
 
การควบคุมบังคับโค
ก่อนการท าให้สลบ 

 



วธีิการควบคุมบังคับ 
•วิธีการโดยง่าย ได้แก่: 

    ปลอกสวมหัว (head collar) : บ่วงคอ (halter) 

      สนตะพาย (girdle) 

  แอกคอ (neck yoke) 

  ซองบังคับลูกโค (cradle calves) 

  ซองควบคุมบังคับ (restraint box)  

 

 



ปลอกสวมหัว (head collar):บ่วงคอ (halter) 

 head collar (UK) or halter (US)  is headgear  



     สนตะพาย (girdle) 



แอกคอ (neck yoke) 



 
ซองบังคบัลูกโค (cradle calves) 

 



 
ซองควบคุมบังคบั (restraint box)  

 



ซองควบคุมบังคับ (restraint box) 
• ช่วยท าให้การท าสลบมปีระสิทธิภาพ 

•  เพือ่ลดการเข้าฆ่าทีไ่ม่ดแีละเพือ่ปกป้องสวสัดภิาพสัตว์ 



หน้าที่ของซองควบคุมบังคับ 
- การจ ากัดการเคล่ือนที่สัตว์ 

• ข้างหน้าและถอยหลัง 

• ด้านข้าง 

• เหน็ต าแหน่งที่ถูกต้องในการท าสลบ หรือ
ลดการเคล่ือนที่ขึน้ลงของหวัโค 



หน้าที่ของซองควบคุมบังคับ 
– รักษาระดับความเครียดให้อยู่ในระดับน้อยที่สุด 

– ป้องกันผู้ปฏบัิตงิาน 

 

 

 

                                                                          

 



การเคล่ือนย้ายสัตว์เข้าซองควบคุมบังคับ 

• สิ่งส าคัญในการเคล่ือนย้ายสัตว์เข้าซอง 
     - ต้องได้รับการออกแบบที่ดี 

    - ผู้ปฎิบัตงิานที่มีประสบการณ์ 

      - ตวัสัตว์ต้องเข้าสู่ซองควบคุมบงัคับโดยความสมัครใจ 

• จุดวกิฤตในการจัดการสัตว์ 

• ต้องการการจัดการแบบต่อเน่ือง (โรงฆ่าสัตว์ก าลัง
การฆ่าจ านวนมาก)  



 

ทางเข้าสู่ซองควบคุมบงัคับ 

เหตุใดการเคล่ือนย้ายสัตว์เข้าสู่ซองควบคุมบงัคับ 

มีแนวโน้มในการจัดการ 

ยากกว่าการจัดการขัน้ตอนอื่นๆ 



ปัญหาส าคัญในการเคล่ือนย้ายสัตว์เข้าสู่ซองควบคุมบังคับ 

• โดยปกตส่ิวนนีเ้ป็นส่วนแยกระหว่าง: 
– สัตว์ยังรวมกันเป็นกลุ่ม(คอก) สู่ซองควบคุมบงัคับเพยีง
ตัวเดยีว(ซอง) 

–พืน้ที่ภายนอกและภายในอาคาร 

–พืน้ที่มีโครงสร้างแตกต่างกัน  

–ความสว่างและความมืด  

–สิ่งแวดล้อมที่เงียบ สงบ และ เสียงดงั วุ่นวาย 

–บางครัง้ถูกมองว่าเป็นทางตนั  

 



ท าอย่างไรให้สถานการณ์การเคล่ือนย้ายสัตว์
เข้าสู่ซองควบคุมบงัคับง่ายขึน้ 

• รักษาระดับเสียงรอบซองควบคุมบังคับให้น้อยที่สุด  

• ออกแบบซองท าสลบ ด้วยการแสดงให้เหน็พืน้ที่ 
เป็น “ทางผ่าน” ไม่ใช่  “ทางตัน”  

• ตดิตัง้แสงแบบกระจายเหนือซองท าสลบ  

• ตดิตัง้พืน้หลอก (พืน้ที่ใช้วัสดุเดียวกันกับพืน้ในซอง
ควบคุมบังคับ) ระยะโดยประมาณ 1.5 เมตร ก่อนถงึ
ทางเข้าสู่ซองควบคุมบังคับ 



ซองที่แสดงเจตนาเป็นพืน้ที่เพื่อ `ผ่าน´ 



วีดีทัศน์ซองที่แสดงเจตนาเป็นพืน้ที่เพื่อ `ผ่าน´ 



 

การแสดงให้เหน็พืน้ที่ เป็น “ทางตัน”  



วีดีทศัน์: โคลังเลที่จะเข้าสู่ซองควบคุมบังคับ 



 

 

มืดเกนิไป 

แสงสว่างเกินไป แสงพอด ี

ระดับที่เหมาะสมของแสง 



วีดีทศัน์การเปิดประตูท าให้แสงสว่าง 



วีดีทศัน์: โคเข้าสู่ซองควบคุมบงัคับ 



การออกแบบซองควบคุมบังคับ (1) 
• ซองลักษณะทั่วไป  (Simple box) 

• ซองลักษณะทั่วไปที่ให้การควบคุมบังคับโดยอ้อม  
     (Simple box with passive restraint) 

• ซองลักษณะทั่วไปที่บางส่วนให้การควบคุมบังคับโดย
อ้อม (Simple box with part-passive restraint) 

• ซองที่มีการควบคุมบังคับส่วนหวัโดยตรง และส่วน
อ่ืนๆ (Box with active restraint of head and 

other parts) 

 



การออกแบบซองควบคุมบังคับ (2) 

ซองลักษณะทั่วไป  (Simple box) 



วีดีทศัน์ : การควบคุมบังคับในซองลักษณะทั่วไป 



FOTO DO BOXE A – ผนังลาดเอยีงยดึถาวร ก าหนด
ต าแหน่งตวัสัตว์  
B – ช่ันยดึถาวรป้องกนัหัวก้มต า่  
C – ส่วนเคลือ่นย้ายได้ของแอกคอ  

D – ส่วนยดึถาวรของแอกคอ  

C 

B 

A 

D 

การออกแบบซองควบคุมบังคับ (3) 
ซองลักษณะทั่วไปที่ให้การควบคุมบังคับโดยอ้อม  

     (Simple box with part - passive restraint) 



วีดทีศัน์ ซองลักษณะทั่วไปที่ให้การควบคุมบังคับโดยอ้อม  

     (Simple box with part - passive restraint) 



การออกแบบซองควบคุมบังคับ (4) 
 

ซองลักษณะทั่วไปที่บางส่วนให้การควบคุมบังคับโดยอ้อม 

 (Simple box with part-passive restraint) 

 



การออกแบบซองควบคุมบังคับ (5) 
 

ซองที่มีการควบคุมบังคับส่วนหวัโดยตรง และส่วนอื่นๆ
(Box with active restraint of head and other parts) 

 



การออกแบบซองควบคุมบังคับ (5) 
ซองที่มีการควบคุมบังคับส่วนหวัโดยตรง และส่วนอื่นๆ 

(Box with active restraint of head and other parts) 



ซองที่มีการควบคุมบังคับส่วนหวัโดยตรง และส่วนอื่นๆ 

วีดีทัศน์   (Box with active restraint of head and other parts) 



การควบคุมบังคับ 

• สัตว์ถูกทิง้รอไว้ในซองควบคุมเกดิความเครียด
อย่างมาก  

• ย้ายสัตว์เข้าสู่ซองควบคุมบังคับ เม่ือพนักงาน
พร้อมที่จะท าสลบและเอาเลือดออก 

• การท าให้สลบเม่ือพนักงานพร้อมที่จะเอา
เลือดออกจากตัวสัตว์ 



วีดีทศัน์: โคถูกทิง้ให้รอในซองควบคุมบังคับ 



การปฏิบัตทิี่ไม่เป็นที่ยอมรับ (1) 

การตัดเส้นเอ็น 

เพื่อให้เคล่ือนที่ไม่ได้ 
น าสัตว์มีชีวิตขึน้แขวนขา 



การปฏิบัตทิี่ไม่เป็นที่ยอมรับ(2) 

การใช้กระแสไฟฟ้าท าให้เคล่ือนที่ไม่ได้ 



การปฏิบัตทิี่ไม่เป็นที่ยอมรับ(3) 
วีดทีศัน์ การปักท าลายไขสันหลัง 



 



องค์ประกอบที่ส าคัญของการฆ่าอย่างมีมนุษยธรรม 

การออกแบบสถานที ่

เคร่ืองมือ  
(เหมาะสมส าหรับวตัถุประสงค์) 

ความสามารถของเจ้าหน้าที่ 

ซองควบคุมบงัคับสัตว์ 



วีดีทศัน์สรุป: การควบคุมบังคับสัตว์       
ก่อนการท าให้สลบ 






