
การจัดการโคเม่ือถงึโรงฆ่า 
การตรวจสัตว์ก่อนฆ่า 
การพกัสัตว์ 
การออกแบบคอกพกัสัตว์ 



การจัดการโคเมื่อถงึโรงฆ่า 



การน าโคลง คอื การเคลือ่นย้ายโคจากรถขนส่งเพือ่เข้าสู่
คอกพกัสัตว์ทีโ่รงฆ่าสัตว์ 

 “ให้สัตว์มคีวามเครียดน้อยทีสุ่ด” 

จุดประสงค์ 



เมื่อรถขนส่งโคมาถึงโรงฆ่าสัตว์ 
 
 งานเอกสารหรือส่ิงทีต้่องบันทกึ ต้องเตรียมไว้อย่างเรียบร้อย 
 
 บริเวณทีน่ าโคลง ต้องมีร่มเงาและมีการระบายอากาศที่ดี 
 
  บริเวณท้ายรถต้องไม่มีช่องว่างระหว่างรถกบัทางเดินลง 
 
  ไม่มีส่ิงกดีขวางในทางทีสั่ตว์จะต้องเดินลงไปสู่คอกพกั 
 

สิ่งที่ต้องพจิารณาขณะน าโคลงจากรถ 



•  จอดรถในทีท่ีเ่หมาะสม  

 

สิ่งที่ต้องพจิารณาขณะน าโคลงจากรถ(2) 



สิ่งที่ต้องพจิารณาในขณะน าโคลงจากรถ  (2) 

มุมทางลาด (องศา) 

เวล
า (

วนิ
าท
ี) 

เดนิขึน้ 

เดนิลง 



4 รูป 

สิ่งที่ต้องพจิารณาขณะน าโคลงจากรถ(4) 



 สังเกตภายในรถขนส่ง วา่มโีค
นอนในรถหรือไม่ 
 น าสัตวล์งจากรถเป็นกลุม่ 

 ใช้หลกั flight zone และ point of balance  

 ใช้เครือ่งมอืในการจดัการช่วยทีม่ี
มนุษยธรรม 
 เคลือ่นย้ายจากทีม่ดืไปยงัทีส่วา่งกวา่ 

 ไมใ่ห้มส่ิีงกดีขวาง 

 ไมก่ดดนัสัตวท์ีเ่ดนิช้า  

หลักการจัดการน าโคลงจากรถ เพื่อเข้าสู่คอกพกั 



วีดทิศัน์ : การน าโคลงจากรถ 



วีดทิศัน์ : การน าโคลงจากรถ 



วีดทิศัน์ : พืน้รถล่ืน 



วีดทิัศน์ : เดนิลงจากรถ เจอสิ่งใหม่ท าให้ไขว้เขว 



วีดทิัศน์ : ปล่อยสัตว์สังเกตุสิ่งแวดล้อมใหม่ 



วีดทิัศน์ : ล่ืนและล้ม 



ลม้ < 1 เปอร์เซ็นต ์

ล่ืน < 3 เปอร์เซ็นต ์

ล่ืนและล้ม 



 

 ไมม่รีอยและบาดแผล 

 

สัตว์ทีม่าถึงโรงฆ่า 

 ไมม่โีรค 

 ไมเ่ครยีดมากเกนิไป 

การตรวจสัตว์ก่อนฆ่า 



สัตว์ถงึคอกพกัที่โรงฆ่า 



 สัตวม์กีารตืน่ตวั ดวงตาสดใส จมกูชืน้ 

 

 ไมม่ขีองเสียออกจากตาและจมกู หรอื
น ้าลายไหลออกมามากเกินไป 

 

 ขีว้วัเป็นก้อนปกต ิ ไมม่เีลอืดปน ฉ่ีเป็นสี
ฟาง 

 
การเคล่ือนไหวเดินไปขา้งหนา้โดยง่าย ไม่มีภาวะอ่อนแรง 

 
การหายใจเป็นปกติ 

 

 

สัตว์สุขภาพดี 



สนใจในสภาพแวดลอ้มรอบๆตวั 
 
ไม่ส่งเสียงร้องดงั ฟันบด เตะทอ้ง หลงัโคง้งอ 

 
เยือ่เมือกและเหงือกมีสีชมพู 

 
ไม่มีอาการเครียดจากอากาศท่ีเปล่ียนแปลงทั้งร้อนและเยน็ 

 
ไม่มีอาการเจบ็ปวด เป็นแผลฝี หนอง บวม ช ้า 

สัตว์สุขภาพดี(2) 



อาการเครียดจากความร้อน อาการเครียดจากความหนาว 

มีเหง่ือออกมาก ตวัสั่น 

หายใจเร็ว หวัใจเตน้เร็ว ขนลุก 

ผดุลุกผดุนัง่ ยนืโก่งตวั 

น ้าลายไหล ง่วง ซมึ ขีเ้กยีจ 

เหน่ือยลา้ 

อาการของสัตว์ที่แสดงออกถงึความเครียดจาก
สภาพอากาศ 



การฆ่าในกรณีฉุกเฉิน 



ห้ามเคล่ือนย้ายสัตว์ที่ไม่สามารถเคล่ือนย้ายได้ 



การฆ่าแบบฉุกเฉิน ในวัวที่ซึม 



การฆ่าแบบฉุกเฉิน ด้วยการท าให้สลบ 



สัตว์ที่แสดงอาการเหน่ือย 



การพกัสัตว์ 
   วตัถุประสงค์  

- มีจ านวนสัตว์เพยีงพอต่อการท างานของ
โรงฆ่าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

- สัตว์มีโอกาสได้พกัและฟ้ืนตัวจากการ
ขนส่ง  

(สัตว์ไม่น่าจะปรับตัวกบัสภาพแวดล้อมใหม่ได้เตม็ที่ในเวลาส้ันๆ) 



-หลงัจากการเดินทาง จากการขนส่งมาเป็นระยะเวลานานนั้น จะตอ้งมีการพกัสัตว ์ภายใน
คอกพกัสัตว ์ณ โรงฆ่า แต่ถา้จ าเป็นตอ้งพกัในเวลานาน ควรจะตอ้งมีอาหารใหโ้ค 

 

- การพกัสัตวน์าน: พลงังานในกลา้มเน้ือลดลง น ้าหนกัซากลดลง เน้ือมีค่า pH สูงข้ึน ค่า
ความเหนียวเพ่ิมข้ึน 

- ระยะเวลาพกัสัตวข้ึ์นกบัปัจจยัต่างๆ เช่น ระยะเวลาและสภาพการขนส่ง พนัธ์ุ การให้
อาหารก่อนหนา้น้ี ความสมบูรณ์ของสัตว ์เป็นตน้   

 

การพกัสัตว์: ระยะเวลาพักสัตว์  



 มีพืน้ที่ให้สัตว์ได้พกัผ่อน 

 มีน า้ให้สัตว์กิน (อาจมอีาหารด้วยหากจ าเป็น) 

 ป้องกันสัตว์จากสภาพอากาศที่เป็นผลร้ายต่อสัตว์ 

ประโยชน์หลัก 3 ประการของคอกพกัสัตว ์



 หากใชเ้วลาขนส่งโคนานถึง 24 ชัว่โมง สตัวจ์ะใชเ้วลา 20 นาทีแรก
ส ารวจสภาพแวดลอ้มใหม่ กินน ้า และข้ึนข่ีกนั (mounting) 

 ถา้มีสตัวใ์หม่ในคอกพกั สัตวจ์ะเกิดการต่อสูก้นั 

 กิจกรรมต่างๆ จะลดลงหลงัจาก 40 นาทีผา่นไป 

 สัตวท่ี์ใชเ้วลานานในการขนส่ง กิจกรรมต่างๆ จะเกิดข้ึนนานไปดว้ย 

คอกพกัสัตว์ 



วีดทิัศน์: เม่ือสัตว์มาถึงคอกพัก 



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  

 พ้ืนไม่ล่ืน ระบายน ้าไดส้ะดวก 

 ไม่มีส่วนใดของคอกท่ีจะท าใหส้ัตวบ์าดเจบ็ ถา้ใชว้สัดุรองพ้ืนตอ้งเป็นชนิดท่ีไม่ท า
ใหส้ัตวบ์าดเจ็บ 

  มีพ้ืนท่ีใหส้ัตวย์นื นอน หมุนตวัไดอ้ยา่งอิสระ สัตวทุ์กตวัสามารถนอนลงอยา่ง
สบายในเวลาเดียวกนั 

 ถา้มีการพกัคา้งคืน พ้ืนท่ี 2.5m2/450 kg 

 ความจุ ไม่ควรเกิน 15 ตวัต่อคอก 



 ทางเดินมีโคง้มุมนอ้ยท่ีสุด  
(โคตอ้งการความยาวอยา่งนอ้ย 1.5 เท่าของล าตวัท่ีดา้นหนา้ เพ่ือใหเ้ดินเล้ียวได้
สะดวก ถา้หกัมุมสัตวจ์ะหยดุ เพราะมองไม่เห็นทางเดินขา้งหนา้) 

 มีแสงสวา่งกระจายสม ่าเสมอ 

ไม่มีเสียงท่ีท าใหส้ัตวก์ลวั หรือตกใจ 

 ผวิพ้ืนสม ่าเสมอ ผนงัทางเดินสัตวค์วรปิดทึบ  
   ถา้มีทางลาดเอียง มุม < 20o  

คอกพกัสัตว์: ทางเดนิสัตว์ 



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  

 มีระบบสเปรยน์ ้ าช่วยลดความร้อน  
 

 

มีร่มเงา มีลมพดัผา่นไดส้ะดวก  

 มีน ้ าใหส้ตัวกิ์นตลอดเวลา ปริมาณเพียงพออยา่งนอ้ย 20% 

ของสตัว ์สามารถด่ืมน ้าไดใ้นเวลาเดียวกนั 



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  

 การออกแบบเป็นรูปส่ีเหล่ียมขนมเปียกปูน ดา้นขนานมีดา้นหน่ึงยาวกวา่อีกดา้นหน่ึง 
เพ่ือสะดวกต่อการไล่ตอ้นสัตว ์

 one-way flow 

มีคอกแยกสัตวป่์วยหรือสงสัย 

  สะดวกต่อการตรวจสัตว ์และการน าสัตวป่์วย บาดเจบ็ ออกจากคอก 

 มีแสงสวา่งเพียงพอต่อการตรวจสัตว ์



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  

พื้นไม่ล่ืน ระบายน ้าไดส้ะดวก 



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  

พืน้ที ่ 2.5 m2/450 kg 



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  

น ้าหนกัโคมชีวีติ  400 กก 500 กก 600 กก 700 กก 

นอนตะแคง (m2) 2.45 2.84 3.55 

นอนกึง่ตะแคง (m2)  1.30 1.51 1.60 

นอนหมอบ (m2) 1.00 1.15 1.30 1.43 



ลักษณะการนอนของวัว 
นอนตะแคง กึง่ตะแคง 

นอนหมอบ 



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  

รม่เงา 



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  

สเปรยน์ ้า 



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  
รางน ้า 



คอกพกัสัตว์: ทางเดนิสัตว์ 

ผนงัทางเดนิทบึ 

พืน้ไมล่ืน่ 



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  

คอกสัตว์ป่วย/สงสัย 



คอกพกัสัตว์: การออกแบบ  
รปูส่ีเหลีย่มขนมเปียกปนู หรอืรปูก้างปลา 



วีดทิศัน์ : การออกแบบคอกพกัสัตว์ 



Temple Grandin Handling Systems 



คอกรวมสัตว์ก่อนเข้าฆ่า 



คอกพกัสัตว์: การจัดการ 

 สตัวท่ี์กา้วร้าวควรแยกออกจากฝงู 

 ไม่ควรน าสตัวต่์างฝงูมารวมกนั 

ถา้พกัโค > 24 ชม ตอ้งใหอ้าหาร 

 



ผลของความแตกต่างในช่วงก่อนฆ่า 



สรุปการจัดการโคและคอกพกัสัตว์ 

การออกแบบสถานที ่

เคร่ืองมือ  
(เหมาะสมส าหรับวตัถุประสงค์) 

ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 



51 

ขอบคุณค่ะ 


