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การเตรียมความพร้อมในการเลยีงสุนัข 
จีระศักด ิ ถริธนบูรณ์ 

 
 เมือเลือกสุนขัไดแ้ลว้ก่อนนาํมาเลียงควรมีการเตรียมความพร้อมใน
เรืองสถานทีทีใชเ้ลียง รวมถึงอุปกรณ์ของใชที้จาํเป็นในการดูแลและอาหารดว้ย 
การพิจารณาประเดน็ดงักล่าวขา้งตน้นีควรใหเ้หมาะสมกบัสภาพของสุนขัทีจะ
นาํมาเลียง 
 

สถานทใีช้เลยีงสุนัข 
 การตดัสินใจทีจะเลือกทีอยูอ่าศยัใหก้บัสุนขัใหม่จะตอ้งพิจารณาอายุ
ของสุนขั เนืองจากสุนขัยงิอายนุอ้ยสุขภาพร่างกายอ่อนแอเจบ็ป่วยไดง่้ายจึงตอ้ง
ไดก้ารดูแลอยา่งใกลชิ้ด ซึงต่างจากสุนขัโตทีมีอายยุงิมากขึนเท่าไรโอกาส
เจบ็ป่วยและเสียงตายจากโรคติดต่อร้ายแรงจะยงินอ้ยลงเท่านนั อีกประเดน็หนึง
ทีตอ้งพิจารณาใหดี้คือ ชนิดของขน สุนขัพนัธุ์ขนยาวตอ้งการการดูแลความ
สะอาดมากกวา่ขนสนั โดยการใชแ้ปรงขนอ่อนปัดเศษดินและสิงสกปรกทีติด
กบัขนของสุนขัจากนนัตอ้งใชห้วีสางขนทงัตวัเพือไม่ใหข้นติดพนักนัซึง
จาํเป็นตอ้งทาํเช่นนีทุกๆวนัและการหวีขนจะเป็นการเกบ็ขนทีร่วงหลุดในแต่ละ
วนั การหวีขนยงัช่วยไม่ใหเ้ศษขนกระจายทวับา้นอีกดว้ย ต่างจากสุนขัพนัธุ์ขน
สนัซึงสกปรกทีติดตามขนและตามตวัสามารถทาํความสะอาดใหเ้ศษดินและสิง
สกปรกหลุดออกไดง่้ายดายและไม่มีปัญหาขนพนักนั อีกทงัขนจะมีลกัษณะเส้น
ใหญ่และแขง็เมือหลุดออกจากตวัจะมกัตกอยูก่บัทีโดยไม่ปลิวลมไดง่้ายดว้ย แต่
ถา้เป็นสุนขัพนัธุ์ขนสนัมากๆมกัจะพบปัญหายงุกดัไดง่้ายซึงอาจโนม้นาํใหเ้กิด
ปัญหาโรคผวิหนงัตามมาได ้นอกจากประเดน็เรืองอาย ุชนิดของขนของสุนขัยงั
มีอีกประเดน็ทีตอ้งพิจารณาคือขนาดของสุนขั ทวัไปสุนขัพนัธุ์เลก็นิยมเลียงใน
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บา้นแต่สุนขัพนัธุ์ใหญ่จะนิยมเลียงนอกบา้น แต่ถา้เป็นสุนขัพนัธุ์ใหญ่ขนยาว
การเลียงในบา้นจะสามารถดูแลความสะอาดไดดี้กวา่นอกบา้น ทงันีกจ็ะขึนอยู่
กบัสภาพบา้นทีเลียงและความสามารถในดูแลความสะอาดสุนขัของเจา้ของดว้ย
เป็นสาํคญั 

        รูปที  4.1 ทีสาํหรับใหสุ้นขันอนควรมีลกัษณะนุ่ม 

 
 สถานทีทีใชเ้ลียงสุนขัควรจะมีรัวหรือผนงัปิดกนัเพือป้องกนัสุนขั
ออกไปขา้งนอกซึงเป็นการป้องกนัอนัตรายจากอุบติัเหตุโดยเฉพาะรถยนตห์รือ
จากสตัวอื์นหรือการติดเชือโรคติดต่อร้ายแรงเช่นโรคพิษสุนขับา้ โรคลาํไส้
อกัเสบติดต่อเป็นตน้ โดยทวัไปมกัจะเป็นบา้นทีอยูอ่าศยัและบางครังบา้นทีอยู่
อาศยัยงัใชป้ระกอบกิจการดว้ย การเลือกตดัสินใจเบืองตน้ของเจา้ของวา่จะเลียง
สุนขัในบา้นหรือนอกบา้นทงันีขึนอยูก่บัสุนขัพนัธุ์นนัๆและสภาพความเป็นอยู่
ของครอบครัวนนัๆเป็นสาํคญั และไม่วา่จะเลียงสุนขัในบา้นหรือนอกบา้น
เจา้ของจะตอ้งพิจารณาต่อวา่จะเลียงแบบขงัหรือเลียงแบบปล่อยอิสระซึงการ
เลียงแบบขงัจะมีประโยชนใ์นดา้นความปลอดภยัแก่สุนขัจากสตัวอื์นทาํร้าย
หรือจากการทาํสิงทีรู้เท่าไม่ถึงการณ์จนเป็นเหตุใหไ้ดรั้บอนัตรายและเจา้ของยงั
สามารถใหก้ารดูแลไดท้วัถึงและสามารถสงัเกตุอาการผดิปกติของสุนขัไดดี้กวา่
เลียงแบบปล่อยอิสระเช่นการเห็นลกัษณะของปัสสาวะ อุจจาระและสิงที
อาเจียนออกมาเป็นตน้ ถึงจะเลียงแบบขงัอยา่งไรกต็ามกเ็ป็นการขงัเป็นช่วงเวลา
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หนึงๆทงันีเพราะเจา้ของควรปล่อยสุนขัออกจากกรงหรือบริเวณทีกกัขงัทุกครัง
หลงัจากทีสุนขักินอาหารจะเป็นการฝึกใหสุ้นขัออกมาขบัถ่ายนอกทีทีสุนขัอยู่
อาศยัได ้ นอกจากนีควรปล่อยออกมาเพือมีกิจกรรมต่างๆร่วมกนัระหวา่งสุนขั
กบัเจา้ของโดยเฉพาะการเล่น 
กรงทีใชส้าํหรับกกัขงัสุนขัมีหลาย
แบบ เช่น 
 1. กรงเคลอืนย้ายได้ มี
หลายแบบอาจจะทาํจากโลหะทาสี

เคลือบหรือโลหะเคลือบพลาสติก
หรือเป็นกรงพลาสติกทงัใบซึงชนิด
นี นิยมใชใ้นการขนส่งสุนขัโดยเครืองบิน หรือ อาจจะมีลกัษณะกรงชนิดพบั
เกบ็ไดห้รือชนิดพบัเกบ็ไม่ได ้ นอกจากนีอาจเป็นลกัษณะเป็นแผงกนัใหเ้ป็น
คอกหรือทีเรียกกนัวา่ “คอกสนาม” เพือกกับริเวณสุนขัโดยดา้นบนเปิดโล่งซึง
สามารถเคลือนยา้ยง่าย 
 
 
 
 

 2. กรงชนิดถาวร เป็นกรงทีก่อสร้างขึนตามวตัถุประสงคข์องเจา้ของ
ตามสภาพพืนทีทีมีอยู ่โดยมี 2 ส่วนคือดา้นในเป็นหอ้งสาํหรับกกัสุนขัและส่วน
ดา้นนอกเป็นบริเวณโล่งแสงแดดส่องถึง พืนอาจเป็นคอนกรีตทงัหมดซึง
สามารถทาํความสะอาดไดง่้ายหรืออาจเป็นพืนดินบางส่วนหรือเป็นพืนดิน

 

 

 

รูปที 4.2 กรงเคลือนยา้ยชนิดโลหะพบัได ้

รูปที 4.3 กรงเคลือนยา้ยชนิดคอกสนาม รูปที 4.4 กรงพลาสติกใชใ้นการ
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ทงัหมดกไ็ด ้ ซึงพืนดินจะเกบ็และเป็นทีหมกัหมกของปัสสาวะ ทาํความสะอาด
ไดย้าก 

 
 

 
อุปกรณ์ทจํีาเป็นในการเลยีง 

ในการเลียงสุนขัเจา้ของจะตอ้งจดัหาอุปกรณ์ทีจาํเป็นสาํหรับการเลียง 
ซึงตอ้งพิจารณาตามความเหมาะสมของสุนขัพนัธุ์นนัๆดว้ย แต่ในทีนีจะขอ
กล่าวถึงอุปกรณ์ทีจาํเป็นสาํหรับการเลียงสุนขัอยา่งกวา้งๆ คือ 

1. หว ีแปรง และ อุปกรณ์ใช้ตกแต่ง 
 หวีทีใชส้าํหรับสุนขัทวัไปจะเป็นโลหะเนืองจากการหวีขนสุนขัตอ้ง
ใชก้าํลงัค่อนขา้งมากและยงิตอ้งใชก้าํลงัมากๆในกรณีทีขนยดึเกาะติดกนั 
ลกัษณะหวีจะมีซีฟันถีกบัซีฟันห่าง และอีกแบบเป็นซีฟันสันยาวสลบักนั นิยม
ใชห้วีสุนขัพนัธุ์ขนสองชนั 

 

 รูปที 4.5 กรงขา้งนอก
บา้นมีลกัษณะเป็น

กล่องหรือเป็นรูปบา้น 
 

รูปที 4.6 กรงชนิดก่อสร้างถาวร 
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 แปรงทีใชส้าํหรับสุนขัจะมีเป็น
แปรงขนอ่อนใชส้าํหรับปัดสิงสกปรกทีติด
กบัขน แปรงเขม็หมุดอ่อน(Soft Pin Brush) 
ใชห้วีขนชนิดยาวไม่หนาแน่น แปรงลวด 
(Slicker Brush) ใชห้วีขนสุนขัพนัธุ์พเูดิล
เพือใหข้นมีลกัษณะหยกิมว้นตวั แปรงยาง 
(Rubber Brush) ใชแ้ปรงเพือนวดกระตุน้
ผวิหนงัใหมี้เลือดมาเลียงมากขึน 
 

 นอกจากหวีและแปรง ยงัมีอุปกรณ์ใชต้กแต่งอืนๆ เช่น กรรไกรตดัแต่ง
ขน ผา้เช็ดตวั สาํลีทาํความสะอาด อุปกรณ์ตดัเลบ็เทา้ รวมถึงแปรงสีฟันและยา
สีฟันดว้ย                   

2. ชามอาหารและนํา  
ชามอาหารและนาํเป็นชามเดียวกนัจะมีลกัษณะฐานของชามจะกวา้ง

เพือไม่ใหช้ามหกควาํไดง่้าย ทวัไปเป็นชนิดวางกบัพืนมีทงัชนิดพลาสติก โลหะ 

 

รูปที 4.7 อุปกรณ์ของใชส้าํหรับดูแลความสะอาดสุนขั 

รูปที 4.8 แปรงลวด  
(Slicker Brush) 
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เซรามิก ส่วนชามชนิดแขวงติดกบักรงจะนิยมชนิดพลาสติกเนืองจากมีนาํหนกั
เบา กรณีใหน้าํอาจพิจารณาเลือกเป็นขวดนาํแขวนกบักรงกไ็ด ้

 

 

3. ปลอกคอ สายรัดอก สายจูงและโซ่ล่าม 
ปลอกคอสาํหรับสุนขัมีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือกซึงทาํจากวสัดุพวก

ผา้ ไนลอน พลาสติก หนงัสตัวแ์ละโลหะ ขนาดมีตงัแต่ 8, 10, 12, 14, 16 จนถึง 
28 นิว การใชป้ลอกคอใหพ้อเหมาะสามารถตรวจไดโ้ดยเมือใส่คอสุนขัแลว้ให้
เอานิวมือทงัสีนิวสอดเขา้ใตป้ลอกคอจะตอ้งเขา้ออกไดส้ะดวก ปลอกคอชนิด
โลหะนิยมใชใ้นสุนขัขนาดใหญ่โดยเฉพาะสุนขัทีไม่ค่อยเชือฟังคาํสงัจะใช้
ปลอกคอบงัคบัชนิดโลหะเรียกวา่ choke or check chain ซึงมีลกัษณะสาํคญัที

 

  

A 

B 

C 

รูปที 4.9 อุปกรณ์สาํหรับใหอ้าหารและนาํ  A : ชามแขวงกรง ; B : ชามวาง
พืนชนิดโลหะและเซรามิก ; C : ขวดนาํชนิดแขวงกรง 



การจดัการดูแลสุนขั ๖๒

ขนาดของปลอกคอลดลงเพือบีบรัดคอของสุนขัใหเ้กิดอาการเจบ็ ทาํใหเ้จา้ของ
สามารถลดกาํลงัในการดึงรังและทาํใหสุ้นขัเชือฟังไดง่้ายขึน 
                                   

 
 

 

A B 

 

รูปที 4.10 อุปกรณ์สาํหรับบงัคบัจูงสุนขั  A : ปลอกคอและสายจูง ;          
B : ปลอกคอบงัคบั (choke chain) และสายจูง 

รูปที 4.11 แสดงวธีิการใส่ปลอกคอบงัคบั (choke chain) 
ภาพที 1  เป็นวธีิทีถกูตอ้ง โซ่จะคลายออกเมือหยอ่นสายจูง 
ภาพที 2  เป็นวธีิทีผดิ โซ่จะยงัรัดคอสุนขัถึงแมจ้ะหยอ่นสายจูง 
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สายรัดอกสุนขัมีหลายรูปแบบให้

เลือกซึงทาํจากวสัดุพวกผา้ ไนลอน และ
หนงัสตัว ์ นิยมใส่จูงแทนปลอกคอในสุนขั
ทีเชืองและเชือฟังคาํสงัเพราะปลอกคอ
สามารถทาํใหเ้กิดอาการเจบ็บริเวณลาํคอ
ของสุนขัไดข้ณะทีมีการกระชาก 
 
     

สายจูงสาํหรับสุนขัมีหลากหลายรูปแบบใหเ้ลือกซึงทาํจากวสัดุพวกผา้ 
ไนลอน หนงัสตัว ์ ขนาดความยาวประมาณ 1.8 เมตร ความกวา้งมีหลายขนาด
ตามความเหมาะของการใชง้าน และการใชส้ายจูงจะตอ้งไม่พนัสายจูงไวก้บั
ขอ้มือเพราะกรณีสุนขักระโจนตวัอยา่งรวดเร็วอาจทาํใหข้อ้มือเกิดอาการเคลด็
หรืออกัเสบได ้และไม่ควรใชโ้ซ่ล่ามซึงเป็นโลหะใส่จูงสุนขัเนืองจากขณะวิงโซ่
ล่ามจะแกวง่ไปมาอาจทาํใหเ้กิดอนัตรายได ้

โซ่ล่ามสาํหรับสุนขัมีสองสามรูปแบบใหเ้ลือกซึงทาํจากวสัดุโลหะ
เหลก็หรือทองเหลือง ขนาดความยาวประมาณ 1.4-1.8 เมตร ส่วนความหนามี
ตงัแต่ 1.6, 2, 2.5, 3, 3.5, 4 และ4.5 มิลลิเมตร การล่ามสุนขัไม่ควรใชส้ายจูง
เพราะสุนขัเดินและวิงไปมาทาํใหส้ายจูงบริเวณทีพนัหลกัไวเ้กิดการเปือยและ
ขาดไดง่้าย 

4. ของเล่น 
ของเล่นเป็นสิงหนึงทีจาํเป็นอยา่งยงิทีควรจะมีไวเ้พือใชส้ร้างเสริม

ความสมัพนัธ์ดว้ยกิจกรรมการเล่นระหวา่งเจา้ของกบัสุนขั หรือสุนขักบัสุนขั
ดว้ยกนั ทงันีเพราะพฤติกรรมการเล่นเป็นส่วนหนึงทีสาํคญัมากต่อการ

 
รูปที 4.12 แสดงสายรัดอกสุนขั 



การจดัการดูแลสุนขั ๖๔ 

พฒันาการการเรียนรู้ของสุนขั ซึงของเล่นสาํหรับสุนขัมีมากมายหลายชนิดให้
เลือกตามความเหมาะของงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  รูปท ี4.13 ของเล่นรูปแบบต่างๆสาํหรับสุนขั 
 

อาหารและนํา 
 อาหารและนาํตอ้งสะอาดและไม่บูดเน่า การพิจารณาเลือกประเภทของ
อาหารเจา้ของสุนขัจะใหอ้าหารสาํเร็จรูปหรืออาหารคลุก ทงันีขึนอยูก่บัความ
สะดวกและความเหมาะสมของตวัเจา้ของเอง ปัจจุบนัมีอาหารสาํเร็จรูปมากมาย
หลายขนาดและหลายยหีอ้ใหเ้ลือกใชซึ้งช่วยใหป้ระหยดัเวลาในการเตรียม
อาหารใหแ้ก่สุนขัและคุณค่าทางอาหารครบถว้นมากกวา่ทีจะคลุกอาหารสดให้
สุนขักิน การพิจารณาคุณค่าทางอาหารไม่วา่จะเป็นอาหารสาํเร็จรูปหรืออาหาร
คลุกกต็าม คุณค่าทางอาหารจะตอ้งครบทงั 5 หมู่เช่นเดียวกบัความตอ้งการของ
มนุษย ์ซึงจะอธิบายในหวัขอ้ต่อไป 

 


