ยอมลุก
- เดินเชื่องช้ากว่าปรกติ
- มีข้ ีมูก ขี้ตา น้ าตาไหล
- จมูกแห้ง
- หายใจหอบ
- แลบลิ้นเลียจมูกบ่อยๆ
- แววตาขุ่นไม่ใส ไม่มีแววตา
2.3.2) กลุ่มสัตว์กินพืช มักพบอาการ
- แยกฝูง
- ไม่มีการสัน่ ของกล้ามเนื้อเพื่อไล่แมลงที่มาเกาะ
- คอตก ไม่ค่อยมีการแกว่งหาง หรื อสะบัดหู
- ท้องกาง
- กลิ้งไปมากับพื้น
- เอาตัวถูไปมากับผนังคอก หรื อต้นไม้
- แทะหรื อกัดอวัยวะส่ วนใดของร่ างกายบ่อยกว่าปรกติ
2.3.3) กลุ่มสัตว์ปีก มักพบอาการ
- ซึม ความอยากอาหารลดลง
- ขนยุง่ ขนฟู ขนหยอง หรื อขนร่ วงเป็ นหย่อมๆ
- คอตก ไม่ค่อยไซร้ขนตัวเอง
- มีข้ ีตา ขี้มูก น้ าตาไหล
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2.3.4) กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน มักพบอาการ
- มีข้ ีตา มีน้ ามูก ตาบวม
- อ้าปากหายใจ
3) หากพบความผิดปกติเกิดขึ้นกับสัตว์ หรื อสังเกตแล้วมีอาการของสัตว์ป่วยหรื ออาจจะป่ วย ให้รีบ
แจ้งรายงานต่อผูบ้ งั คับบัญชาตามสายบังคับการและสัตวแพทย์โดยทันที
3.1.3 การตรวจความเรียบร้ อยของคอกกักและส่ วนแสดง
1) เดิ นตรวจความเรี ยบร้ อยโดยรอบคอกกักและส่ วนแสดงในตอนเช้าและก่ อนเก็บสัตว์ในตอน
กลางคืน
2) ตรวจเช็คการทางานของลวดไฟฟ้าว่าทางานได้เป็ นปรกติ
3) ตรวจเช็ครอยเชื่อมลวดซี่ กรงว่าอยูใ่ นสภาพดีไม่อา้ ไม่หลุด
4) ตรวจเช็คกลอนประตูวา่ อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ปลอดภัย
5) ตรวจเช็คแม่กุญแจและล็อคประตูคอกกักสัตว์ทุกครั้งก่อนเลิกงาน
6) ตรวจเช็คและเก็บสิ่ งของ/สิ่ งแปลกปลอมที่อาจเกิดอันตรายต่อสัตว์ออกจากคอกให้หมด
3.1.4 การเตรียมความพร้ อมในการเข้ าคอกสั ตว์
1) เปลี่ยนเครื่ องแต่งกายและใส่ รองเท้าบูท
2) จุ่มเท้าในน้ ายาฆ่าเชื้อ และล้างมือก่อนเข้าคอกสัตว์
3) ก่อนเข้าออกให้สังเกตพฤติกรรมของสัตว์
4) ขณะอยูใ่ นกรงสัตว์ตอ้ งระมัดระวังคอยดูท่าทีของสัตว์ตลอดเวลา และอย่าหันหลังให้สัตว์
5) เข้าไปใกล้สัตว์จนเกินไป
6) การออกจากกรงให้ถอยหลังออกและจ้องมองสัตว์อยูต่ ลอดเวลา
7) เข้าและออกประตูคอกสัตว์ ให้ปิดและล็อคปะตูทุกครั้ง
3.1.5 การทาความสะอาดคอกและส่ วนแสดง
1) ก่อนเข้าทาความสะอาด ควรดูอารมณ์ของสัตว์ อย่าประมาทคอยดูแลท่าทีของสัตว์ ตลอดเวลา
2) สัตว์ที่อนั ตรายมีความเสี่ ยง จาเป็ นต้องเคลื่ อนย้ายสัตว์ไปยังห้องถัดไป ให้ตรวจเช็คห้องที่จะ
เคลื่อนย้ายให้เรี ยบร้อย ก่อนเคลื่อนย้าย
3) ทาความสะอาดพื้น เก็บอาหารเสี ย อุจจาระ ปั สสาวะ ภาชนะใส่ อาหาร สิ่ งปูนอนที่ปนเปื้ อน
4) ล้างทาความสะอาดอ่างน้ า แคร่ นอน กระจก อุปกรณ์ตกแต่ง ที่มีอยู่
5) ลงน้ ายาฆ่าเชื้อ ตามมาตรฐานที่ระบุ ทิ้งไว้อย่างน้อย 15 นาที แล้วล้างออก อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1
ครั้ง
6) ล้างภาชนะที่ใช้สาหรับใส่ อาหารและน้ าทุกวัน เปลี่ยนน้ าดื่ม ทาให้สะอาดเรี ยบร้อยอยูเ่ สมอ
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7) ช่วยเก็บสิ่ งที่จะเป็ นบ่อเกิดแห่งโรคสัตว์
8) ตรวจเช็คความเรี ยบร้อย ใช้น้ ายาป้ องกันกลิ่ นเหม็น ทาให้ผูท้ ี่มาใช้บริ การเห็ นถึงความสะอาด
ก่อนปล่อยสัตว์สู่ส่วนแสดง
9) จัดเก็บอุปกรณ์ต่างๆ หลังใช้งานให้เรี ยบร้อย ไม่ทิง้ ไว้ในคอกสัตว์
10) ตรวจดูความแข็งแรง และสิ่ งแปลกปลอมที่จะเกิดอันตรายต่อสัตว์
3.1.6 การเตรียมอาหารและการจ่ ายอาหาร
1) ตรวจนับชนิดและปริ มาณอาหารสัตว์ให้ครบถ้วนตามความต้องการของสัตว์แต่ละชนิด
2) คุณภาพอาหารสัตว์ตอ้ งมีคุณภาพดี สดใหม่ ไม่เน่าเสี ย มีกลิ่นเหม็น หรื อขึ้นรา
3) ตรวจดู อ าหารต้อ งไม่ มี สิ่ ง แปลกปลอม เช่ น ลวด ตะปู กระดาษหนัง สื อ พิ ม พ์ ถุ ง พลาสติ ก
ถุงมือยาง เชือก ผ้า ฯลฯ
4) จัดแบ่งอาหารให้มีปริ มาณตรงตามความต้องการทางโภชนาการที่กาหนดของสัตว์แต่ละชนิด
5) ให้อาหารสัตว์ตรงตามเวลาที่เหมาะสม
6) สร้างพฤติกรรมการกินและการหาอาหารให้แก่สัตว์ เช่น ซุ กซ่อนอาหาร, ใส่ ในโพรงไม้
7) ในกรณี ที่ เ ลี้ ย งสั ต ว์จ านวนหลายตัว ต้อ งให้อ าหารสั ตว์ก ระจายหลายที่ เ พื่ อให้ ตวั ที่ เ ล็ ก กว่า
อ่อนแอกว่า สามารถเข้ามากินได้อย่างทัว่ ถึง
8) สัตว์ที่ อยู่รวมกันเป็ นฝูง มี ล าดับ ชั้นทางสั ง คม การกระจายจุ ดจ่ า ยอาหารเพี ย งอย่างเดี ย วอาจ
ไม่ช่วยให้ตวั ที่อ่อนแอกว่าเข้ามากินได้เพราะเกรงกลัวจ่าฝูง อาจต้องเพิ่มวิธีการให้อาหารในรางอาหารที่มีความยาวมากๆแทน
9) ภาชนะใส่ อาหารและน้ ากินต้องสะอาดอยูเ่ สมอ หรื อหากทาการจ่ายอาหารบนพื้นก็ควรมีการทา
ความสะอาดไม่ให้เป็ นแหล่งสะสมของเชื้อโรค
10) การให้อาหารต้องคานึงถึงความเหมาะสมกับพฤติกรรมการกินของสัตว์ชนิดนั้นๆ
3.1.7 การเสริมสร้ างพฤติกรรมสั ตว์
1) เพื่อให้สัตว์มีกิจกรรม ช่วยป้ องกันการเกิดพฤติกรรมการทาซ้ า (stereotype) และช่วยป้ องกันสัตว์
ไม่ให้อว้ นเกินไป
2) ควรทาการเสริ มสร้างพฤติกรรมสัตว์เป็ นประจาอย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง
3) เปลี่ยนวิธีการเสริ มสร้างพฤติกรรมสัตว์อยูเ่ สมอ อย่าใช้แต่วธิ ี เดิมๆซ้ าๆ
3.1.8 งานอื่นๆ ทีเ่ กีย่ วข้ อง
1) ดูแลทาความสะอาดโรงเรื อนและบริ เวณโดยรอบให้สะอาดเรี ยบร้อย
2) ซ่อมแซมกรงสัตว์ และอุปกรณ์เครื่ องใช้ให้พร้อมใช้งานอยูเ่ สมอ
3) ดูแลความเรี ยบร้อยของส่ วนแสดงให้สะอาดสวยงาม และให้มีความปลอดภัยต่อตัวสัตว์
4) หมัน่ ตรวจสอบรั้วไฟฟ้า ให้อยูใ่ นสภาพใช้งานได้ตลอดเวลา
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5) ตัดแต่งกิ่งไม้ ใบไม้ หรื อสิ่ งหนึ่งสิ่ งใดที่บดบังโคมไฟ
6) ช่วยสอดส่ องดู แล กาจัดสัตว์ที่เป็ นพาหะและสามารถก่ออันตรายต่อตัวสัตว์ อาทิเช่ น หนู แมว
สุ นขั นกกระจอก เป็ นต้น
7) สังเกตพฤติกรรมของสัตว์อย่างต่อเนื่อง
8) เก็บสิ่ งแปลกปลอมในคอกสัตว์ เช่ น ลวด ตะปู ถุ งพลาสติก ถ้วยน้ า กระป๋ องน้ าดื่ ม ขวดน้ าดื่ ม
และสิ่ งแปลกปลอมอื่น ๆ
9) ห้า มไม่ ใ ห้ประชาชนแหย่สั ตว์ ปี นรั้ ว คอก กรง บ่อเลี้ ยงสั ตว์ เด็ดดอกไม้ ต้นไม้ ท าลายของ
เล่นฟุตบอล สเก็ต หรื อนาลูกโป่ งลอยเข้าสวนสัตว์เพราะจะทาให้สัตว์ตื่นตกใจได้
10) เสริ มสร้างคุณภาพชีวติ สัตว์
3.1.9 การจดบันทึกรายงานประจาวัน
1) การเปลี่ยนแปลงจานวนสัตว์ คือการมาใหม่ การย้ายเข้า – ออกไป สัตว์เกิด สัตว์ตาย การออกไข่
2) จดการย้ายสัตว์ วิธีการ รายละเอียดขั้นตอนในการขนย้ายสัตว์
3) อาการเจ็บป่ วย เช่น เบื่ออาหาร มูลผิดปกติ การบาดเจ็บ
4) การให้ยา วิตามิน แร่ ธาตุ และอาหารเสริ มที่ให้แก่สัตว์
5) อาการของการเป็ นสัด ช่วงเวลา การผสมพันธุ์
6) สิ่ งที่เกิดขึ้นพิเศษ เช่น การผลัดขน ลอกคราบ ขนร่ วง การถู การผลัดเขา
7) การกาจัด สุ นขั หนู แมว นกพิราบ และนกกระจอก
8) การดูแลตกแต่งกรง หรื องานที่ได้รับคาสั่งให้ทา
9) การผุผงั ของกรง การซ่อมแบบทันทีเร่ งด่วน
10) บันทึกสั่งงาน ก่อนการพัก เพื่อให้เจ้าหน้าที่เลี้ยงสัตว์ที่มาทาต่อได้ทราบคาสั่ง
11) เสนอข้อคิดเห็นต่าง ๆ
3.2 งานอนุบาลลูกสั ตว์ตระกูลแมว (Nursery) : บุคลากรงานฝึ กและแสดงสัตว์ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในการอนุบาลลูก
สัตว์ ต้องปฏิบตั ิงานในการเลี้ยงและดูแลสุ ขภาพลูกสัตว์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานการเลี้ยงดูแลลูกสัตว์ ตามแนวทางการปฏิบตั ิ
ดังนี้
3.2.1 หลักเกณฑ์ ในการพิจารณาแยกลูกสั ตว์ มาอนุบาล (ที่มา : แผนปฏิบตั ิงานการอนุบาลลูกสัตว์, คู่มือปฏิบตั ิงาน
สัตวแพทย์ 2553)

สาเหตุการแยกสัตว์ออกมาเพื่ออนุบาล
1) แม่สัตว์มีพฤติกรรมไม่เลี้ยงลูก หรื อมีประวัติไม่เลี้ยงลูก
2) แม่สัตว์ไม่มีน้ านมเพียงพอในการเลี้ยงลูก (น้ านมแม่สัตว์แห้ง)
3) แม่สัตว์ทาร้ายลูกหรื อเคยมีประวัติทาร้ายลูก
4) แม่สัตว์ตาย
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5) ลูกสัตว์มีสุขภาพไม่แข็งแรง อ่อนแอ หรื อมีน้ าหนักต่ากว่าเกณฑ์ที่กาหนด
6) สภาพแวดล้อมในการเลี้ยงไม่เหมาะสม
7) มีวตั ถุประสงค์อื่นในการแยก อาทิเช่น ต้องการนามาฝึ กให้เชื่อง
3.2.2 การปฏิบัติหลังจากแยกลูกสั ตว์ มาอนุบาล เมื่อแยกลูกสัตว์มาที่ส่วนอนุบาลให้ปฏิบตั ิ ดังนี้
1) ชัง่ น้ าหนักลูกสัตว์ที่รับเข้า
2) จดบันทึกประวัติขอ้ มูลตัวสัตว์ในแบบฟอร์มบันทึกการอนุบาลลูกสัตว์ : ชนิด เพศ พันธุ์ วันที่เกิด
สถานที่เกิด ประวัติพอ่ -แม่พนั ธ์
3) สังเกตลักษณะภายนอกเบื้องต้น วัดอุณหภูมิ อัตราการหายใจ อัตราการเต้นของหัวใจ เยือ่ เมือก
4) สังเกตบริ เวณสะดือว่ายังมีสายสะดือติดอยูห่ รื อไม่ หากมีพิจารณามัดและผูกสายสะดือ หากสาย
สะดือหลุดแล้วให้สังเกตว่าเปี ยกหรื อแห้ง
5) แต้มยาฆ่าเชื้อ แจ้งสัตวแพทย์ เพื่อพิจารณาการให้ยาปฏิชีวนะ เพื่อควบคุมภาวการณ์ติดเชื้อ
6) จัดเตรี ย มที่ น อนสะอาดส าหรั บ ลู ก สั ตว์ ติ ดตั้ง ไฟกกเพื่ อให้ค วามอบอุ่ น (โดยเฉพาะในช่ ว ง
กลางคืน) หรื ออาจพิจารณาให้ลูกสัตว์นอนในตูอ้ บ กรณี ที่ลูกสัตว์มีอุณหภูมิต่ากว่าเกณฑ์
3.2.3 ขั้นตอนการปฏิบัติในการเลีย้ งลูกสั ตว์ (กลุ่มสั ตว์ ตระกูลแมว)
1) ทาความสะอาดมือโดยใช้การถูดว้ ยสบู่หรื อเจลแอลกอฮอล์ก่อนที่จะจับลูกสัตว์เพื่อป้ อนนม
2) นาลู ก สั ต ว์ออกมาจากห้อ งอนุ บ าลเพื่ อรั บ แสงแดดยามเช้า (วิตามิ น จากแดดมี ความส าคัญ )
ในช่วงเวลา 7.00 น. – 9.00 น. อย่างน้อย 30 นาที แต่ไม่เกิน 1 ชัว่ โมง
3) ใช้สาลีชุบน้ าอุ่นเพื่อเช็ดทาความสะอาดดวงตา ใบหู และทาการกระตุน้ ให้สัตว์ถ่ายโดยใช้สาลี
หรื อกระดาษชาระชุบน้ าอุ่นเช็ดบริ เวณก้นจากก้นไปยังหาง
4) ทาการชัง่ น้ าหนักตัวของลูกสัตว์และจดบันทึกใส่ ใบบันทึกข้อมูลประจาวัน
5) ชงนมตามสัดส่ วนและปริ มาณที่ลูกสัตว์ควรได้รับต่อมื้อให้ลูกสัตว์กิน และจดปริ มาณที่กินใส่
ใบบันทึกข้อมูลประจาวัน
6) วิธีการป้ อนนมลู กเสื อจะให้ลูกเสื ออยู่ในลักษณะท่าทางขาหน้ายืนแต่ขาหลังนัง่ (ท่าตัวสฟิ งซ์ )
หรื อจะให้ข้ ึนนัง่ บนตัวแล้วป้ อนนมก็ได้
7) เมื่อลูกสัตว์กินอิ่มและควรมีการตบท้องเบาๆ เพื่อให้ลูกสัตว์เรอ ป้ องกันอาการท้องอืด อึดอัดให้
สัตว์ได้ แล้วปล่อยให้ลูกเสื อเดินเล่นเพื่อผ่อนคลาย
8) ทาความสะอาด ขวดนม จุกนม ให้สะอาด แล้วจัดเก็บอุปกรณ์ให้เข้าที่ตามตาแหน่งเดิม
3.2.4 หลักการเตรียมนม สาหรับการเลีย้ งลูกเสื อ ลูกสิ งโต
มีสูตรคานวณการให้นมตามน้ าหนักสัตว์ ดังนี้ (อ้างอิงจาก : 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 =
อธิ บายได้วา่
1. ปริ มาณนมที่ลูกสัตว์ตอ้ งการ(กรัม)/วัน = น้ าหนักสัตว์(กรัม) x 0.28
2. ปริ มาณนมสู งสุ ดที่กระเพาะลูกสัตว์สามารถรับได้(มล.)/ครั้ง = น้ าหนักสัตว์(กิโลกรัม) x 50 x 0.8
3. จานวนครั้งที่เหมาะสมในการป้อน =
ตัวอย่าง : ลูกเสื อขาวหนัก 1.8 กิโลกรัม
1. ปริ มาณนมที่ลูกสัตว์ตอ้ งการ(กรัม)/วัน = 1,800 กรัม x 0.28 = 504 กรัม/วัน (504 มล./วัน)
2. ปริ มาณนมสู งสุ ดที่กระเพาะลูกสัตว์สามารถรับได้(มล.)/ครั้ง = 1.8(กิโลกรัม) x 50 x 0.8 = 72 มล./ครั้ง
3. จานวนครั้งที่ เหมาะสมในการป้ อน =
= 7 ครั้ง/วัน
3.2.5 การทาความสะอาดลูกเสื อ : การทาความสะอาดลู กเสื อ เป็ นกิ จกรรมที่เกี่ ยวข้องกับสุ ขอนามัยของ
ลูกเสื อ เพื่อให้ลูกเสื อมีสุขภาพดี โดยมีวธิ ี การทาความสะอาดแก่ลูกเสื อเบื้องต้นดังนี้
1) การเช็ดตา ใช้สาลีชุบน้ าอุ่นเช็ดจากหัวตาไปหางตา จนขี้ตาหมด ในลักษณะให้สัตว์ยืนแล้วจับ
หัวลูกเสื อไว้ไม่ให้ดิ้น
2) การเช็ดปาก ใช้ผา้ สะอาดเช็ดรอบปาก ส่ วนใหญ่จะทาหลังป้ อนนมในกรณี ที่ลูกเสื อปากเลอะ
หรื อสาลักนม
3) การอาบน้ า ให้พิจารณาจากอุณหภูมิภายนอก หากอากาศเย็นก็ให้ใช้ผา้ เช็ดตัวชุ บน้ าอุ่นเช็ดตัว
ในกรณี ที่อาบน้ าจะใช้แชมพูอาบน้ าสุ นัข โดยมี ข้ นั ตอนการอาบน้ าดังนี้ ผูเ้ ลี้ ยงต้องเตรี ย มน้ าอุ่น (กรณี ลูกเสื ออายุ 1-4
สัปดาห์) เพื่ออาบน้ าลูกสัตว์ ตักน้ ารดที่ตวั สัตว์ โดยระมัดระวังไม่ให้น้ าเข้าจมูกหรื อเข้าหู จากนั้นใช้แชมพูอาบน้ าสุ นขั รดลง
บนตัวสัตว์พอประมาณ แล้วใช้มือเกา ขัดถูและนวดตัวลูกเสื อให้ทวั่ แล้วล้างออกด้วยน้ าอุ่นสะอาด หลังอาบน้ าเสร็ จควรเช็ด
ตัวสัตว์ให้แห้ง เน้นการเช็ดบริ เวณจมูกไม่ให้แฉะ เพราะจะทาให้ลูกเสื อเป็ นหวัดได้ง่าย
4) การตัดเล็บ ใช้กรรไกรสาหรับตัดเล็บสัตว์ ตัดเล็บเสื อที่มีลกั ษณะแหลมคมออก โดยมีระยะห่ าง
ในการตัดประมาณ 3-4 สัปดาห์/ครั้ง
5) การเช็ดก้น ให้ลูกเสื อยืนแล้วจับที่หางสัตว์ ใช้สาลี ชุบน้ าอุ่นหรื อน้ าธรรมดาเช็ดรอบก้นเพื่อ
กระตุน้ การขับถ่าย โดยจะทาทุกครั้งก่อนการให้อาหาร
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3.2.6 สู ตรการเตรียมนมตามช่ วงวัย
สู ตร
โภชนาการทีใ่ ห้
ขนาด/ปริมาณ
ลูกเสื ออายุ นมสาหรับแมว 100% 1 ช้อน/น้ า 20 มล.
1-14 วัน ผสมวิตามินและยาลด ปริ มาณนมที่ให้
ท้องอืด
ขึ้นกับน้ าหนักตัว
สัตว์

ลูกเสื ออายุ นมสาหรับแมว 75%
15-23 วัน นมสาหรับสุ นขั 25%
ผสมวิตามินและยาลด
ท้องอืด

1 ช้อน/น้ า 20 มล.
ปริ มาณนมที่ให้
ขึ้นกับน้ าหนักตัว
สัตว์

ลูกเสื ออายุ นมสาหรับแมว 50%
24-45 วัน นมสาหรับสุ นขั 50%
ผสมวิตามินและยาลด
ท้องอืด
ลูกเสื ออายุ นมสาหรับแมว 25%
46-60 วัน นมสาหรับสุ นขั 75%
ผสมวิตามิน,ยาลด
ท้องอืด และผงแคลเซียม
หรื ออาหารสุ นขั บด
ลูกเสื ออายุ นมสาหรับแมว 25%
61-75 วัน นมสาหรับสุ นขั 75%
ผสมวิตามิน,ยาลด
ท้องอืด และผงแคลเซียม
หรื ออาหารสุ นขั บด
ลูกเสื ออายุ นมสาหรับสุ นขั 25%
76-90 วัน นมสาหรับสุ นขั เกรดบี
75%

1 ช้อน/น้ า 40 มล.
ปริ มาณนมที่ให้
ขึ้นกับน้ าหนักตัว
สัตว์
1 ช้อน/น้ า 40 มล.
ปริ มาณนมที่ให้
ขึ้นกับน้ าหนักตัว
สัตว์
1 ช้อน/น้ า 50 มล.
ปริ มาณนมที่ให้
ขึ้นกับน้ าหนักตัว
สัตว์
1 ช้อน/น้ า 60 มล.
ปริ มาณนมที่ให้
ขึ้นกับน้ าหนักตัว

วิธีการให้
รอบการให้
ป้อนให้ดูดจากขวด เช้า (9:00)
นม
สาย (11:00)
บ่าย(13:00,15:00)
เย็น (17:00)
ค่า (19:00)
ดึก (21:00)
ป้อนให้ดูดจากขวด เช้า (9:00)
นม
เที่ยง (12:00)
บ่าย (15:00)
เย็น (18:00)
ดึก (21:00)
ป้อนให้ดูดจากขวด เช้า (9:00)
นม
บ่าย (13:00)
เย็น (17:00)
ดึก (21:00)
ป้อนให้ดูดจากขวด เช้า (9:00)
นม (ขยายรู ของจุก กลางวัน (13:00)
นมเพื่อให้ลูกเสื อ เย็น (17:00)
ดูดอาหารบดได้
ง่ายขึ้น)
ป้อนให้ดูดจากขวด เช้า (9:00)
นม (ขยายรู ของจุก กลางวัน (13:00)
นมเพื่อให้ลูกเสื อ เย็น (17:00)
ดูดอาหารบดได้
ง่ายขึ้น)
ป้อนให้ดูดจากขวด เช้า (9:00)
นม (ขยายรู ของจุก เย็น (17:00)
นมเพื่อให้ลูกเสื อ

หมายเหตุ
ให้นมทุกๆ 2
ชัว่ โมง

ให้นมทุกๆ 3
ชัว่ โมง

ให้นมทุกๆ 4
ชัว่ โมง

เริ่ มทดลองผสม
หมูบด/ไก่บด
ให้กินมื้อ
กลางวัน
(20-30 กรัม)
ผสมหมูบด/ไก่
บด ให้กินมื้อ
เช้าและเย็น (50
กรัม)
ผสมหมูบด/ไก่
บด ให้กินมื้อ
เช้าและเย็น
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ผสมวิตามิน,ยาลด
สัตว์
ท้องอืด และผงแคลเซียม
หรื ออาหารสุ นขั บด
ลูกเสื ออายุ นมสาหรับสุ นขั เกรดบี
91-110 วัน 100%
ผสมวิตามิน และผง
แคลเซียมหรื ออาหาร
สุ นขั บด
ลูกเสื ออายุ เนื้อไก่สับติดกระดูก
111-120 ผสมผงแคลเซียมหรื อ
วัน
อาหารสุ นขั บด
ลูกเสื ออายุ เนื้อไก่สับชิ้นใหญ่ข้ ึนติด
120 วันขึ้น กระดูก
ไป
ผสมผงแคลเซียมหรื อ
อาหารสุ นขั หรื อแมว

1 ช้อน/น้ า 60 มล.
ปริ มาณนมที่ให้
ขึ้นกับน้ าหนักตัว
สัตว์
ประมาณ 1
กิโลกรัม
ประมาณ 1-1.5
กิโลกรัม

ดูดอาหารบดได้
ง่ายขึ้น) แล้วค่อย
เปลี่ยนเป็ นใส่ ถว้ ย
หรื อถาดอาหาร
ใส่ ถว้ ยหรื อถาด
อาหารสัตว์ให้ลูก
สัตว์เลียกินเอง

ใส่ ถว้ ยหรื อถาด
อาหารสัตว์ให้ลูก
สัตว์กินเอง
ใส่ ถว้ ยหรื อถาด
อาหารสัตว์ให้ลูก
สัตว์กินเอง

(100-500 กรัม)

เช้า (9:00)
เย็น (17:00)

บ่าย (15:00)

บ่าย (15:00)

ผสมหมู/ไก่ หัน่
เป็ นชิ้นเล็กๆ
ให้กินมื้อเช้า
และเย็น (500700 กรัม)
เนื้อสัตว์ตอ้ ง
ผ่านการลวก
เนื้อสัตว์ตอ้ ง
ผ่านการลวก

ข้อพิจารณาเพิ่มเติมเกี่ยวกับน้ านมที่ใช้เลี้ยงลูกเสื อ
1) นมน้ าเหลื องที่ มีประสิ ทธิ ภาพต่อลู กเสื อจะอยู่ในช่ วง 72 ชม. หลังคลอด ซึ่ งมี ภูมิคุม้ กันที่
จาเป็ นต่อลูกเสื อ ดังนั้นในการให้นมแทนนมน้ าเหลือง จะต้องมีการปรับสู ตรเพื่อให้ใกล้เคียงกับนมแม่มากที่สุด
2) การให้นมห้ามเกิน 2 เท่าของสู ตรที่คานวณได้ ปริ มาณการให้น้ านมต้องพิจารณาจากน้ าหนัก
ของลูกเสื อ และสู ตรนมที่ดีเมื่อให้แล้วน้ าหนักลูกเสื อควรเพิ่มขึ้น 10% ทุกวัน
3) ในสัตว์ตระกูลแมวมีความต้องการโปรตีนมากกว่าลู กสัตว์ทวั่ ไป ดังนั้นนมทดแทนที่เลื อกใช้
กับลูกเสื อควรมีปริ มาณโปรตีนสู ง และไขมันต่ากว่านมที่ให้เลี้ยงลูกสัตว์ปกติ
3.2.7 โปรแกรมกาดูแลสุ ขภาพลูกสั ตว์
หลัก การป้ องกันรั ก ษาสุ ข ภาพลู ก เสื อ เป็ นแนวปฏิ บตั ิ เพื่ อ ท าให้ลู ก เสื อ มี สุ ข ภาพที่ ดี สามารถ
เจริ ญเติบโตได้ตามปกติ และหากมีอาการผิ ดปกติ เกิ ดขึ้ น สามารถทาการตรวจรั กษาได้อย่างทันท่วงที โดยมี กิจกรรมที่
เกี่ยวข้องกับการป้ องกันและรักษาสุ ขภาพลูกเสื อ ดังนี้
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1) การออกกาลังกาย : เป็ นกิจกรรมที่ช่วยให้ลูกเสื อมีร่างกายที่แข็งแรง จากการนาลูกเสื อออกมา
เดิ นเล่ นในพื้นที่ โล่ ง แจ้งทุ กเช้า ให้ได้รับแสงแดดซึ่ งท าให้ลู กเสื อขาวได้รับวิตามิ น D3 ที่ จาเป็ นต่อการสร้ า งกระดู ก ให้
แข็งแรงได้ โดยทุกวันผูเ้ ลี้ยงควรนาลูกเสื อมาเดินเล่นอย่างน้อย 10 นาที
2) การให้ความอบอุ่น :ในกรณี ที่อากาศเย็น หรื อลู กเสื อที่ แยกออกจากแม่เสื อใหม่ๆ ควรให้
ลู กเสื อได้รับความอบอุ่นทดแทนด้วยการนาลู กเสื อเข้าตูอ้ บทารกหรื อใช้ไฟกก ด้วยหลอดไฟอินฟาเหรดที่ให้แสงสี แดง
โดยปรับอุณหภูมิที่ประมาณ 33-35 องศาเซลเซียส
3) การกระตุ ้นการขับ ถ่ า ย : เป็ นกิ จกรรมที่ ท าเป็ นประจาทุ ก ครั้ งก่ อนการให้อ าหารลู ก เสื อ
เพื่อกระตุ น้ ให้ลูกเสื อได้ขบั ถ่ ายหรื อระบายของเสี ยที่ อยู่ในร่ างกายออกมา ซึ่ งหากลู กเสื อไม่ขบั ถ่ ายจะทาให้มีผลเสี ยต่ อ
สุ ขภาพได้ ทั้งนี้การกระตุน้ การขับถ่ายทาได้โดยวิธีการใช้สาลีชุบน้ าอุ่นเช็ดรอบทวารหนัก นวดท้อง การให้หญ้าขนหรื อใบ
ไผ่(ในกรณี ลูกเสื อที่โตแล้ว) เป็ นต้น
4) การถ่ายพยาธิ : เป็ นการกาจัดปรสิ ตที่อาจติดมากับนมแม่เสื อ ในช่วงที่ลูกเสื อยังดูดนมแม่ หรื อ
ปรสิ ตที่ปะปนมากับอาหาร โดยมีโปรแกรมการถ่ายพยาธิ ดังนี้
ครั้งที่
ช่ วงอายุลูกเสื อ
ชนิดพยาธิ
ประเภทยาถ่ ายพยาธิ
1
2
3
ครั้งที่

ครบ 1 เดือน
พยาธิตวั กลม
Pyrantel
ครบ 1.5 เดือน
พยาธิตวั กลม
Pyrantel
ครบ 3 เดือน
พยาธิตวั กลม
Pyrantel
5) การฉีดวัคซีน : เป็ นการให้ภูมิคุม้ กันแก่ลูกเสื อ โดยมีโปรแกรมการฉี ดวัคซี นดังต่อไปนี้
ช่ วงอายุลูกเสื อ
วัคซีนทีใ่ ห้
ภูมิค้ ุมกันทีไ่ ด้ รับ

1

ครบ 1.5 เดือน

วัคซีนรวม เข็มที่ 1

2

ครบ 2 เดือน

วัคซีนรวม เข็มที่ 2

3

ครบ 3 เดือน

วัคซีนโรคพิษสุ นขั บ้า
และฉี ดยาป้ องกันพยาธิ
หนอนหัวใจ

Leukemia, Rhinotracheatis, Callici Virus
panleukopenia, Clamydia
Leukemia, Rhinotracheatis, Callici Virus
panleukopenia, Clamydia
โรคพิษสุ นขั บ้า พยาธิหนอนหัวใจ

3.3 งานการฝึ กและแสดงสั ตว์ (Animal Training)
เป็ นงานที่ตอ้ งนาสัตว์ชนิ ดต่างๆ ที่อยูภ่ ายใต้การกากับดูแลของงานฝึ กและแสดงสัตว์ นามาฝึ กให้เชื่ อง เพื่อ
นามาใช้บริ การลูกค้า นามาแสดงความสามารถ นามาใช้ในการเรี ยนรู ้ เป็ นต้น อาทิเช่ น ม้า ม้าแคระ ลาแคระให้เชื่อง เพื่อใช้ขี่
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บริ การลูกค้าบริ เวณ Petting Zoo และนามาประกอบการแสดง Cowboy Show การฝึ กสัตว์เชื่อง เพื่อนามาใช้ในการให้ความรู ้แก่
ลูกค้าบริ เวณอาคารลานนา และ Tiger World การฝึ กและแสดงความสามารถของช้าง เป็ นต้น
3.3.1 การฝึ กม้ าและแสดง Cowboy
1. ขั้นตอนการฝึ กม้ า :
1) สังเกตและประเมินลักษณะอาการของม้า ที่จะทาการฝึ ก การตอบสนองของม้า ว่าตัวไหนมี
พฤติกรรมการตอบรับเสี ยง การเข้าหาคนหรื อแม้กระทั้งการป้ องกันตัวของม้า
2) แยกม้าลงแต่ละคอก ให้มา้ อยูใ่ กล้กนั เพื่อสร้างคุน้ เคยกับม้าด้วยกันก่อน รวมทั้งดูลกั ษณะอาการ
ในการเข้าฝูงว่าเข้ากันได้หรื อไม่ เพื่อง่ายต่อการทากิจกรรมในการขี่มา้ รวมฝูง
3) เริ่ มนาม้าทาความคุ น้ เคยกับคนเลี้ ยง โดยเริ่ มเข้าไปคลุ กคลี จากกิ จวัตรประจาวัน คือการเก็บ
กวาดทาความสะอาดคอกม้า เริ่ มจากการสัมผัสลูบตัวม้า การใช้เสี ยงเรี ยก การจูงม้า และการอาบน้ าม้า แคะกีบ แปลงขน หวี
แผงคอ ใช้เวลาฝึ กประมาณ 30 – 45 นาที/ตัว
4) การฝึ กช่ วงที่ 1 เริ่ มแรกนาม้าใหม่มาฝึ กตีวงโดยใช้สายจูงแล้วตีวงโดยใช้แส้บงั คับให้มา้ เดิ น
วนซ้าย 15-20 นาที วนขวาอีก 15-20 นาที จากนั้นพักม้า 10 นาที แล้วอาบน้ าสร้างความคุน้ เคยกับม้า ระยะเวลาในการฝึ ก 1
เดือน

5) การฝึ กช่ วงที่ 2 เมื่อม้าเริ่ มคุ น้ เคยกับการตีวงโดยใช้สายจูง ขั้นตอนต่อไป ทาการปลดสายจูง
แล้วตีวงโดยใช้แส้บงั คับสร้างความคุน้ เคยกับเสี ยงแส้ และยังสามารถดูลกั ษณะการตอบสนองของม้าที่มีต่อแส้ดว้ ยว่าตื่นกลัว
แส้หรื อไม่ บังคับให้เดินวนสลับซ้ายขวาอย่างละ 15-20 นาที/ตัว พักม้า แล้วอาบน้ าสร้างคุน้ เคย ระยะเวลาในการฝึ ก 1 เดือน
6) การฝึ กช่ วงที่ 3 หลังจากม้าเริ่ มคุ น้ เคยกับการถูกบังคับโดยใช้แส้แล้ว ทาการบังคับม้าโดยใส่
อานติดตัวม้าแล้วบังคับม้าโดยใช้แส้ การฝึ กนี้ ทาให้มา้ เกิ ดความคุน้ เคยกับสิ่ งแปลกใหม่ที่ติดตัวม้า ดู อาการ มีการปลอบม้า
การฝึ กนี้ ตอ้ งค่อยๆ ฝึ กไปโดยใช้เวลานานให้มา้ ไม่ตกใจอานที่ติดบนหลังมัน ฝึ กเดินวนซ้ายสลับขวา 15 -20 นาที/ตัว พักม้า
แล้วอาบน้ าสร้างความคุน้ เคย ระยะเวลาในการฝึ ก 1 เดือน
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7) การฝึ กช่วงที่ 4 ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการฝึ กโดยใส่ อานม้าแล้วให้คนขึ้นนัง่ บนหลังม้า การฝึ กนี้
เจ้าหน้าที่ทุกคนที่ได้รับการฝึ กจะต้องฝึ กการขึ้นลงหลังและบังคับม้าให้เป็ นในช่วงแรกๆ อาจจะต้องค่อยๆ บังคับม้าเดินไป
ทางเดียวก่อน ต้องสร้างความคุน้ เคยกับม้า ค่อยปลอบม้าเวลาเดิน หากม้าไม่ยอมหรื อมีอาการขัดขืน ต้องลงจากหลังม้า ปลอบ
ม้า แล้วพักม้า หลังจากนั้นอาบน้ าม้าเพื่อสร้างคุน้ เคยระหว่างม้ากับคนขี่ ระยะเวลาในการฝึ ก 1 เดือน
8) การฝึ กช่วงที่ 5 หลังจากที่มา้ มีความคุน้ เคยกับการฝึ กบังคับโดยมีคนขี่ ก็เริ่ มฝึ กม้าโดยใช้คน
บังคับเต็มตัว ขั้นตอนต่อไปจะเป็ นการฝึ กการใช้สายบังเหี ยนบังคับม้า โดยฝึ กเดินวนซ้าย และ ขวา เหมือนปกติ 15- 20 นาที/
ตัว พักม้า แล้วอาบน้ าสร้างความคุน้ เคย ระยะเวลาในการฝึ ก 1 เดือน

9) การฝึ กช่วงที่ 6 เมื่อม้านิ่งเชื่ อฟังคาสั่งแล้วก็เริ่ มฝึ กเลี้ยวเป็ นเลข 8 โดยใช้คนบังคับ การบังคับ
ให้หยุด การบังคับให้วงิ่ การบังคับให้นิ่ง ทาซ้ าๆ ให้มา้ คุน้ เคยกับการบังคับม้าโดยใช้คนบังคับสายบังเหี ยน หลังจากฝึ กเสร็ จ
พักม้า แล้วอาบน้ าสร้างความคุน้ เคย ระยะเวลาในการฝึ ก 1 เดือน
10)การฝึ กช่ วงที่ 7 หลัง จากที่ ม ้า มี ค วามคุ ้นเคยในการฟั ง ค าสั่ ง การบัง คับ แล้ว ท าการสร้ า ง
ความคุน้ เคยในสถานที่ใหม่ ๆ โดยนาม้าออกจากสถานที่ฝึก การรวมม้าให้เดินกันหลายตัวเป็ นหมู่คณะ สังเกตอาการของม้า
ค่อยปลอบเมื่อม้าไปพบหรื อเจอสิ่ งใหม่ ๆ ภายนอกลานฝึ ก การฝึ กนี้ ใช้เวลานานในการฝึ กเพื่อสร้ างความคุ น้ เคยกับสิ่ งใหม่
รอบตัวม้า และเป็ นการฝึ กเจ้าหน้าที่ทุกฝึ กคนที่ได้รับการฝึ ก การทรงตัวอยูบ่ นหลังม้า การรับมือประเมินสถานการณ์ภายนอก
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สถานที่อาจเกิดอันตรายทั้งม้าและคนขี่รวมทั้งคนภายนอกสิ่ งปลูกสร้างหรื อยานยนต์ต่างๆ ที่ผา่ นเข้ามาใกล้ตวั ม้า ระยะเวลา
ในการฝึ กไม่มีกาหนด ต้องฝึ กให้เคยชินกับสถานที่เจอในแต่ละวัน

2. การฝึ กการแสดงคาวบอย
1) คัดเลือกบุคลากร ที่เหมาะสมและเพียงพอสาหรับการแสดง
2) ฝึ กทักษะขั้นพื้นฐานสาหรับอุปกรณ์การแสดงแต่ละประเภท ได้แก่
- ทักษะการควงปื น
- ทักษะการควงมีด
- ทักษะการควงมีดไฟ
- ทักษะการพ่นไฟ
- ทักษะการตีแส้ มือเดียว
- ทักษะการควงเชือกบ่วงบาศ
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3) ฝึ กทักษะขั้นสู งสาหรับอุปกรณ์การแสดงแต่ละประเภท ได้แก่
- ทักษะการโยนปื น
- ทักษะการควงปื น 2 มือ
- ทักษะการควงเชือกบ่วงบาศแบบขยายวง
- ทักษะการควงเชือกกระโดดลอดห่วง

- ทักษะการตีแส้ 2 มือ
- ทักษะการตีแส้เล่นท่า มือเดียว
- ทักษะการตีแส้เล่นท่า 2 มือ
- ทักษะการตีแส้แม่น
- ทักษะการตีแส้ตดั กระดาษ
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- ทักษะการตีแส้บนหลังม้า
- ทักษะการตีแส้แม่นบนหลังม้า
4) จัดทา Story Board และวางลาดับการแสดงในแต่ละบุคคล
5) จัดทาสคริ ปการแสดงในแต่ละรายการ
6) ตัดต่อเสี ยง และฝึ กซ้อมตามลาดับรายการตามที่วางไว้
7) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการแสดง ตกแต่งสถานที่แสดง
8) ฝึ กซ้อมในสถานที่จริ ง /ฝึ กซ้อมสคริ ปในการบรรยาย
9) จัดเตรี ยมและตรวจเช็คความพร้อมก่อนทาการแสดง 30 นาที
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง อาทิ แส้ ปื น มีด เชือกบ่วงบาศ น้ ามันก๊าด ฯลฯ
- จัดเตรี ยมสัตว์ที่ใช้ประกอบการแสดง ทั้งในเรื่ องสุ ขภาพสัตว์ที่ตอ้ งมีสุขภาพดีพร้อมใช้
งาน และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เสร็ จเรี ยบร้อย อาทิ อานม้า คลุม ฯลฯ
- จัดเตรี ยมบุคลากรและเครื่ องแต่งกาย ให้มีความพร้อมก่อนการแสดง
- ตรวจเช็คระบบแสง สี เสี ยง
10) หลังแสดงเสร็ จให้จดั เก็บวัสดุ อุปกรณ์ ให้เรี ยบร้ อย ตรวจเช็ คสภาพวัสดุ อุปกรณ์ ตรวจเช็ ค
สุ ขภาพสัตว์ภายหลังจัดแสดง
3.3.2 การฝึ กและแสดงช้ างแสนรู้ (Elephant Show)
1) คัดเลือกช้างที่จะนามาฝึ กและแสดง โดยสังเกตสุ ขภาพช้าง และประเมินลักษณะอาการของช้าง
ที่จะทาการฝึ ก การตอบสนองของช้าง พฤติกรรมการตอบรับเสี ยงและสิ่ งเร้า การเข้าหาคนหรื อแม้กระทั้งการป้ องกันตัวของ
ช้าง การฝึ กช้างนั้นก็คล้ายกับการฝึ กสอนสิ่ งมีชีวติ ทัว่ ไป ซึ่ งกลุ่มที่อายุยงั น้อยจะสามารถเรี ยนรู ้ได้รวดเร็ วกว่ากลุ่มที่มีอายุมาก
ดังนั้นจึงมักจะเลือกเอาแต่ชา้ งที่อายุนอ้ ยประมาณ 3 5 ปี สู งไม่เกิน 5 ฟุต เพราะถ้าช้างโตการฝึ กจะทาได้ยากมาก เนื่องจาก
ช้างที่โตแล้วจะแข็งแรงและดื้อมาก
2) แยกช้างที่จะฝึ กออกจากฝูง เพื่อลดสิ่ งเร้าต่างๆ และเพื่อให้คุน้ ชินกับผูฝ้ ึ กได้ง่ายขึ้น

21
WI-AT-01 Ver.0 1/1/2561

3) นาช้างมาทาความคุ น้ เคยกับคนเลี้ ยง โดยเริ่ มเข้าไปคลุ กคลี จากกิ จวัตรประจาวัน คื อการเก็บ
กวาดทาความสะอาด เริ่ มจากการสัมผัสลูบตัวช้าง การใช้เสี ยงเรี ยก การจูง และการอาบน้ า การขัดเล็บ ตรวจฝ่ าเท้าทั้ง 4 ข้าง
ใช้เวลาฝึ กประมาณ 30 นาที – 1 ชัว่ โมง/ตัว
4) การฝึ กช่วงที่ 1 เมื่อเห็นว่าช้างยอมรับดีแล้วขั้นตอนต่อไปก็คือ การเข้าคอกฝึ ก การเข้าคอกฝึ กนี้
มีวตั ถุประสงค์เพื่อให้ชา้ งคุน้ เคยกับการสัมผัสจากมนุ ษย์ ฝึ กให้คุน้ กับการผูกล่ามขาและคุน้ กับคาสั่ง อาทิ เดินหน้า ถอยหลัง
นิ่ง หยุด ยกเท้าหน้า ยกเท้าหลัง เป็ นต้น
5) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการฝึ ก เพื่อให้ช้างเรี ยนรู ้การอยูร่ ่ วมกันและเชื่ อฟั งคาสั่งมนุ ษย์การฝึ กจะ
แบ่งเป็ นการฝึ กขั้นต้นและการฝึ กทางานซึ่ งจาเป็ นต้องมีอุปกรณ์ ช่วยเพราะลาพังแรงของมนุ ษย์ไม่สามารถควบคุ มช้างได้
ได้แก่ การเตรี ยมคอกฝึ ก ตะขอ ปลอกขา ซึ่งตะขอ จะเป็ นอุปกรณ์สาคัญในการสื่ อสารควบคุมบังคับช้างในอนาคต ดังนั้นช้าง
จึงต้องเรี ยนรู ้การสื่ อสารด้วยตะขอตั้งแต่เริ่ มแรกฝึ ก พร้อม ๆ กับการสื่ อสารด้วยคาสั่งที่จาเป็ นอื่นๆ
6) การฝึ กช่วงที่ 2 เมื่อช้างสามารถเคยชิ นกับคาสั่งเบื้องต้น จะเป็ นการฝึ กขั้นสู ง โดยจะใช้เวลาใน
การฝึ ก ประมาณ 30 นาที – 1 ชัว่ โมงในช่ วงเช้า และในช่ วงบ่าย จนเกิ ดความชานาญ โดยการฝึ กช่ วงที่ 2 นี้ จะเป็ นไปตาม
รู ปแบบการแสดงที่เตรี ยมไว้
- การฝึ กทักษะการสวัสดี
- การฝึ กทักษะการเต้นเข้าจังหวะเพลง
- การฝึ กทักษะการหยิบจับของ
- การฝึ กทักษะวาดรู ป
7) จัดทาสคริ ปการแสดงในแต่ละรายการ
8) ตัดต่อเสี ยง และฝึ กซ้อมตามลาดับรายการตามที่วางไว้
9) จัดเตรี ยมอุปกรณ์ในการแสดง ตกแต่งสถานที่แสดง
10)ฝึ กซ้อมในสถานที่จริ ง /ฝึ กซ้อมสคริ ปในการบรรยาย
11)จัดเตรี ยมและตรวจเช็คความพร้อมก่อนทาการแสดง 30 นาที
12)จัดเตรี ยมอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง อาทิ กล้วย พูก่ นั สี กระดาษ ขาตั้ง หมวก ดอกไม้
13)จัดเตรี ยมสัตว์ที่ใช้ประกอบการแสดง ทั้งในเรื่ องสุ ขภาพสัตว์ที่ตอ้ งมี สุขภาพดี พร้ อมใช้งาน
และติดตั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องให้เสร็ จเรี ยบร้อย อาทิ ผ้าคลุม พู่ ฯลฯ
14)จัดเตรี ยมบุคลากรและเครื่ องแต่งกาย ให้มีความพร้อมก่อนการแสดง
15)ตรวจเช็คระบบแสง สี เสี ยง
16)หลัง แสดงเสร็ จให้จดั เก็บ วัสดุ อุป กรณ์ ให้เรี ย บร้ อย ตรวจเช็ คสภาพวัสดุ อุป กรณ์ ตรวจเช็ ค
สุ ขภาพสัตว์ภายหลังจัดแสดง
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3.3.3 การฝึ กการแสดงพฤติกรรมสั ตว์ (Night Predators Show)
1) วางแผนรู ปแบบโชว์ แนวทางในการโชว์สัตว์ แนวทางในการโชว์สัตว์ Story show
2) คัดเลือกสัตว์ให้เหมาะสมกับรู ปแบบโชว์ ที่วางแผนไว้
3) จัดเตรี ยมพื้นที่ในการฝึ กพื้นฐาน ให้กบั สัตว์ก่อนลงสู่ พ้นื ที่จริ ง
4) จัดอุปกรณ์ในการฝึ กเบื้องต้น ให้เหมาะสมกับสัตว์ในแต่ละชนิด เช่น นกหวีด คลิกเกอร์ ฯลฯ
5) จัดอาหารที่ทาให้สัตว์ในแต่ละชนิด น้ าหนักอาหาร ขนาด วิธีการให้
6) ฝึ กพื้นฐานโดยใช้สัญญาลักษณ์เสี ยงและอุปกรณ์ มาร์ กเกอร์ ต่างๆ เพื่อให้สัตว์เรี ยนรู ้และจดจา
7) การให้รางวัล จะให้เมื่อสัตว์ทาดีอย่างที่เราตั้งเป้ าหมายไว้ ต้องให้รางวัลพิเศษ เช่น อาหารที่เขา
ชอบหรื อเพิ่มจานวนอาหารให้จากปกติ รวมถึงถ้าสัตว์ทาผิดก็ให้งดอาหารที่ให้ รวมถึงใช้น้ าเสี ยง เพื่อให้สัตว์เรี ยนรู ้ และจดจา
8) ตั้งเป้ าหมายในการฝึ ก Step by step ทาเป็ นชั้นตอน 1,2,3,4 ตั้งแต่ระยะเวลาในใช้ในแต่ละ
ขั้นตอน
9) ฝึ กซ้อมสถานที่จริ ง นาสัตว์ลงสู่ พ้นื ที่จริ ง จัดเตรี ยมเส้นทาง เป้าหมาย อุปกรณ์ จุดให้อาหาร
- ตรวจสอบความปลอดภัยของสัตว์รวมถึงเจ้าที่หน้าที่ฝึกสัตว์
- ตรวจเช็คความเสี่ ยงของอุปกรณ์ที่ใช้ในการฝึ กสัตว์
- ตรวจสอบพื้นที่ทาการแสดง ทางออก ทางเข้าของสัตว์การเรี ยงเก็บ
- กั้นพื้นที่ ปลูกต้นไม้ ทารั้วไฟฟ้า เพื่อบีบให้สัตว์ไปยังเป้ าหมายเร็ วขึ้น
10)ก่อนที่จะทาการฝึ กสัตว์ชนิดไหน ต้องปล่อยให้สัตว์ออกมาตรงพื้นที่จริ ง เพื่อให้สัตว์ผอ่ นคลาย
และลด ความเครี ยดจากการฝึ ก
11)การฝึ กแต่ละครั้ง ห้ามใช้ระยะเวลานานเกินไป เพราะจะทาให้สัตว์เครี ยด
12)การเปิ ดระบบเสี ยงซาร์ วเพลงที่เราใช้กบั สัตว์ในแต่ละชนิ ด เมื่อสัตว์ทาพฤติกรรมได้แล้ว ควร
เปิ ดระบบเสี ยง เอ๊ฟเฟ็ ค เพื่อให้สัตว์เกิดความเคยชิน
13)เมื่อสัตว์ทาได้แล้ว สมมติ เหตุ การณ์ ว่ามี ผูน้ ั่งชม เพื่อสร้างความเคยชิ นในการแสดง และลด
ความเครี ยด
14)ก่อนเปิ ดรอบการแสดงให้บริ การปกติ ก่อนรอบการแสดง 1 ชัว่ โมง จะต้องมีการจัดเตรี ยม ดังนี้
- จัดเตรี ยมสถานที่ลานแสดง สถานที่รองรับลูกค้า อัฒจันทร์ ให้สะอาดเรี ยบร้อย
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์และตรวจเช็คความพร้อม ระบบแสง สี เสี ยง เอ๊ฟเฟ็ ค ฯลฯ
- จัดเตรี ยมอาหารลงประจาจุดต่างๆ ตามที่กาหนด
- จัดเตรี ยมสัตว์ตามรายการและตรวจเช็คสุ ขภาพของสัตว์ ก่อนการแสดง 30 นาที
- ตรวจสอบความพร้ อมของเจ้า หน้า ที่ และจัดเตรี ย มเจ้า หน้า ที่ ล งประจาจุ ดต่ า งๆ ตาม
ตาแหน่งที่กาหนดไว้ตามหน้า
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15)ขณะทาการแสดงให้ตรวจเช็คความเรี ยบร้อย ลักษณะการแสดงว่ามีความผิดพลาด หรื อไม่ เพื่อ
วางแผนแก้ไขการแสดงรอบถัดไป
16)หลัง แสดงเสร็ จให้จดั เก็บ วัสดุ อุป กรณ์ ให้เรี ย บร้ อย ตรวจเช็ คสภาพวัสดุ อุปกรณ์ ตรวจเช็ ค
สุ ขภาพสัตว์ภายหลังจัดแสดง
3..3.4 การฝึ กการแสดง Tiger Show
1) คิดรู ปแบบการแสดง อุปกรณ์ที่ใช้และเกี่ยวข้อง สถานที่ในการฝึ กซ้อมและแสดง
2) คัดเลือกเสื อและสิ งโตเพื่อนามาฝึ กอายุต้ งั แต่ 6 เดือน ถึง 1 ปี โดยดูลกั ษณะเสื อที่สมบูรณ์และ
แข็งแรง ดังนี้
- ต้องไม่พิการทางสายตา
- หู และหางจะต้องไม่ขาด
- ต้องไม่มีภาวการณ์เป็ นเลือดชิด
- ต้องรู ้ประวัติของพ่อและแม่วา่ มีนิสัยดุร้ายหรื อไม่
- วิธีการเลี้ยงและการจัดการ ก่อนนามาฝึ ก
- ดูประวัติการได้รับวัคซี นครบตามกาหนดหรื อไม่
3) สร้างความคุน้ เคยกับเสื อและสิ งโตแต่ละตัวประมาณ 1 อาทิตย์ ถึง 1 เดือน
- ดูนิสัยของแต่ละตัวว่าดุหรื อไม่ดุและเลือกเอาตัวที่เชื่ องเป็ นหลัก
- ดูวา่ เสื อและสิ งโตมีความถนัดซ้ายหรื อขวา
- ทดลองใจ วัดใจ ดูความกล้าของเสื อ
- ดูลกั ษณะที่สวยงามของรู ปร่ างและใบหน้าของเสื อและสิ งโต
4) การจัดเตรี ยมอาหาร ขึ้นอยูก่ บั ความชอบของอาหารที่เสื อและสิ งโตแต่ละตัวชอบ แต่ตอ้ งอยูใ่ น
หลักการทางโภชนาการที่กาหนด และต้องมีการทดสอบความฉลาดและความอดทนของแต่ละตัว
- การอาหารช่วงที่ฝึกซ้อมเพราะเป็ นเสมือนการให้รางวัล และเพื่อให้เสื อและสิ งโตตามผู ้
ฝึ กด้วย
- จะให้อาหารโดยการใช้ไม้สาหรับฝึ กป้อนอาหาร ห้ามให้อาหารด้วยมือโดยตรง
- จะให้อาหารในช่วงซ้อมและช่วงแสดง
- ในการให้อาหารนั้นจะต้องดูวา่ ตัวไหนชอบกินเนื้อหมู เนื้อไก่ หรื อโคร่ งไก่
5) ข้อควรปฏิบตั ิสาหรับเจ้าหน้าที่ในการฝึ กเสื อและสิ งโต
- ต้องคานึงถึงความปลอดภัยของตัวนักแสดงและตัวสัตว์
- คอยดูแลระหว่างการฝึ กเสื อและสิ งโตอย่างใกล้ชิด
- ควบคุมดูแลการฝึ กเสื อและสิ งโตให้เป็ นไปด้วยความรักไม่ทารุ ณสัตว์
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- คอยดูแลเสื อและสิ งโตให้มีสุขภาพลานามัย ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
- ในการฝึ กเสื อและสิ งโตจะต้องสามารถที่จะให้แสดงหรื อปฏิบตั ิตามคาสั่งได้
6) การฝึ กสัตว์ช่ วงที่ 1 เมื่ อเสื อและสิ ง โต เริ่ ม มี ค วามคุ ้นเคยกับ ผูฝ้ ึ กและวิธีก ารให้อาหารแล้ว
จะดาเนินการฝึ กทักษะขั้นพื้นฐาน ได้แก่
- การฝึ กทักษะการนัง่ ประจาจุด
- การฝึ กทักษะการนัง่ คอย
- การฝึ กทักษะการฟังคาสั่ง
- การฝึ กทักษะการตาม และย้ายจุด
- การฝึ กทักษะการสวัสดี (ท่านัง่ ยืดตัวตรง)
7) การฝึ กสัต ว์ช่ ว งที่ 2 เป็ นการฝึ กเสื อ ขั้น สู ง เป็ นการฝึ กเสื อ และสิ ง โตแต่ ล ะตัว ให้ส ามารถ
ดาเนินการตามลาดับรายการที่กาหนด ตามรู ปแบบที่จดั เตรี ยมไว้ในตอนแรก โดยจะนาเสื อและสิ งโตมาฝึ กบริ เวณสถานที่จริ ง
ได้แก่
- การฝึ กทักษะการประจาตาแหน่ง การคอย และการเรี ยงลาดับการแสดง
- การฝึ กทักษะการอยูร่ ่ วมกัน
- การฝึ กทักษะการเล่นใกล้ชิด
- การฝึ กทักษะการยืน
- การฝึ กทักษะการนอนคอย
- การฝึ กทักษะการกลิ้ง
- การฝึ กทักษะการทรงตัวบนคอนไม้
- การฝึ กทักษะการกระโดด
- การฝึ กทักษะการปี นป่ าย
- ฯลฯ
8) การซ่อมเสื อและสิ งโต จะใช้ในกรณี ที่เสื อหรื อสิ งโตไม่สามารถดาเนิ นการตามเป้ าหมายที่วาง
ไว้ ซึ่ งอาจเกิดจากภาวะต่างๆ อาทิ
- อาจจะเกิดจากสภาพอากาศ หรื อสิ่ งแวดล้อมรอบตัวจึงทาให้การแสดงแต่ละรอบของ
เสื อและสิ งโตอาจไม่ทาตามผูฝ้ ึ กจึงต้องมีการซ่อมเพื่อให้เกิดความเคยชินมากขึ้น
- อาจเกิดจากอารมณ์ของเสื อและสิ งโตที่เปลี่ยนแปลงไปบ้างในการแสดงแต่ละรอบจึง
ต้องมีการซ่ อมเสื อและสิ งโตเพื่อให้เกิดปั ญหาน้อยลง
- เกิดจากการที่เสื อและสิ งโตไม่แสดงตามที่ซอ้ มไว้จึงต้องนามาซ่อมใหม่เพื่อกระตุน้ ให้
เสื อและสิ งโตได้รับความเคยชินและกระตื้อรื้ อร้นมากขึ้น
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9) การจัดทาสคริ ปบรรยาย และเพลงประกอบตามรายการ
- การบรรยายการแสดงเน้นการให้สาระความรู ้เกี่ยวกับเสื อและสิ งโต
- ต้องบ่งบอกถึงลักษณะ พฤติกรรม ของเสื อและสิ งโตแต่ละตัว
- การให้ความรู ้เรื่ องราวการกาเนิดของเสื อและสิ งโต ประวัติความเป็ นมา
- ต้องแนะนาชื่อ ที่มา เพศ อายุ ของเสื อและสิ งโต
- บอกถึงลักษณะความแตกต่างระหว่างเสื อและสิ งโตได้
- บรรยายในลักษณะที่ไม่ก่อให้เกิดการทารุ ณกรรมสัตว์
- แนะนาข้อควรปฏิบตั ิ ข้อห้ามต่างๆ ก่อนการแสดง ระหว่างการแสดง และหลังการแสดง
10)ฝึ กซ้อมระบบเสี ยงซาร์ วเพลงที่เราใช้กบั สัตว์ในแต่ละชนิ ด เมื่อสัตว์ทาพฤติกรรมได้แล้ว ควร
เปิ ดระบบเสี ยง ระบบเอ๊ฟเฟ็ ค เพื่อให้สัตว์เกิดความเคยชิน
11)เมื่ อสัตว์ทาได้แล้ว สมมติ เหตุ การณ์ ว่ามี ผูน้ ั่งชม เพื่อสร้ างความเคยชิ นในการแสดง และลด
ความเครี ยด
12)ก่อนเปิ ดรอบการแสดงให้บริ การปกติ ก่อนรอบการแสดง 1 ชัว่ โมง จะต้องมีการจัดเตรี ยม ดังนี้
- จัดเตรี ยมสถานที่ลานแสดง สถานที่รองรับลูกค้า อัฒจันทร์ ให้สะอาดเรี ยบร้อย
- จัดเตรี ยมอุปกรณ์และตรวจเช็คความพร้อม ระบบแสง สี เสี ยง เอ๊ฟเฟ็ ค ฯลฯ
- จัดเตรี ยมอาหารที่ใช้ในการแสดงตามจานวน ปริ มาณ ให้เพียงพอตามที่กาหนด
- จัดเตรี ยมสัตว์ตามรายการและตรวจเช็คสุ ขภาพของสัตว์ ก่อนการแสดง 30 นาที
- ตรวจสอบความพร้ อ มของเจ้า หน้ า ที่ แ ละจัด เตรี ยมเจ้า หน้ า ที่ ล งประจ าจุ ด ต่ า งๆ
ตามตาแหน่งที่กาหนดไว้ตามหน้า
13)ขณะทาการแสดงให้ตรวจเช็ คความเรี ยบร้ อย ลักษณะการแสดงว่ามี ความผิดพลาด หรื อไม่
เพื่อวางแผนแก้ไขการแสดงรอบถัดไป
14)หลัง แสดงเสร็ จให้จดั เก็บ วัสดุ อุป กรณ์ ให้เรี ย บร้ อย ตรวจเช็ คสภาพวัสดุ อุป กรณ์ ตรวจเช็ ค
สุ ขภาพสัตว์ภายหลังจัดแสดง
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3.4

งาน

กิจกรรมการแสดงของสานักงานเชี ยงใหม่ไนท์ซาฟารี มีบางกิ จกรรมที่ตอ้ งอาศัยผูเ้ ชี่ ยวชาญเป็ นกรณี พิเศษ
(Out Source) ในการฝึ กและแสดงสัตว์ อาทิ กิจกรรม Tiger Show, กิจกรรม Night Predator Show ซึ่ งเป็ นกิจกรรมการแสดง
หลักของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดังนั้นการบริ หารจัดการ การประสานงานและการกากับดูแลความเรี ยบร้อยของ Out
Source จึงมีความสาคัญ เพื่อให้การดาเนิ นกิ จกรรมสามารถเปิ ดให้บริ การได้ทุกรอบการแสดง รวมถึ งการเลี้ ยงดู แลสัตว์
การเตรี ยมอุปกรณ์ ต่างๆ ได้เป็ นไปอย่างมีคุณภาพและประสิ ทธิ ภาพ สร้างความประทับใจให้กบั นักท่องเที่ยวที่เข้ามารับชม
การแสดง
3.4.1 การบริหารจัดการงบประมาณประจาปี
1) ศึกษาเอกสารสัญญา ขอบเขตงานการว่าจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับ Out Source อย่างละเอียด
2) วางแผนการบริ หารจัดการ งบประมาณที่เกี่ยวข้องกับการแสดง วัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดง
วัสดุอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้อง ครุ ภณ
ั ฑ์ทดแทน ค่าบารุ งรักษาและซ่ อมแซม อุปกรณ์ อานวยความสะดวกต่างๆให้เพียงพอสาหรับ
การแสดงในรอบ 1 ปี
3) ดาเนินการของบประมาณ แก่ผบู ้ ริ หาร
4) วางแผนและจัดสรรการใช้งบประมาณให้เพียงพอในรอบ 1 ปี
5) วางแผนและศึกษาการจัดทาขอบเขตงาน การออกแบบการแสดงใหม่ ร่ วมกับ Out Source
เพื่อจัดเตรี ยมความพร้อมของสถานที่ สัตว์ อุปกรณ์การแสดง และงบประมาณ ในการนาเสนอการแสดงของปี ถัดๆไป
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3.4.2 การประสานงานและอานวยความสะดวก
1) ดาเนินการประสานงานทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทาสัญญาจ้าง Out Source ให้เป็ นไป
ด้วยความเรี ยบร้อย ตามระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้างของงานพัสดุ สานักบริ หารงานกลาง สานักงานพัฒนาพิงคนคร
2) ดาเนินการประสานงานทางด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้ อ-จัดจ้าง วัสดุอุปกรณ์ ครุ ภณ
ั ฑ์
ค่าบารุ งรักษาและซ่อมแซม ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ตามระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้างของงานพัสดุ
สานักบริ หารงานกลาง สานักงานพัฒนาพิงคนคร
3) ดาเนิ นการประสานงานทางด้า นเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับ การซ่ อมแซมและซ่ อมบารุ งภายใน
เพื่อให้การแสดงมีคุณภาพและประสิ ทธิภาพ และให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ตามขั้นตอนการซ่ อมบารุ ง ฝ่ ายปฏิบตั ิการและ
ซ่อมบารุ ง สานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
4) ดาเนิ นการประสานงานทางด้านเอกสารที่ เกี่ ยวข้องกับการตรวจรับงานจ้าง ตามสัญญาจ้างที่
Out Source ได้ทาสัญญาร่ วมกับสานักงานพัฒนาพิงคนคร ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย ตามระเบียบการจัดซื้ อจัดจ้างของ
งานพัสดุ สานักบริ หารงานกลาง สานักงานพัฒนาพิงคนคร
5) ดาเนิ นการประสานงานและอานวยความสะดวก ตามที่ ไ ด้รับค าร้ องขอจาก Out Source
ในประเด็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่อการแสดง ให้รีบดาเนิ นการแก้ไขอย่างเร่ งด่วน โดยมิให้ส่งผลกระทบต่อการแสดงตามที่
กาหนด
3.4.3 การกากับควบคุม Out Source
1) ศึกษาเอกสารสัญญา ขอบเขตงานการว่าจ้าง ที่เกี่ยวข้องกับ Out Source อย่างละเอียด
2) ดาเนินการกากับควบคุม Out Source ให้เป็ นไปตามสัญญาว่าจ้าง อย่างเคร่ งครัด และให้เป็ นไป
ตามระเบียบปฏิบตั ิตามนโยบายของสานักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี
2.1) กากับควบคุมด้านการเลี้ยงสัตว์ สุ ขภาพสัตว์ ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ฝ่ายบริ หารจัดการ
สัตว์กาหนด
- ตรวจนับสัตว์ สังเกตการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของสัตว์ ตรวจสภาพกรงเลี้ยง
- ทาความสะอาดพื้นที่เลี้ยงและสถานที่โดยรอบ เก็บอุจจาระ เศษอาหาร เปลี่ยนน้ าดื่ม
- ควบคุม ดูแล และจัดเตรี ยมเตรี ยมอาหารสัตว์ให้เหมาะสมกับการฝึ กและแสดง
- ควบคุมการจ่ายอาหารให้สัตว์เป็ นเวลาตามโปรแกรมการฝึ กทุกวัน
2.2) ก ากับควบคุ มด้านความสะอาดสถานที่ ใช้ในการจัดการแสดง สถานที่ เลี้ ยงสั ตว์ และพื้ นที่
ที่เกี่ยวข้อง ให้เป็ นไปตามมาตรฐานที่ฝ่ายบริ หารจัดการสัตว์กาหนด
- บริ เวณพื้นที่สาหรับบริ การนักท่องเที่ยวในส่ วนอัฒจันทร์ ทางเดิน และพื้นที่โดยรอบ ต้องมี
การจัดเก็บขยะ ทาความสะอาดพื้นที่เป็ นประจาทุกวัน ทั้งก่อนและหลังการแสดง
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- บริ เวณพื้นที่ลานการแสดง ต้องทาความสะอาดกระจก บ่อน้ าให้ใสสะอาดอยูเ่ สมอ มีการล้างทา
ความสะอาด เก็บอุจจาระ ปั สสาวะ เพื่อไม่ให้เกิดกลิ่นเหม็น เป็ นประจาทุกวัน
- บริ เวณสถานที่ เลี้ ยงสัตว์ สถานที่ พกั รวมถึ งพื้นที่โดยรอบ ต้องมี การทาความสะอาดกระจก
ทางเดิน ห้องพัก และมีการจัดเก็บขยะ จัดเก็บวัสดุอุปกรณ์ต่างๆให้เป็ นระเบียบเรี ยบร้อย
2.3) กากับควบคุมการฝึ กและแสดง ให้สามารถดาเนินการตามรอบวัน เวลา ตามที่กาหนดในสัญญา
- ตรวจเช็คความพร้อมและจานวนของบุคลากร Out Source ที่เกี่ยวข้องกับการแสดง ว่ามีความ
พร้อมก่อนทาการแสดงหรื อไม่ ก่อนที่จะทาการแสดง 30 นาที
- ตรวจเช็คสุ ขภาพสัตว์ ทุกตัวที่ใช้ในการแสดง ว่ามีความพร้อมก่อนการแสดงหรื อไม่ สัตว์ที่ใช้
ในการแสดงต้องเป็ นสัตว์สุขภาพดี ไม่แสดงอาการเจ็บป่ วย ก่อนที่จะทาการแสดง 30 นาที
- ตรวจเช็คความพร้อมสถานที่จดั แสดง อันได้แก่ ลานแสดง กระจก ลวดไฟฟ้ า อุปกรณ์ประกอบ
ภายในลานแสดง บ่อน้ า ต้นไม้ ว่ามีความปลอดภัยและมีความพร้อมก่อนการแสดง 30 นาที
- ตรวจเช็คความพร้อมพื้นที่รองรับการให้บริ การ อันได้แก่ ส่ วนรองรับผูร้ ับบริ การ อัฒจันทร์
ทางเดิน พื้นที่โดยรอบ ห้องควบคุม ต้องมีความสะอาดเรี ยบร้อย ปลอดภัย ก่อนเปิ ดให้ผรู ้ ับบริ การเข้าพื้นที่ อย่างน้อย 30 นาที
- ตรวจเช็คความพร้ อมระบบการแสดง อาทิ ระบบไฟ ระบบเสี ยง ระบบแสงสี ระบบเอ็ฟเฟ็ ค
รวมถึงอุปกรณ์อื่นๆ ให้เป็ นไปด้วยความเรี ยบร้อย สามารถใช้งานได้ตามปรกติ ก่อนการแสดง 30 นาที
- ตรวจเช็ครอบ เวลา การแสดงในแต่ละวัน ตรวจเช็ครายการแสดง ระยะเวลาการแสดง ให้ตรงตาม
ขอบเขตงานตามที่กาหนดไว้
- ต้องเช็คเนื้อหาในการแสดง ต้องเป็ นเนื้ อหาที่ก่อให้เกิดความรู ้ ความเพลิดเพลิน และปลูกฝัง
จิตสานึกให้ประชาชนเกิดความรักต่อสัตว์ และเป็ นผลให้เกิดความหวงแหนและการอนุรักษ์สัตว์ป่าและธรรมชาติ
- การแสดงต้องสื่ อในทางการสร้างภาพลักษณ์ที่ดี ไม่ทารุ ณกรรมสัตว์
- ให้คาแนะนา ข้อควรปฏิบตั ิก่อนการแสดงและคาแนะนาหลังการแสดง ทุกครั้ง
- ตรวจเช็คความเรี ยบร้ อยหลังจบการแสดง ทั้งด้านความสะอาดและความปลอดภัยพื้นที่
แสดง และพื้นที่รองรับผูม้ าใช้บริ การ
- ตรวจเช็คสุ ขภาพสัตว์ ทาความสะอาดตัวสัตว์ หลังทาการแสดง
- ตรวจเช็คความเรี ยบร้อยและความปลอดภัยสถานที่และรอบสถานที่ ก่อนกลับ
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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