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บทคัดยอ 

                  จากการทําศิลปนิพนธครั้งน้ีขาพเจาไดใชเวลาศึกษาขอมูล รวมถึงการเขาศึกษาหา

ขอมูลในพ้ืนที่จริง ณ กองพันสุนัขทหาร อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษาหาขอมูลที่

ถูกตองและลึกซึ้ง การเขาไปศึกษาพ้ืนที่จริงทําใหขาพเจาไดเห็นถึง วิถีชีวิตและความเปนอยูของเหลา

สุนัขปฏิบัติหนาที่ การฝกฝน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางเต็มประสิทธิภาพ กอนที่จะออกไป

ปฏิบัติหนาที่จริงรวมกับผูบังคับสุนัข นอกจากการไดเรียนรูวิถีชีวิตที่ทําใหเห็นถึงมิตรภาพ ความ

ผูกพันธ ขาพเจายังไดเรียนรูเกี่ยวกับลักษณะนิสัยของเหลาสุนัขและผูบังคับสุนัข พ้ืนฐานสายพันธุ 

และความสามารถเฉพาะดานของเหลาสุนัขปฏิบัติหนาที่ ทําใหขาพเจาเล็งเห็นถึงความสําคัญของสัตว

เหลาน้ี ซึ่งนอกจากจะเปนเพ่ือนที่ดีและซื่อสัตยตอมนุษย ยังเปนผูชวยที่กลาหาญ ซื่อสัตย และปฏิบัติ

หนาที่อยางสุดหัวใจไปพรอมๆไปกับผูบังคับสุนัข ช้ินงานเครื่องประดับถายทอดอารมณของความกลา

หาญ ซื่อสัตย และเสียสละ เพ่ือใหเห็นถึงภาพลักษณที่ดีงามของผูบังคับสุนัขและเหลาสุนัขปฏิบัติ

หนาที่ ที่ปฏิบัติหนาที่ดวยความซื่อสัตย ไมคดโกง และเสียสละอยางแทจริงเพ่ือประชาชนและ

ประเทศชาติ ศิลปนิพนธชุดน้ีน้ันยังมีจุดประสงคเพ่ือถายทอดและนําเสนอใหบุคคลทั่วไปไดทราบถึง

ความสําคัญของสัตวที่เสียสละปฏิบัติหนาที่เพ่ือมนุษย และยังเปนเพ่ือนแทตอมนุษย การทําศิลป

นิพนธชุดน้ีขาพเจายังมุงหวังในการตอยอดเพ่ือสรางรายได นํามาสบทบกองทุนที่มีความเกี่ยวของกับ

สุนัขเพ่ือเปนประโยชนตอสาธารณะชนตอไป  
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Abstract 

 

 This thesis is conducted by data collecting from Military Dog Battalion, Pak 

Chong District, Nakhon Ratchasima in order to access the real and accurate sources. 

The survey allows me to discover the living of the military dog, friendship between the 

military dogs and their commander, and how they have been trained before officiating. 

Additionally, the military dogs’ characteristics, species and specific abilities are 

underscoring these military dogs’ usefulness. Besides the idea that dog is a friend of 

human and a symbol of honesty, also, they are considered that they are brave and 

willing to sacrifice. This jewelry delicately and beautifully expresses the bravery, 

honesty and sacrifice to evoke the image of the military dogs’ and their commander’s 

devotion for people and the great nation and to build up some acknowledgement 

towards the importance of the military dogs. Ultimately, the aims of this thesis are to 

contribute the profit for the military dog’s fund and to generate the public benefit 

later on 

 

 



 

ช 

กิตติกรรมประกาศ 

 ขาพเจาขอขอบพระคุณครอบครัว ที่คอยเปนกําลังใจ ใหความรัก รวมถึงสนับสนุน

คาใชจายๆตางๆมาโดยตลอดจนกระทั่งทําศิลปนิพนธชุดน้ีสําเร็จลุลวง และยังชวยจัดการปญหาตางๆ

ที่เกิดขึ้นระหวางชวงเวลาที่ทําศิลปนิพนธ  

 ในการทําศิลปนิพนธครั้งน้ีตองขอขอบพระคุณอาจารยทุกทานในภาควิชาออกแบบ

เครื่องประดับ โดยเฉพาะอาจารยแพรที่ปรึกษาศิลปนิพนธ ที่ทําใหขาพเจารูสึกอบอุนตลอดเวลา 4 ป 

ที่ไดศึกษาในภาควิชาออกแบบเคร่ืองประดับ ทําใหขาพเจาเติบโตขึ้นอยางมีศักยภาพ นอกจากการ

เปนนักออกแบบที่ดีแลว ยังตองคํานึงถึงความนอบนอม การมีสัมมาคารวะ และการเคารพสิทธิของ

ผูอ่ืนรวมถึงการตรงตอเวลาที่สําคัญมากตอการดํารงชีวิตตอไป 

 ขาพเจาขอขอบคุณเพ่ือนๆภาควิชาออกแบบเครื่องประดับรุน 17 ทุกคนที่ไดใชชีวิต

รวมกันมาตลอด 4 ป ขอบคุณเหลาผองเพ่ือนกลุมมังกรจิวเวอรี่  หยก บริ้ง มาย แพรว องุน เอย ดิว 

เดียร โจโจ พลอย แพร อ่ังเปา ผูรวมทุกข รวมสุขอยางสุดขีดมาดวยกันตลอด เวลาที่ไดใชรวมกันเปน

เวลาที่สนุกมาก  

 ขอบคุณ ต้ิงเอิรธ อีฟ ฝน มายด ปริ้น เพ่ือนมัธยมที่คอยเคียงขางกันมาตลอด ขอบคุณพ่ี

อุม นองลูกนํ้า นองกอบัว และนองอุม สายรหัสที่นารักเปนเหมือนครอบครัวเล็กๆที่ปรึกษาไดตลอด 

หรือเวลาที่ขาพเจาทํางานไมทันเวลา พ่ีอุมและนองๆจะคอยชวยเหลือถามไถ การใหกําลังใจเล็กๆที่มี

คุณคามากๆตอใจ  

 ขอบคุณมะปราง แยม แทงทอง ที่เปนนองที่นารักมาโดยตลอด เปนเพ่ือนในยามทุกขและ

ยามสุข ขอบคุณทั้งสามคนที่เปนผูชวย พ้ืนที่ระบาย กําลังใจ และผูแกไขสถานการณเรงดวนใหผานไป

อยางลุลวง 

 ขอบคุณพ่ีอายที่พาไปกองพันสุนัขทหาร และ พาทองเที่ยวในสระบุรี นอกจากน้ียัง

ขอบคุณมิตรภาพและความจริงใจที่มีใหกับขาพเจา ขอบคุณที่เปนทั้งพ่ีและเพ่ือนที่คอยใหคําปรึกษา

ทั้งดานการลดนํ้าหนักระหวางทําศิลปนิพนธ และยังเปนที่ปรึกษาในดานการใชชีวิต ขอบคุณที่แนะนํา

สิ่งดีๆใหกับขาพเจาเสมอ  

  

 ขอบคุณพ่ีหนุมที่คอยดูแลสถานที่ทํางานและเครื่องมือตางๆ รวมทั้งขอบคุณชางทุกคนที่

ชวยเหลือในกระบวนการบางสวน ขาพเจารูสึกซาบซึ้งในนํ้าใจของรานชุบเฮียต๋ีและซอมาก ที่ชวย

แกไขสถานการณตางๆใหขาพเจามาโดยตลอด โดยเฉพาะการชุบอยางเรงดวนแตมีคุณภาพสูงในงาน

ศิลปนิพนธครั้งน้ี ขอบคุณโรงหลอบานเมโสที่หลองานไดอยางมีคุณภาพ
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บทที ่1 

บทนาํ 

 

1.1 ทีม่าและความสาํคญัของปญหา 

ทามกลางภัยคุกคามตอความม่ันคงของโลก สงผลกระทบตอประเทศไทยซ่ึงนับวันยิ่งทวี 

ความรุนแรงเพ่ิมสูงข้ึน ประกอบกับวิวัฒนาการและความซับซอนของเทคโนโลยีในปจจุบันท่ีพัฒนา 

กาวหนาอยางรวดเร็ว เปนสวนสําคัญท่ีทําใหอาวุธท่ีใชในการตอสูมีความซับซอนและรายแรงมาก 

ตามไป สถานการณดังกลาว ทําใหทหารและกองทัพท่ีมีหนาท่ีดูแลความสงบสุขของประเทศจักตอง 

สรางความแข็งแกรงเพ่ือตั้งรับภัยท่ีมองไมเห็นเหลานั้น นอกจากความเสียสละและความกลาแกรงของ 

นายทหารไทยทุกนาย ยังมีการฝกระดับหนวยทหารเล็กหรือสุนัขทหาร ซ่ึงจะตองใชสุนัขท่ีมีไหวพริบ 

ปฏิภาณ แข็งแรง เขมแข็ง อดทน ผานการฝกฝนอยางหนัก เพ่ือปฏิบัติหนาท่ีและภารกิจไปพรอมกับ 

นายทหารทุกคน การปฏิบัติหนาท่ีมีประสิทธิภาพของสุนัขทหาร ไดแก การคนหาระเบิด ยาเสพติด 

การแจงตําแหนงหรือพิกัดคนราย การจูโจมผูกอการราย การพลีชีพเพ่ือใหภาระกิจสําเร็จลุลวง และ 

ความเสียสละเพ่ือปกปองนายทหารผูเลี้ยงดูไดอยางปลอดภัยดวยชีวิต 

 ในความดีท่ีสูงสงของสุนัขทหารรวมถึงการเปนเพ่ือนท่ีรัก และจริงใจตอนายทหารผูฝกอยาง 

หมดหัวใจ ทําใหตัวขาพเจารับรูถึงความซ่ือสัตยของสุนัขท่ีเปรียบเสมือนผูกลาหาญในสนามรบ และ 

เพ่ือนแทของชีวิต สามารถสอนใหขาพเจาในฐานะมนุษยไดรับรูถึงการเสียสละและสัมผัสถึงความรูสึก 

อันไดรับการเติมเต็มจากความรักท่ีปราศจากเง่ือนไข ดังนั้น ขาพเจาในฐานะนักออกแบบเครื่อง 

ประดับ ผูตระหนักถึงความสําคัญของสุนัขซ่ึงเปนสัตวท่ีมีความซ่ือสัตยและความจริงใจท่ีมีตอมนุษย 

จึงตองการนําเสนอโครงการศิลปนิพนธท่ีสามารถบอกเลาถึงความกลาหาญ และ เสียสละของสุนัข 

ทหารท่ีปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติและประชาชนผานรูปแบบของผลงานเครื่องประดับ เนื่องจาก 

เครื่องประดับเปนตัวแทนในการแสดงออกถึงความคิด ท้ังในสวนท่ีเปนรูปธรรม และความรูสึกเชิง 

นามธรรม สามารถทําใหผูสวมใสเกิดความรูสึกละเอียดออนลึกซ้ึง 

 

1.2 วัตถุประสงคของโครงการ  
  1.2.1 ตองการสรางสรรคเครื่องประดับจากแรงบันดาลใจในความกลาหาญของสุนัขทหาร 

และสวมใสเพ่ือแสดงออกและประชาสัมพันธใหคนท่ัวไปรับรูถึงความสําคัญของสัตวผูกลาหาญ 

ซ่ือสัตยและเสียสละ 
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  1.2.2 ศึกษาความเปนไปไดในการจําหนายเพ่ือหารายไดสมทบทุนใหกับหนวยงานท่ีมีความ

เก่ียวของกับสุนัข 

 

1.3 ขอบเขตในการวิจัยและการออกแบบ 

1.3.1 ศึกษาเรื่องราวของสุนัขทหารไทย ในกองพันทหารสุนัข อ.ปากชอง จ.นครราชสีมา  

- ศึกษาจํานวนสุนัขในกองพันทหารสุนัข  

- ศึกษาหนาท่ีของสุนัขทหาร 

- ศึกษาชีวิตและระเบียบการฝกสุนัข 

- ศึกษาเรื่องอาหารของสุนัข 

-    ศึกษาเรื่องการเลี้ยงดูสุนัขทหาร 

1.3.2 ศึกษาและวิเคราะหลักษณะของสุนัขทหาร ทาทาง อารมณ ทัศนธาตุ และ

องคประกอบศิลป เพ่ือสามารถถายทอดกายภาพ ท่ีแสดงออกถึงความกลาหาญ ซ่ือสัตยและเสียสละ

ของสุนัข ทหาร  

1.3.3 ศึกษาแนวทางในการนําเสนอเพ่ือหาชองทางในการจําหนายผลงานเครื่องประดับอยาง 

เหมาะสม 

 1.3.4 ศึกษาวัสดุท่ีมีความเหมาะสมในการสรางสรรคผลงานเครื่องประดับ 

 1.3.5 ศึกษากลุมคนท่ีมีความสนใจในเครื่องประดับท่ีมีความเก่ียวของกับสัตว 

 1.3.6 สังเคราะหขอมูล และรูปแบบของเครื่องประดับท่ีถายทอดแนวความคิดของความ 

กลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละของสุนัขทหาร 

  

1.4 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

1.4.1 ผลงานเครื่องประดับท่ีถายทอดและอธิบายถึงความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละ 

ของสุนัขทหาร 

1.4.2 รูปแบบเครื่องประดับท่ีจะพัฒนาตอยอดสูการขายจริง  และโครงการศิลปนิพนธครั้งนี้

เปนการทดลองความสามารถในการจัดจําหนายเพ่ือนํารายไดสมทบใหกับกองพันสุนัขทหาร อําเภอ 

ปากชอง จ.นครราชสีมา ในการพัฒนาเหลาสุนัขทหารใหมีความสามารถสูงสุดตอไป 
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บทที่ 2 

การศึกษาและรวบรวมขอมูล 

 

2.1 ความเปนมาของสนุัขทหารแหงราชอาณาจักรไทย 

 ประเทศไทยไดมีการจัดต้ังโครงการสุนัขสงคราม กรมการสัตวทหารบก ในปพุทธศักราช 

2515 0

1เพ่ือสนองพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ทรงได

พระราชทานทรัพย สวนพระองค เพ่ือเปนคาใชจายในการฝกและการทดลองปฏิบัติงาน เพ่ือปองกัน

การสูญเสียของฝายทหาร จากกับระเบิดและหลุมขวากของผูกอการราย พรอมกันน้ีกองทัพสหรัฐได

นอมเกลาถวายสุนัขสงคราม จํานวน 15 ตัว โครงการสุนัขสงครามที่กรมการสัตวทหารบกดําเนินการ

ไดขยายการใชสุนัขออกไปทุกกอง ทัพภาคสามารถสนับสนุนในการปราบปราม ผูกอการรายอยาง

ไดผล กองทัพบกจึงอนุมัติใหจัดต้ังเปนกองรอยสุนัขใชงานในป พ.ศ.2516 

 1

2ตอมาในปพุทธศักราช 2528 ไดจัดต้ังกองรอยสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก ตามคําสั่ง 

กอง ทัพบก และในป 2538 ไดมีการจัดต้ังกองพันสุนัขทหาร (อจย.4-25) ตามคําสั่งกองทัพบก 

(เฉพาะ) ที่ 125/3 โดยการแปรสภาพจากกองรอยสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก และปดการบรรจุ

กองสุนัขใชงาน กรมการสัตวทหารบก หนาที่ของเหลาสุนัขทหารน้ัน กรมการสัตวทหารบกไดจัดชุด

สุนัขทหารเขาสนับ สนุนแผนงานการปองกันประเทศ และแผนงานการรักษาความสงบและความ

มั่นคงภายใน รวมทั้งสิ้น 5 แผนงานไดแก แผนงานปกติ, แผนงานปองกันชายแดน (กองกําลังทั้ง 7 

กองกําลัง), แผนงานรักษาความมั่นคงภายใน, แผนงานสนับสนุนชุดสํารวจและปกปองเขตแดน (ใน

แนวชายแดนระหวางไทย–ลาว และไทย–มาเลเซีย) และแผนงานอ่ืนๆ อาทิเชน ชุดกองอํานวยการ

รวมถวายความปลอดภัยไกลกังวล และครูฝกสุนัขทรงเลี้ยงนอกจากน้ียังปฏิบัติภารกิจพิเศษที่ไดรับ

มอบหมายจากกองทัพบก โดยการจัดสุนัขชวยเหลือผูประสบภัยในเหตุการณภัยพิบัติ, การเก็บกูทุน

ระเบิดกับระเบิด, การรักษาความปลอดภัย การประชุมระดับชาติและระดับนานาชาติ ในวาระตางๆ 

ที่ประเทศไทยเปนเจาภาพ (การประชุมสุดยอผูนําอาเซียน ครั้งที่ 15) และการจับกุมบุคคลตางดาว 

การลักลอบเขาประเทศโดยผิดกฎหมาย ตรวจจับยึดยาเสพติดชนิดตางๆ อาวุธสงคราม เปนตน 

                                                            
1 Porramate Khumwan. (2554). ประวัติความเปนมาของกองพันสุนัขทหาร. เรียกใชเมื่อ 16 ธันวาคม 2559 จาก 

http://porramate.blogspot.com/2011/08/blog-post_31.html 
2 กรมการสัตวทหารบก. (ม.ป.ป.). ประวัติการกอต้ังศูนยการสุนัขทหาร. เรียกใชเมื่อ 16 ธันวาคม 2559 จาก 

http://www.vrdarmy.com/thaiwardogs/index.php/เก่ียวกับหนวย/ประวัติความเปนมา 
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2.2 ประเภทของสุนัขทหารแหงราชอาณาจักรไทย 

      สุนัขที่ใชทางการทหารของไทย มีทั้งหมด 4 สายพันธ คือ 

  

 2.2.1 เยอรมันแชพเพิรด (German Shepherd)  

 เปนสุนัขที่จงรักภักดี แข็งแกรง และไมกาว ราว ทําใหเยอรมันแชพเพิรดเปนสุนัขที่มีความ

เก่ียวพันกับการปฏิบัติหนาที่ เพ่ือชวยในการรักษาความปลอดภัย และชวยชีวิตเพ่ือนมนุษยมาเปน

เวลายาวนานในทางการทหารของไทย เยอรมันแชพ-เพิรดถือเปนสุนัขที่สามารถปฏิบัติหนาที่ไดทั้ง 3 

ประเภท ทั้งสุนัขรักษาความปลอดภัย สุนัขยุทธวิธี และสุนัขหนาที่พิเศษ เน่ืองจากมีความสามารถ

ครบถวนในการปฏิบัติภารกิจตางๆและสามารถเขาสังคมไดดี 

 ลักษณะทั่วไป 

 เปนสุนัขที่สามารถทนกับความหนาวไดมากเน่ือง จากมีถิ่นกําเนิดในประเทศเยอรมัน มีช่ือ

เรียกอีกช่ือหน่ึงคือ อัลเซเช่ียน เปนสุนัขที่มีความแข็งแรงและมีความวองไว เปนสัตวที่มีกลามเน้ือ 

ต่ืนตัวและมีชีวิตชีวา โดยรวมแลวจะกลมกลืนและไดสัดสวนกันระหวางสวนหนาและสวนทาย ปาก

ยาวแต ไมแหลม หูต้ัง อกกวาง หางเปนพวงยาวและทอดสวยงาม ขนยาวดกสีดําแซมดวยนํ้าตาและ

เทา ตัวจะ ยาวกวาสวนสูง ลําตัวลึก เสนรอบตัวจะเปนเสนโคงที่กลมกลืนแทนที่จะเปนเหลี่ยมมุม มี

ขนาดตัวคอน ขางใหญ ใหความรูสึกไมวาจะอยูน่ิงหรือเคลื่อนไหวถึงความกระชับของกลามเน้ือและ

การเคลื่อนที่อยาง นุมนวล สุนัขพันธน้ีมีรูปรางที่สวยงามและเฉลียวฉลาดอยางยิ่ง จมูกมีความไวตอสิ่ง

เรา (ตารางที่ 2.1 และภาพที่ 2.1) 

 

ตาราง 2.1 ลักษณะทางกายภาพตามมาตรฐานสายพันธุเยอรมันเชพเพิรด 

 

ขนาด 

จะอยูในสัดสวนของความยาวตอความสูงอยูระหวาง 10 ตอ 8.5 ความสูงของสุนัข   

เพศผู วัดจากจุดสูงสุดของไหลอยูระหวาง 24-25 น้ิว สวนเพศเมีย 22-24 น้ิว ความ

ยาววัดจาก กระดูกอกไปยังตอนทายของกระดูกสะโพก 

 

ศรีษะ 

แข็งแรงไดสัดสวนกับลําตัว ศีรษะของเพศผูแลดูล่ําสัน สวนเพศเมียก็ออนชอย ปาก

ยาว และแข็งแรง มองจากดานหนาหนาผากจะโคงเล็กนอย กะโหลกศีรษะลาดเท

ยาวเปนรูป ลิ่ม ด้ังจมูกจะไมหักมาก กรามแข็งแรง 

 

ฟน 

42 ซี่ ขางบน 20 ซี่ ขางลาง 22 ซี่ แข็งแรงและสบกันแบบกรรไกร ฟนขางบนยื่นไป

ขาง หนาหรือการสบแบบเสมอเปนลักษณะที่ไมพึงประสงค ฟนลางที่ย่ืนไปขางหนา

เปนขอ บกพรองที่รายแรง ถาหากฟนซี่อ่ืนที่นอกเหนือไปจากฟนกรามเล็กก็ถือเปน

ขอบกพรอง รายแรงเชนกัน 

ปาก กระบอกปากยาว ริมฝสีดํากระชับ 
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ตาราง 2.1 ลักษณะทางกายภาพตามมาตรฐานสายพันธุเยอรมันเชพเพิรด (ตอ) 

ตา ขนาดปานกลาง รูปรางเหมือนเมล็ดอัลมอนด ต้ังแบบเฉียงเล็กนอยแตไมโปน

ออกมา ตาควรจะดํามากที่สุดเทาที่จะมากได มีแววตาที่ฉลาดและเฉียบแหลม 

 

ห ู

แหลมพอประมาณไดสัดสวนกับกะโหลกศีรษะและเปดไปขางหนา และจะต้ังชัน

เมื่อต้ัง อกต้ังใจ หูที่อยูในอุดมคติเสนกลางของใบหูเมื่อมองจากดานหนา จะขนาน

กันและจะต้ังฉากกับพ้ืน หูที่ถูกตัดหรือหอยจะตองถูกคัดออกจากสนามประกวด 

จมูก จมูกดําเปนมัน 

 

คอ 

แข็งแรงและเต็มไปดวยกลามเน้ือ คอนขางยาวไดสัดสวนกับศีรษะ หนังไมหยอน

ยาน เมื่อสุนัขต้ังใจหรือต่ืนเตนศีรษะจะชูสูง คอจะยืดออก โดยทั่วไปศีรษะจะย่ืนไป

ขางหนา มากกวาชูสูง แตจะสูงกวาไหลเล็กนอย โดยเฉพาะอยางย่ิงในตอน

เคลื่อนไหว 

อก ลึก กวาง แข็งแรง เมื่อเคลื่อนตัวจะยิ่งดูแข็งแกรง แตไมเทอะทะใหญจนเกินไป 

 

 

ลําตัว 

โครงสรางโดยรวมทําใหเกิดความรูสึกถึงความลึกและแนน แตไมเทอะทะ อกควร

จะเต็ม และลงลึกอยูระหวางขาทั้งสองขาง อกกวางมีเน้ือที่มากพอสําหรับหัวใจและ

ปอดซี่โครง ยาวและโคงไมเปนรูปถังเบียรหรือแบนมากเกินไป และไปจรดสวนอก

ลงไปถึงขอศอก หากซี่โครงอยูในลักษณะที่ถูกตองจะทําใหศอกหดกลับอยางอิสระ 

ในขณะที่สุนัขกําลัง ว่ิงเหยาะๆ หากกระดูกซี่โครงโคงออกมามากเกินไปจะทําให

ขอศอกกางออก 

ขาหนา จากไหลลงมาทอนขาตรง กระดูแข็งแรง เปนลักษณะวงรี ไมใชวงกลม กระดูขาจะ

แบนเล็กนอย 

ขาหลัง ขาทอนบนชวงสะโพกหนากวาง ลาดโคงลงตํ่า เอนไปทางดานหลัง ทอนขาลางกับ

บนทํามุม 120 องศา ขาทอนลางตรง มองจากดานหลังจะเห็นขาทอนลางขนานกัน 

หาง เปนพวงขอกระดูกสันหลังขอสุดทายอยางนอยจะย่ืนไปตอกระดูกขาหลัง หางต้ังอยู

ตรงตะโพกและหอยลงขณะที่อยูในทาพัก หางจะโคงเล็กนอย เมื่อสุนัขต่ืนเตนหรือ

กําลังเคลื่อนไหวหางจะโคงและยกขึ้น แตไมควรโคงไปขางหนาและเลยเสนต้ังฉาก 

หางที่สั้นเกินเปนขอบกพรองอยางมาก หากหางถูกตัดจะถูกตัดสิทธ์ิไมใหประกวด 
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ตาราง 2.1 ลักษณะทางกายภาพตามมาตรฐานสายพันธุเยอรมันเชพเพิรด (ตอ) 

ขน ควรมีขนสองช้ันและยาวปานกลาง ขนช้ันนอกควรจะแนนมากที่สุดเทาที่จะแนนได 

ขนเหยียดตรง หยาบแนบไปกับลําตัว ขนช้ันนอกเปนลอนเล็กนอย ศีรษะรวมทั้ง

ขางในหู หนาผาก ขาและเทาจะปกคลุมดวยขนสั้น สวนคอจะปกคลุมดวยขนที่หนา

และยาวกวา ดานหนาของขาหนาและขาหลังจะมีขนยาว และย่ืนไปปกคลุมขอเทา

และขอขาหลังตามลําดับ ขนที่น่ิมและคลายไหม, ขนช้ันนอกยาวเกินไป, ขนเหมือน

ขนสัตวและหยิกเปนลอนเปนสิ่งที่ไมพึงประสงค 

สีขน ไมมีสีที่แนนอน แตจะนิยมสีเขมมากกวา หากจมูกสีออน สีฟาหรือเปนสีตับเปน

ขอบกพรองที่รายแรง หากขนสีขาวหรือมีจมูกไมดําจะถูกหามไมใหลงประกวด 
 

 
 

ภาพที่ 2.1 ภาพแสดงลักษณะทางกายภาพของสุนัขสายพันธเยอรมันแชพเพิรด 

(ที่มา : https://www.gotoknow.org/posts/242804 ) 

 

 การดูแลเอาใจใส 

 เยอรมันเชพเพิรด เปนสุนัขที่ราเริง ตองการการดูแลเอาใจใสและตองการสิ่งเราทางใจ ดังน้ัน

การพาเดินควบคูกับการฝกวินัยเปนประจํา จะเพ่ิมคุณภาพชีวิตของสุนัขไดดี นอกจากน้ี การพา

เยอรมันเชพเพิรดไปออกกําลังกายทุกวัน จะทําใหเกิดการเผาผลาญที่ดี รูปรางสมสวนคลองตัว และมี

ความมั่นคงทางอารมณ ไมดุหรือกาวราว การทําความสะอาดน้ันควรแปรงขนเปนประจําอยางนอย 2 

วันตอครั้ง และอาบนํ้าเดือนละ 1 ครั้ง  
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 2.2.2 ลาบราดอรรีทรีฟเวอร (Labrador Retriever)  

 เปนสุนัขที่มีความเฉลียวฉลาด ออนโยน และจิตใตดี เปนสุนัขพันธุใหญที่จัดอยูในกลุม 

sporting group เน่ืองจากตนกําเนิดเปนสุนัขที่ใชในการลาและจับสัตว พ้ืนฐานโครงสรางจึงเปนสุนัข

ที่มีความแข็งแรง ทรงตัวไดดี สามารถทนตอสภาวะที่ปรวนแปรไดดี ดูใจดีมีความฉลาดและสงางาม 

สุนัขพันธุลาบราดอร รีทรีฟเวอรน้ีมีตนกําเนิดในรัฐนิวฟาวดแลนด ประเทศแคนาดา โดยใชชวยงาน

ชาวประมงในการลากอวนเขาฝง ปที่กําเนิดประมาณ ค.ศ. 1800 และ ตอมาในชวงตนคริสตศตวรรษ

ที่ 19 สุนัขตนสายพันธุลาบราดอรไดถูกนําจากนิวฟาวดแลนดมาที่ประเทศ อังกฤษ ซึ่งเปนสุนัขที่มีสี

ดํา ขนสั้นทั้งสิ้น แตดวยความที่มีการเก็บคาภาษีสุนัขที่แพงมาก ประกอบกับกฏระเบียบที่เขมงวดของ

อังกฤษทําใหการนําเขาสุนัขพันธุน้ีไปยังอังกฤษตองหยุดชะงักลง เมื่อความตอง การลดนอยลงคนจึง

เลิกเพาะ จนมีการพัฒนาสายพันธุขึ้นมาใหมโดยผสมขามสายพันธุกับสุนัขในกลุม    รีทรีฟเวอรในป 

ค.ศ. 1903 จะเห็นไดวาเดิมสุนัขพันธุน้ีมีแตสีดํา แตหลังจากมีการพัฒนาสายพันธุในภาย หลังทําให

เกิดสีเหลืองตามมา ซึ่งก็เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปและถูกตองตามมาตรฐานสายพันธุ หรือแมจะเปน

สีช็อคก็ไดรับความนิยมปจจุบันสุนัขพันธุน้ีนอกจากจะใชงานในการลาสัตวแลว ยังใชในการตรวจ 

คนหายาเสพติด ระเบิด และชวยนําทางใหกับผูพิการทางสายตาอีกดวย 

 ลักษณะทั่วไป 

 ลาบราดอรรีทรีฟเวอร เปนสุนัขที่มีรูปรางสมสวน เปนสุนัขที่ฉลาดหลักแหลม รักสนุกกระตือ 

รือรน ชางเอาอกเอาใจเปนสายพันธุที่เหมาะกับครอบครัวที่มีเด็กประกอบกับการที่เปนสุนัขเฝายามที่

ดี เน่ืองจากมีเสียงเหาทุมและ หนักแนน เปนที่นาเกรงขามเพ่ือเตือนเมื่อมีผูบุกรุก สามารถฝก

ความสามารถ พิเศษอ่ืนๆ ไดมากมาย เชน ใชเปนสุนัขคนหาผูประสบภัย คนหายาเสพติด ฯลฯ 

ปรับตัวเขากับสิ่งแวด ลอมใหมไดงาย (ตารางที่ 2.2 และภาพที่ 2.2) 

 

ตารางที่ 2.2 ลกัษณะทางกายภาพตามมาตรฐานสายพันธุลาบราดอรรีทรีฟเวอร 

ขนาด ตัวผูสูง 22.5-24.5 น้ิว หนัก 60-75 ปอนด, ตัวเมียสูง 21.5-23.5 น้ิว นํ้าหนัก 55-

70 ปอนด (สวนสูงถึงหัวไหล และนํ้าหนักโดยประมาณ 25-34 กิโลกรัม) 

ศีรษะ กะโหลกใหญกวาง สันจมูกมี STOP ขอบบนของเบาตาเปนสันนูนขึ้น เล็กนอย 

ฟน ฟนตองสบกันพอดี โดยฟนลางสัมผัสดานในของฟนบน 

ปาก ขอบปากสีดํา กระชับ ริมฝปากดานลางยอยลงเล็กนอย 

ตา ตามีแววที่เปนมิตร มีขนาดปานกลางไมโปนหรือบุมลึกเขาไป มีสีนํ้าตาลเขมหรือดํา 

ห ู หูจะปรกดานขางของหัว มีขนาดพอดี ถาดึงปลายหูมาดานหนาจะยาว ระดับตา 

จมูก จมูกใหญและกวาง มีสีดําสนิทหรือสีนํ้าตาล (ขึน้อยูกับสีขน) 

คอ คอหนา แข็งแรง เรียบเนียน ลาดลงรับกับหวงไหลไดดี 
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ตารางที่ 2.2 ลกัษณะทางกายภาพตามมาตรฐานสายพันธุลาบราดอรรีทรีฟเวอร (ตอ) 

อก อกหนา ลึก แข็งแรง ซี่โครงอกขยายกวางมั่นคง 

ตัว คอยาวเล็กนอย มีกลามเน้ือที่แข็งแรงเปนลักษณะของสุนัขที่ใชในเกม  กีฬา เสน

หลังตรง ลําตัวสั้น ชวงอกกวางหนา กระดูกซี่โครงคอนขางกลม 

ขาหนา ขาหนาเหยียดตรงแข็งแรง อุงเทาหนา น้ิวเทาโคงมาก ขาหลังแข็งแรง ไดสัดสวน 

หาง สวนโคนหางมีขนาดใหญ กลม หนา เรียวไปยังสวนปลาย ไมมีพูหาง หางคลายหาง

ของนาก 

ขน ขนสั้น เหยียดตรงและหนา มีขนสองช้ัน ขนเรียบ มีสามสี สีดําสนิท สีนํ้าตาลเขม 

หรือสีเหลืองหรือครีมจาง 

สีขน ขนมีสีครีม สีนํ้าตาลเหลือง และ สีดํา 
 

 
ภาพที่ 2.2 ลาบราดอรรีทรีฟเวอร 

(ที่มา : https://www.google.co.th/search?q=labrador+retriever&source=lnms&tbm 

=isch&sa=X&ved=0ahUKEwje26fh0KzUAhXEPI8KHdH7CjoQ_AUICigB&biw=1366&bih=67

2#imgrc=pz78N0Lk2JvAdM) 

 

 การดูแลเอาใจใส 

 การเลี้ยงสุนัขพันธุลาบราดอรรีทรีฟเวอร จะตองมีคอกที่ใหญและมีรั้วสูงลอมรอบ มีพ้ืนที่ให

สุนัขว่ิงเลน ควรใหสุนัขไดออกกําลังกายวันละ 30 นาที เพ่ือใหสุนัขมีรางกายที่แข็งแรง และมีสัดสวน

และรูปรางที่ดี คลองตัวและมีความมั่นคงทางอารมณ เน่ืองจากสุนัขพันธุลาบราดอรรีทรีฟเวอร จะ

อวนงายเวลาที่มีอายุมากขึ้นซึ่งสามารถกอใหเกิดปญหาดานสุขภาพ การดูแลเรื่องการกิน ปริมาณ 

อาหารตามความตองการอยางสมวัยในแตละวันจึงมีความสําคัญมากในการเลี้ยงดูสุนัขพันธลาบ

ราดอรรีทรีฟเวอร เพ่ือใหสุนัขมีอายุที่ยืมยาวและแข็งแรง การดูแลดานความสะอาดน้ันควรทําความ

สะอาดสุนัข เดือนละ 2 ครั้ง 
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 2.2.3 ร็อตไวเลอร (Rottweiler)  

 เปนหน่ึงในสายพันธุพันธุที่เกาแกที่สุด เน่ืองจากที่มีมาต้ังแตยุคโรมัน สุนัขเหลาน้ีถูกใชเปน

สุนัขเฝาหรือไลตอนฝูงสัตว ร็อตไวเลอรตองเดินขามเทือกเขาแอลปพรอมกับกองทหารโรมันขนาด

ใหญ เพ่ือคอยปกปองคนและไลตอนฝูงปศุสัตว ในตอนตนของศตวรรษที่ 20 ไดมีการนําสุนัขสายพันธุ

ตางๆ มาทดสอบเพ่ือใชในงานของตํารวจและร็อตไวเลอร ก็เปนที่ยอมรับวาเปนสายพันธุที่ เหมาะสม

ที่สุดสําหรับภารกิจน้ีและเพราะฉะน้ันสายพันธุน้ีจึงไดรับการรับรองใหใชเปนสุนัขตํารวจในป 1910 

อยางเปนทางการ 

 ลักษณะโดยทัว่ไป   

 ร็อตไวเลอรเปนสุนัขที่มีความฉลาด ดุดัน นาเกรงขาม และสามารถดูแลรักษาความปลอดภัย 

ไดอยางดีเย่ียม เหมาะสมอยางย่ิงที่จะเลี้ยงไวเพ่ือดูแลความปลอดภัย และเปนสุนัขใชงานที่มีความ

มั่นใจ หนักแนนและปราศจากความกลัว (ตารางที่ 2.3 และภาพที่ 2.3) 

 

ตารางที่ 2.3 ลกัษณะทางกายภาพตามมาตรฐานสายพันธุร็อตไวเลอร 

ขนาด สวนสูงสุนัขตัวผู 24-27 น้ิว สวนตัวเมีย 22-25 น้ิว รางกายดูกํายําเต็มไป ดวย

กลามเน้ือ บึกบึนมั่นคง รางกายดูแข็งแรงมีสมดุล ดูนาเกรงขาม 

 

 

ศีรษะ 

ความยาวปานกลาง มองดานขาง หนาผากจะโคงเล็กนอย ขากรรไกรบน และลาง

แข็งแรง หูขนาดปานกลาง หอยลง ลักษณะเปนรูปสามเหลี่ยม ในขณะที่ต่ืนตัวหูจะ

อยูในระดับเดียวกับสวนบนของกะโหลก จมูกกวาง และมีสีดํา ลําตัวกวางและลึกลง

ไปจนถึงขอศอก หลังเหยียดตรงและ แข็งแรง ชายกระเบนเหน็บสั้น ลึกและเต็มไป

ดวยกลามเน้ือ หางตัดสั้น เกือบชิดลําตัว 

ฟน มีลักษณะฟนแบบขบกรรไกร 

ปาก ริมฝผากดํา ยอยหอยกําลังดี ริมฝปากชุมช่ืน ไมแหง 

ตา ตาลึก เปนรูปทรงอัลมอนด ดวงตาสีนํ้าตาลเขม 

ห ู หูเปนรูปทรงสามเหลี่ยม ฐานหูต้ัง แตจะพับลงต้ังแตกลางห ู

จมูก จมูกใหญสีดํา 

คอ คอหนารับกับชวงไหลและอกเปนอยางดี มั่นคง แข็งแรง เต็มไปดวย กลามเน้ือ 

อก อกกวาง บึกบึน เต็มไปดวยกลามเน้ือ ดูนาเกรงขาม 

 

ลําตัว 

ระยะจากจุดสูงสุดถึงขอศอกมีระยะเทากับขอศอกถึงพ้ืนดิน ขาไดพัฒนา อยาง

แข็งแรง ประกอบดวยกระดูกที่ใหญและเหยียดตรง ฝาเทาแข็งแรง มีสปริงและ

เกือบจะต้ังฉากกับพ้ืนดิน  
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ตารางที่ 2.3 ลกัษณะทางกายภาพตามมาตรฐานสายพันธุร็อตไวเลอร (ตอ) 

ขาหนา ขาหนาตรง ขนาดกันทั้ง 2 ขาง กระดูกขาใหญ และแข็งแรง มั่นคง 

 

ขาหลัง 

ตนขาหลังหนาใหญกวาง เต็มไปดวยกลามเน้ือกระชับแข็งแรง เอนลาดไปทาง

ดานหลัง ขาทอนลางทํามุมรับกับขาทอนบนกําลังดูมองจากดานหลังขาทอนลาง

ขนานกัน 

หาง ตัดสั้น 

ขน ขนช้ันนอกเหยียดตรง แนนและหยาบ ยาวปานกลางและเรียบ ขนช้ันในจะอยู

บริเวณคอและตะโพก สวนขนจะหนาหรือบางขึ้นอยูกับ สภาพของอากาศ 

สีขน ตองมีสีดําโดยเสมอ โดยอาจจะมีมารคก้ิงสีสนิมหรือสีมาฮ็อกกานี มารคก้ิงที่วา

อาจจะอยูเหนือตาแตละขางบริเวณแกม เปนแถบอยูดานขางของปากเปนตน 

 

 การดูแลเอาใจใส 

 ร็อตไวเลอรตองไดรับการแนะนําและฝกฝนอยางเครงครัดสําคัญอยางย่ิงที่จะตองฝก เขาให

เขาสังคมดวย โดยใหปฏิบัติเปนประจําต้ังแตยังเปนลูกสุนัขในบรรยากาศที่ไมเครงเครียด น่ีเปนสิ่ง 

จําเปนถาหากตองการใหเขาโตขึ้นเปนสุนัขที่รูจักปฏิบัติตัวอยางเหมาะสมในสถานการณตางๆ แมจะ

จํา เปนตองฝกต้ังแตเมื่ออายุยังนอยและคอยยํ้าอยางสม่ําเสมอ ไมควรทําใหบรรยากาศการฝกเครียด

เกินไป ร็อตไวเลอรเปนสุนัขที่โตเร็วดังน้ันมีแนวโนมที่จะมีปญหาเรื่องโรคขอสะโพกอักเสบและการ

อักเสบของกระดูก ผูเลี้ยงจะตองมีความกระฉับกระเฉง และเขาใจในพฤติกรรมของสุนัข ควรเปนคน 

ที่มีความรับผิดชอบ ไมควรขังเขาไวในกรงหรือที่แคบเปนเวลานานจะทําใหสุนัขรูสึกเครียด ควรพาไป

ออกกําลังกายเปนประจําทุกวัน เพ่ือเผาผลาญพลังงาน เพ่ือใหมีรูปรางและสัดสวนที่ดี มีความมั่นคง

ทางดานอารมณและเปนมิตร ควรหลีกเลี่ยงการฝกหรือทําโทษสุนัขโดยใชความรุนแรงโดยเด็ดขาด 

เพราะ จะทําใหเขาเครียด, หลาดกลัว, ปกปองตัวเอง, ไมเช่ือฟงเจาของและจูโจมดวยการใชความ

รุนแรงตอบโตในที่สุด สุนัขพันธุน้ีสามารถเปนมิตรและอยูรวมกับเด็กและครอบครัวได ไมมีปญหา 

เพียงแตจะตองระวังและปฏิบัติตามในสิ่งที่กลาวมา 
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ภาพที่ 2.3 สุนัขร็อตไวเลอร 

(ที่มา : http://www.petguide.com/breeds/dog/rottweiler) 

 

 2.2.4 โดเบอรแมน พินเชอร (Doberman Pinscher)  

 โดเบอรแมน มีถิ่นกําเนิดในประเทศเยอรมนี ในศตวรรษที่ 19 หนวยเมริกันมารีนสรูจักโด

เบอรแมน กันในนาม"สุนัขปศาจ"และใชมันเปนสัญลักษณของ หนวยในชวงสงครามโลกครั้งที่ 2 ใน

แปซิฟค โดยถูกนําขึ้นฝงพรอมกับทหารเรือเพ่ือไลลาศัตรู 

 ลักษณะโดยทั่วไป 

 โดเบอรแมนเปนสุนัขที่มีโครงรางสงางาม แข็งแรง กลามเน้ือเห็นชัดเจน รูปรางเปนสี่เหลี่ยม 

จัตุรัส สังเกตไดจากความสูงจากหัวไหลถึงปลายเทาหนาเทากับความยาวจากหนาอกถึงบ้ันทาย หัว

ยาว เรียว กะโหลกดานบนแบน โคนหูอยูสูง ใบหูคอนขางเล็ก ตามธรรมชาติหูจะปรกลง แตถาไดรับ

การตัด แตงหูจะตองต้ังตรงไดสัดสวนกับความยาวของสวนหัว และตัดหางใหมันดูสงาขึ้น คอยาวพอดี 

ต้ังตรงได สัดสวนกับลําตัว โคนขาใหญเต็มไปดวยกลามเน้ือ (ตารางที่ 2.4 และภาพที่ 2.4) 

 

ตารางที ่2.4 ลักษณะทางกายภาพตามมาตรฐานสายพันธุโดเบอรแมน 

ขนาด สูง 65 - 69 ซม. หนัก 20 - 26 กก. 

ศีรษะ ศีรษะยาว 

ฟน ฟนคม แข็งแรง 

ปาก กระบอกปากยาว ริมฝปากดํา แนนกระชับ 

ตา ตารูปอัลมอนด นัยนตาสีดําหรือนํ้าตาลเขม เปนประกายสดใส 

ห ู ธรรมชาติใบหูตกแตนิยมถูกตัดแตง ใหหูต้ัง 

จมูก จมูกสีดํา หรือ นํ้าตาลเขม หรือสีเทาเขมขึ้นอยูกับสีขน 
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ตารางที่ 2.4 ลักษณะทางกายภาพตามมาตรฐานสายพันธุโดเบอรแมน (ตอ) 

คอ คอยาวพอดีกับชวงตัว เรียบเนียน กลามเน้ือไดรูป 

อก กวางลึก แตแบนชวงใตอก 

 

ลําตัว 

ความยาวของลําตัวใกลเคียงกับสวนสูงจากเทาหนาถึงหัวไหล หลังกวาง สั้น แข็งแรง

มั่นคงในระดับเดียวกับหัวไหล อกกวาง ลึก ซี่โครงขยาย แตดานใตแบน อกดานหนา

ขยายกวางระหวางไหลทั้ง 2 ขาง ชวงทายลําตัวเต็มไปดวยกลามเน้ือแนน ดูเดนชัด 

ขาหนา ไหลลาดลงมาทํามุม 45 องศา ทอาขายาวตรง มองจากดานหนาต้ังขยาย มองจาก

ดานขางเห็นเปนกลามเน้ือเดนชัด มั่นคงแข็งแรง 

ขาหลัง ทํามุมสมดุลกับขาหนา ตนขายาว กวาง หนา เต็มไปดวยกลามเน้ือ แนน แข็งแรง 

ทอนขาหลังตรงและขนานกันทั้ง 2 ขาง 

หาง สวนใหญจะตัดหาง 

ขน ขนนุมสั้นมันวาว 

 

 การดูแลเอาใจใส 

 โดเบอรแมน ถูกเพาะพันธุขึ้นเพ่ือเปนสุนัขใชงาน สภาพจิตใจและความพรอมในการ เรียนรู

เปนสิ่งสําคัญพอๆ กับ ความสามารถในการปฏิบัติตามคําสั่ง ผูเลี้ยงดูจะตองมีเวลาในการเอาใจใส 

สุนัขใหไดรับการเลี้ยงดูและฝกฝนที่ดี การนําสุนัขเขาสังคมเพ่ือใหพบเจอกับสิ่งแปลกใหม รวมถึงการ

พาสุนัขออกกําลังกายเพ่ือลดความเครียดและมีสุขภาพรางกายที่แข็งแรง การประเมินความสามารถ 

ในการทํางาน มีจุดมุงหมายเพ่ือทดสอบสุนัขวาเหมาะกับลักษณะงานหรือไมเหมาะเลี้ยงไวเปนเพ่ือน 

หรือเปนผูคุมกันเรา 

 

 
 

ภาพที่ 2.4 สุนัขพันธุโดเบอรแมน 

(ที่มา : http://www.yourpurebredpuppy.com/dogbreeds/photosCD/ 

dobermanpinsch4.jpg) 
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2.3 ลักษณะทางสายพันธุของสุนัข 

 ลักษณะทางสายพันธุของสุนัขมีผลตอการปฏิบัติหนาที่ เน่ืองจาก ลักษณะทางการภาพ 

รวมถึง ศัพยภาพตางๆของสุนัขแตละสายพันธุมีความแตกตางๆกัน จึงทําใหสุนัขแตละสายพันธุที่

นํามาใชปฏิบัติหนาที่จะถูกแบงจําแนกหมวดหมูตามความสามารถ และเพ่ิมเติมดวยการอบรมและ

ฝกฝนตอไป 

2.4 ที่มาของสุนัขทหารแหงราชอาณาจักรไทย 

 เน่ืองจากความสําคัญของสุนัขทหารมีความจําเปนตอกองทัพทหารแหงราชอาณาจักรไทย ที่

ไดริเริ่ม โครงการจากพระราโชบายของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช เริ่มมาจาก

ศูนยการสุนัขทหาร โดยการซื้อพอพันธุและแมพันธุมาจากประเทศเยอรมัน  

 

2.5 การเพาะเลี้ยงสุนัขทหาร 

 เริ่มจากการเลือกซื้อพอพันธุและแมพันธุสุนัขช้ันดีจากประเทศเยอรมนี และเพาะเลี้ยงใหได

สุนัข โดยศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา (ภาพที่ 2.5) 

โดยจะมีแผนกผสมพันธุ ในการดูแลจัดการเรื่องการผสมพันธุและเพาะเลี้ยงสุนัข เมื่อไดลูกสุนัขแลว

จะตองฝกวินัยเพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ในการเปนสุนัขทหารได และนอกจากน้ีจะตองฝกใหสุนัข

สามารถเขากับสังคมมนุษย เมื่ออายุได 8 เดือนถึง 1 ป (ภาพที่ 2.6) จะนํามาคัดเลือกเพ่ือทําการเขา

เรียนที่โรงเรียนสุนัขทหาร โดยใหนักเรียน ผูบังคับสุนัขเปนผูเลือกสุนัข นักเรียนผูบังคับสุนัขน้ันจะมี

ทั้งทหารบก ทหารอากาศ ทหารเรือ ทหารพราน ตํารวจและตํารวจตระเวนชายแดน และจะฝกควบคู

กันไปเพ่ือใหเกิดความคุนชิน ความซื่อสัตยตอนายทหารผูฝก และสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมี

ประสิทธิภาพสูงสุด กอนที่จะครบกําหนดการฝก และสงตอ ไปยังหนวยตางๆ และแนวชายแดนทั่ว

ประเทศ เพ่ือปฏิบัติหนาที่ตามที่ไดรับการฝกมาทั้งประเภท และแยกยายไปตามหนวยงานที่มีความ

เหมาะสม โดยในปจจุบันน้ีทั่วทั้งประเทศไทยมีสุนัขทหารหลายรอยตัวที่พรอมจะรับใชประเทศชาติ   

       ระยะเวลาในการฝกขึ้นอยูกับความสามารถของสุนัข แตจะตองผานหลักสูตรการฝกที่มีระยะ 

16 สัปดาหขึ้น โดยหลังจากออกมาจากการฝกแลวจะตองมีการทบทวนทุกวัน โดยสวนใหญจะ

สามารถออก ปฏิบัติหนาที่ไดหลังจากการฝกครบ 1 ป สําหรับสุนัขบางตัวที่มีความสามารถและ

พัฒนาการสูงจะ สามารถปฏิบัติงานไดต้ังแตชวง 5-6 เดือนหลังจากการฝก  
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ภาพที่ 2.5 แผนกผสมพันธุ ศนูยการสุนัขทหาร กรมการสตัวทหารบก 

(ที่มา : Animals Speak : สุนัขทหาร...สุนัขรักชาติ (14 ก.พ. 58) 

https://www.youtube.com/watch?v=l-bMXGZOguA&index=33&t=18s&list=WL) 

 

 
 

ภาพที่ 2.6 การฝกลูกสุนัขทหาร 

(ที่มา : Animals Speak สุนัขทหาร...สุนัขรักชาติ (14 ก.พ. 58) 

https://www.youtube.com/watch?v=l-bMXGZOguA&index=33&t=18s&list=WL) 

 



15 

2.6 อาหารการกินและการดูแลสุนัขทหารแหงราชอาณาจักรไทย  

 สุนัขที่ปฏิบัติหนาที่จะไดรับการตรวจสุขภาพและเลี้ยงดูเปนอยางดี โดยจะไดรับอาหารเปน

เวลาตาม โภชนาการที่มีความเหมาะสม โดยสุนัขที่ปฏิบัติหนาที่จะไดรับอาหารวันละ 1 มื้อ เวลา 

15.00 น. เพ่ือควบคุมนํ้าหนัก ใหมีความคลองตัว ไมอวนจนเกินไป นอกจากน้ีเวลา 05.00 น. ของทุก

วัน เหลาสุนัขทหารจะตองออกกําลังกาย เพ่ือใหรางกายแข็งแรงและมีความพรอมเสมอสําหรับการ

ปฏิบัติหนาที่ 

 

2.7 หนาที่ของสุนัขทหารแหงราชอาณาจักรไทย 

 สุนัขทหารไทยแบงออกเปน 3 ประเภท ตามลักษณะการปฏิบัติหนาที่และภารกิจ เพ่ือใหการ

ฝก และ การปฏิบัติงานมีคุณภาพสูงสุด  โดยแบงออกเปน  

 2.7.1 สุนัขรักษาความปลอดภัย โดยจะใชสุนัข 3 สายพันธุคือ ร็อตไวเลอร โดเบอรแมน- 

พินซเชอร และเยอรมันแชพเพิรด (ภาพที่ 2.7) เน่ืองจากมีความสามารถในการตอสู และมีความ

ซื่อสัตยสูง โดยกลุมสุนัข รักษาความปลอดภัย จะแบงออกเปน 4 หนาที่ คือ  

 - สุนัขยาม 

 - สุนัขยามสายตรวจ 

 - สุนัขอารักขา 

 - สุนัขควบคุมฝูงชน 

 

 
 

ภาพที่ 2.7 สุนัขรักษาความปลอดภัย 

(ที่มา : Animals Speak : สุนัขทหาร...สุนัขรักชาติ (14 ก.พ. 58) 

 https://www.youtube.com/watch?v=l-bMXGZOguA&index=33&t=18s&list=WL) 
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 2.7.2 สุนัขทางยุทธวิธี จะใชสุนัขสายพันธุ เยอรมันแชพเพิรด (ภาพที่2.8) เน่ืองจากมี

ความสามารถครบถวน ในการปฏิบัติหนาที่ ทั้งรางกายที่แข็งแรง จงรักภักดี แข็งแกรงและไมกาวราว 

โดยสุนัขทางยุทธวิธี จะแบงออกเปน 3 หนาที่คือ 

 - สุนัขลาดตระเวน 

 - สุนัขตรวจคนทุนระเบิดและอุโมงค 

 - สุนัขสะกดรอย 

 

 
 

ภาพที่ 2.8 สุนัขทางยุทธวิธี 

(ที่มา : Animals Speak : สุนัขทหาร...สุนัขรักชาติ (14 ก.พ. 58) 

 https://www.youtube.com/watch?v=l-bMXGZOguA&index=33&t=18s&list=WL) 

 

 2.7.3 สุนัขหนาที่พิเศษ จะใชสุนัข 2 สายพันธุ คือ สุนัขสายพันธุเยอรมันแชพเพิรดและสาย

พันธุลาบราดอรรีทรีฟเวอร (ภาพที่2.9) เน่ืองจากสุนัขหนาที่พิเศษน้ันจะตองปฏิบัติหนาที่ที่มีความ

เกี่ยวของกับประชาชน จึงตองใชสุนัขที่มีความกลาหาญ จงรักภักดี และสามารถเขากับมนุษยได โดย

สุนัขหนาที่พิเศษ จะแบงออกเปน 3 หนาที่คือ  

 - สุนัขตรวจคนยาเสพติดใหโทษ 

 - สุนัขตรวจคนวัตถุระเบิด 

 - สุนัขคนหาและชวยเหลือผูประสบภัย 
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ภาพที่ 2.9 สุนัขหนาทื่พิเศษ 

(ที่มา : Animals Speak : สุนัขทหาร...สุนัขรักชาติ (14 ก.พ. 58) 

 https://www.youtube.com/watch?v=l-bMXGZOguA&index=33&t=18s&list=WL) 

 

2.8 การวิเคราะหขอมูลทีน่ํามาออกแบบเพื่อแสดงออกใหเหน็ถึงความกลาหาญ ซื่อสัตย และ

เสยีสละของสนุัขทหารแหงราชอาณาจักรไทย 

 จากการที่ขาพเจาไดศึกษาถึงลักษณะทางกายภาพของสุนัขทหาร ลักษณะนิสัย การใชชีวิต

รวมกับ ผูฝกของเหลาสุนัข ทําใหขาพเจาเห็นถึงจุดเดนของสุนัขทหารทั้ง 4 สายพันธุ (ภาพที่2.10) คือ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2.10 แผนผังขอมูลการวิเคราะหของสุนัขทหารแหงราชอาณาจักรไทย 

สุนัขทหารแหงราชอาณาจักรไทย 

เยอรมัน เชพเพิรด 

GERMAN 

SHEPHERD 

ร็อตไวเลอร 

ROTTWEILER 

ลาบราดอร รีทรีฟเวอร 

LABRADOR 

RETRIVER 

โดเบอรแมน พันเชอร 

DOBERMAN 

PINSCHER 

จงรักภักดี    

แข็งแกรง 

ไมกาวราว    

ซื่อสัตย 

กระตือรือรน   

ต่ืนตัว   

 

 

 

ฉลาด       

ดุดัน 

นาเกรงขาม     

ซื่อสัตย 

รักษาความ

ปลอดภัยไดดี 

 

 

 

ฉลาด      

ใจดี 

ออนโยน     

ซื่อสัตย 

ไมกาวราว    

เปนมิตร 

ฉลาด     

แข็งแรง 

สงางาม   

ซื่อสัตย 

นาเกรงขาม 
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2.9 การวิเคราะหลักษณะการดํารงชีวิตของสุนขัเพื่อนาํมาเปนแนวทางในการออกแบบ (ตารางที่

2.6) 

 

ตารางที่ 2.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูบังคับสุนัขและสุนัข 

ความฉลาดของมนุษย  

และสนุัข 

ความสัมพันธของ 

สุนัขทหารและผู

บังคับสนุัข 

หนาที่ การฝกฝน 

และระเบียบวินัย 

พื้นฐานชีวิตสนุัข 

และผูบังคบัสนุัข  

(การกิน อยู  

หลับ นอน) 

ก า ร เ ล็ ง เ ห็ น ใ น

ส ติป ญ ญ า และค วาม

ซื่ อสั ตยของสิ่ งมี ชี วิตที่

ไ ม ใ ช ม นุ ษ ย  แ ต เป น

สิ่งมีชีวิตที่สามารถ เรียนรู

ไดไว มีประสาท การรับรู 

และไวตอสิ่งเรา สูง อยาง

สุนัขมาฝกฝน และพัฒนา

จนสามารถทําภารกิจเพ่ือ

ชาติรวมกับมนุษยได 

 

 

บ ท สั ม ภ า ษ ณ 

สิ บ ต รี ช ล ธี  มี ทิ พ ย 

ผู บั งคั บ สุ นั ขห น าที่ 

ตรวจคนระเบิดและ

ทุนอุโมงค 

“ผูบังคับสุนัขและ 

สุ นั ข จ ะ ต อ ง เป น

อันห น่ึ งอัน เดียวกัน 

แค เพียงมองตาก็รูใจ”  

    “เฉ พ าะผู บั งคั บ

สุนัข เทาน้ันที่จะรูวา 

สุนัขของตัวเอง เตือน

ภัยอยางไร”  

    “รักเคาเหมือนเคา 

เ ป น ส ว น ห น่ึ ง ใ น 

ค รอ บ ค รั ว ข อ ง เร า 

ค อ ย ดู แ ล เค า ทุ ก 

อยาง” 

 

ห น าที่ ข อ งสุ นั ข

ทหาร แบงออกเปน 3

หนาทีคือ  

1. สุนัขรักษาความ

ปลอดภัย 

  - สุนัขยาม  

  - สุนัขยามสายตรวจ  

  - สุนัขอารักขา 

  - สุนัขควบคุมฝูงชน  

2. สุนขัทางยทุธวิธี  

  - สุนัขลาดตระเวน 

  - สุนัขตรวจคนทุน

ระเบิด และอุงโมงค 

  - สุนัขสะกดรอย 

3. สุนขัหนาทีพ่ิเศษ  

  - สุ นัขตรวจคนยา

เสพติด ใหโทษ 

  - สุนัขตรวจคนวัตถุ

ระเบิด 

  - สุนัขคนหาและ

ชวยเหลือผูประสบภัย 

คอกสุนักจะไดรับ

การทําความสะอาด

ทุกวัน เพ่ือใหสะอาด

และถูกสุขลักษณะ ไม

เปนบอเกิดของเช้ือ

โรค 
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ตารางที่ 2.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูบังคับสุนัขและสุนัข (ตอ) 

ความฉลาดของมนุษย  

และสนุัข 

ความสัมพันธของ 

สุนัขทหารและผู

บังคับสนุัข 

หนาที่ การฝกฝน 

และระเบียบวินัย 

พื้นฐานชีวิตสนุัข 

และผูบังคบัสนุัข  

(การกิน อยู  

หลับ นอน) 

โครงการสุนัขทหาร

ได เกิดขึ้นเน่ืองจากพระ

บาท สมเด็จพระปรมินทร

มหาภูมิพลอดุลยเดช ทรง

พิ จ า ร ณ า เห็ น ว า ก า ร

ปฏิบัติการทางทหารของ

ห น วยกํ าลั งรบ ในการ 

ก ว า ด ล า ง ก อ ง กํ า ลั ง

ผูกอการราย คอมมิวนิสต 

ฝ า ย เ ร า มั ก สู ญ เ สี ย

เน่ื อ งจ ากส งค ราม ทุ น

ระเบิดและกับระเบิดและ

การถูกซุมโจมตีอยู เสมอ 

จึ ง ไ ด โ ป ร ด เก ล า ใ ห

กรมการสัตวทหารบก ได

จั ด ทํ า โค ร ง ก า ร สุ นั ข

สงครามแหราชอาณาจักร 

ไทยขึ้น  

   

ในการฝ ก ต้ั งแต

โรงเรียนสุ นัขทหาร

จนถึงการปฏิบัติหนาที่

จริงเหลาสุ นัขและผู 

บั งคั บ สุ นั ข จ ะต อ ง 

เรียนรูซึ่ งกันและกัน 

การทําความ เขาใจใน

การแสดงออกท าง

ท าทาง อากัปกริยา

เพ่ือสื่อสารถึงสัญญาณ

ตางๆที่มีความสําคัญ

ตอการปฏิบัติหนาที่จึง

แสดงใหเห็นถึงความ

ผูกพันธ ความรัก และ

จงรัก ภัก ดี  ระหวาง

สุนัขและผูบังคับสุนัข 

การฝกฝนสุ นัขที่

ผานการ คัดเลือกจะ

ได รับการเรียนและ

ฝกฝนในโรงเรียนสุนัข

ทหาร โดยมีหลักสูตร 

16 สัปดาหเพ่ือเตรียม

ค วาม พ ร อ ม  ซึ่ ง ใน

ระห ว างการ ฝ ก ใน

โรงเรียนน้ันเหลาสุนัข

ทหารจะมีผูบังคับสุนัข

ประจําตัว ที่ได ทําการ

เลือก ในวันแรกที่เขา

รั บ ก ารศึ ก ษ า  เ พ่ื อ

ฝ ก ฝ น ร ว ม กั น  ทํ า

ค วาม คุ น ชิ น  ส ร า ง

ค วาม สั ม พั น ธ แ ล ะ

มิตรภาพที่ดีงามตอกัน

และกันกอนออกไป

ปฏิบัติหนาที่ในสนาม

รบจริง   

ค อ ก อ า บ แ ด ด 

และเดินเลนสําหรับ

สุนัขปลดประจําการ 
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ตารางที่ 2.5 การวิเคราะหความสัมพันธระหวางผูบังคับสุนัขและสุนัข (ตอ) 

ความฉลาดของมนุษย  

และสนุัข 

ความสัมพันธของ 

สุนัขทหารและผู

บังคับสนุัข 

หนาที่ การฝกฝน 

และระเบียบวินัย 

พื้นฐานชีวิตสนุัข 

และผูบังคบัสนุัข  

(การกิน อยู  

หลับ นอน) 

- ก ารคิ ด ค น  แ ล ะ

พัฒนาวิธีการฝกที่ดีที่สุด 

เพ่ือให เหลาสุ นัขทหาร

และและผู บั งคั บ สุ นั ข

สามารถทํางานรวมกันได

อยางมีประสิทธิภาพสูงสุด 

อุปกรณ ในการฝกพ้ืนที่

และสถานที่จําลอง การ

ฝกแผนการฝกที่มีคุณภาพ 

 

- ก าร ให ร า ง วั ล

เมื่อ สุนัขปฏิบัติหนาที่ 

และปฏิบัติตามคําสั่ง 

จะขึ้นอยูกับความชอบ

ของสุนัขแตละตัวซึ่ง

จ ะ ไม เห มื อ น กั น  ผู

บั งคั บ  สุ นั ขจะต อ ง

เรียนรู และทําความ

เข า ใจ ใน สั ญ ญ าณ

ต า ง ๆ  ร ว ม ถึ ง รู ใ จ 

สุนัขของตนเอง 

- สุ นั ข ทุ ก ตั ว

จะตองมา ออกกําลัง

กายในตอนเชา เพ่ือให

รางกายแข็งแรง และ

คลองตัวเปนประจํา 

ทุกวันเวลาตี5   

 

 

- ก า ร อ อ ก

ปฏิบัติงาน ของสุนัข

ท ห ารและผู บั งคั บ

สุ นั ข ใ น แ ต ล ะ

ป งบ ป ระม าณ  น้ั น

เหลาสุนัข ทหารและ 

ผูบังคับสุนัข จะตอง

ไ ป ด ว ย กั น  โ ด ย

ครอบคลุมพ้ืนที่ทั่วทั้ง

ราชอาณ าจักรไทย 

แลวแตปงบประมาณ

วา จะถูกสงไปที่ไหน 

ซึ่ งการกิน อยู  หลับ 

นอนสุนัขและผูบังคับ

จะตองใชชีวิตรวมกัน

ตลอดและทําความ

คุน ชินกับ พ้ืนที่ ใหม

รวมกัน  

 

2.10 ประวัติเก่ียวกับโครงการสนุัขทหารแหงราชอาณาจักรไทย 

 ประวัติการกอต้ังศูนยการสุนัขทหารจากการปฏิบัติงานของหนวยสุนัขทหารสหรัฐอเมริกา ที่

นําเอาสุนัขทหารมาใชในสงครามเวียดนาม เมื่อประมาณปพุทธศักราช  2508  รวมถึงหนวยสุนัข

ทหารของสหรัฐอเมริกา ที่ปฏิบัติงานในฐานบินตางๆ หลายแหงในประเทศไทย เชน ที่ฐานบินจังหวัด

อุบลราชธานี  สุนัขยาม ช่ือโจด้ี ไดประกอบวีรกรรมดีเดนในการเตือนภัยและตอสูกับหนวย

วินาศกรรมอยางหาวหาญจนไดรับเหรียญกลาหาญ “เพอรเพ้ิล ฮารท” 
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          กิจการสุนัขทหารในกองทัพไทยเริ่มตนเมื่อปพุทธศักราช 2511 จากพระราชดําริของ

พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวรัชกาลปจจุบัน ที่จะนําขีดความสามารถของสุนัข ในสวนของประสาท

สัมผัสพิเศษ ที่ดีกวามนุษยมาชวยลดการสูญเสียของฝายเราจากการสูรบ มีกองบัญชาการทหารสูงสุด 

เปนผูรับสนองพระราชดําริ ทําใหเกิดโครงการสุนัขทางทหารต้ังแตป พ.ศ.2511 โดยพลอากาศเอก ทวี

จุลละ ทรัพย เสนาธิการทหาร ไดมอบหมายใหกองบัญชาการทหารสูงสุดสวนหนา รับผิดชอบเรื่อง

สุนัขทหารใน ขั้นตนแลวมอบหมายใหกรมยุทธการทหาร  รับเรื่องสุนัขทหารไปดําเนินการโดยให

นาวาเอกเสนาะ สมิตะเกษตริน ทําหนาที่นายทหารโครงการสุนัขทางทหาร ซึ่งดําเนินงานโครงการ

แบงออกเปน 2 ขั้นตอน ใชเวลาภายใน 5 ป โดยเริ่มต้ังแตวันที่ 1 กรกฎาคม 2511 และสิ้นสุด

โครงการ ในวันที่ 30 กันยายน 2515 เพ่ือวัตถุประสงคในการทดลอง, การผลิต, การฝกและการใช

งานสุนัขทหารใน สถานการณจริงและเพ่ือวัตถุประสงคในการจัดต้ังหนวยสุนัขทหารขึ้นในกองทัพไทย 

ใหมีขีดความสามารถในการสนับสนุนสุนัขใชงานหนาที่ตางๆเปนสวนรวมใหกับกองทัพ บกกองทัพเรือ 

กองทัพอากาศ และกองบัญชาการตํารวจตระเวนชายแดน 

 

2.11 หนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการทําโครงการศิลปนิพนธ 

 หนวยงานที่ใหการสนับสนุนในการทําศิลปนิพนธเครื่องประดับที่แสดงออกถึงความกลาหาญ 

ซื่อสัตย และเสียสละของสุนัขทหารแหงราชอาณาจักร ไทย โดยการใหขอมูล เยี่ยมชมสถานที่จริง 

พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณกับทหารผูบังคับสุนัข นามหนวยกองพันสุนัขทหารนามยอ  พัน.สท. 

ที่ต้ังหนวย 300 หมู 4 แกงหีบ ตําบลหนองสาหราย อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา  30130 

 2.11.1 ประวัติความเปนมา 

 พระบาทสมเด็ตพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลเดชทรงพระราชทานสุนัขสงครามใหกับกรมการ

สัตวทหารบก จํานวน 15 ตัว และไดพัฒนาเปน กองรอยสุนัขทหาร กรมการสัตวทหารบก ตอมา

กองทัพบกไดพิจารณาใหมีการแปรสภาพ กองรอยสุนัขทหาร กรมการ สัตวทหารบก เปนกองพันสุนัข

ทหารและปดการบรรจุกองสุนัขใชงาน ศูนยการสุนัขทหาร กรมการสัตว ทหารบก ตามคําสั่ง

กองทัพบก (เฉพาะ) ที่ 125/38 ลง 13 ตุลาคม 2538 โดยเปนหนวยขึ้นตรงตอ กองทัพบกฝากการ

บังคับบัญชาไวกับ กรมการสัตวทหารบกรับพระราชทานธงชัยเฉลิมพล เมื่อ 8 พฤศจิกายน 2549 

 2.11.2 ภารกิจและการจัดหนวย 

 ภารกิจสนับสนุนหนวยทหารในการรบ ดวยการลาดตระเวน สะกดรอย คนหาวัตถุระ เบิด 

และเพ่ิมขีความสามารถใหกับหนวยทหารในการรักษาความปลอดภัยที่ต้ังทางทหารและคลังยุท โธ

ปกรณที่สําคัญการจัดกองพันสุนัขทหาร ใชอัตราการจัดและยุทโธปกรณ หมายเลข 4-25 ประกอบ 

ดวย 5 กองรอยขึ้นตรงคือ กองรอยสุนัขยุทธวิธี 3 กองรอย, กองรอยสุนัขยาม 1 กองรอย, กองรอย

กองบังคับการและบริการ 1 กองรอย 
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 2.11.3 ผลงานที่สาํคญั 

 ผลงานที่สําคัญในอดีต จัดกําลังพลและสุนัขทหารสนับสนุน ทภ.2 และกองกําลังสุรนารีใน

ภารกิจปองกันประเทศ (ยุทธการชองบก) ประกอบกําลังพล 48 นายและสุนัขทหาร 25 ตัว ต้ังแตป

พุทธศักราช 2529 ถึงปพุทธศักราช 2530, จัดกําลังสุนัขทหาร สนับสนุน มว.สท.พัน.ช.ฉก.ที่ 1 ใน

ภารกิจตรวจคนทุนระเบิดและรักษาความปลอดภัยในการฟนฟูเสนทางคมนาคมประเทศกัมพูชา

ประกอบดวยกําลังพล 47 นายและสุนัขทหาร 27 ตัว ต้ังแต 3 กุมภาพันธ ปพุทธศักราช 2535 ถึง 6 

สิงหาคม 2536, มว.สท.พัน.ช.ฉก.ที่ 2 (สหประชาชาติ) ประกอบดวยกําลังพล 57 นายสุนัขทหาร 36 

ตัว ต้ังแต ๗ กุมภาพันธ ปพุทธศักราช 2535 ถึง 6 ตุลาคม 2536  และจัดกําลังพลสุนัขทหาร

สนับสนุนโครงการพัฒนา เพ่ือพัฒนาความมั่นคงพ้ืนที่แมฟาหลวง/แมจัน(ดอยตุง)ประกอบดวยกําลัง

พล 7 นายและสุนัขทหาร 4 ตัว ต้ังแตปพุทธศักราช  2535 ถึง 30 กันยายน ปพุทธศักราช 2552 

 2.11.4 ผลงานสาํคัญในปจจุบัน 

 จัดกําลังพลและสุนัขทหารสนับสนุนภารกิจ ทบ. ตามแผนงานปองกันชายแดน สนับสนุนกอง

กําลังปองกันชายแดนของกองทัพภาคที่ 1 – 4 จํานวน 7 กองกําลัง ประกอบดวยกําลังพล 173 นาย 

สุนัขทหาร 104 ตัว ต้ังแตปพุทธศักราช 2521 จนถึงปจจุบันแผนรักษาความมั่นคงภายใน จัดกําลังพล

และชุดสุนัขทหารสนับสนุน กอ.รมน.ภาค 4 สน. กองกําลังทหาร หนวยเฉพาะกิจอโณทัย กองรอย

สุนัขทหารอโณทัย ตําบลบอทอง อําเภอหนองจิก จังหวัดปตตานี ประกอบดวยกําลังพล 158 นาย   

และสุนัขทหาร 80 ตัว ต้ังแตปพุทธศักราช 2548 จนถึงปจจุบันแผนงานรักษาความสงบเรียบรอย 

ภายในประเทศ จัดกําลังพลและสุนัขทหารสนับสนุนเจาหนาที่ตํารวจ, ปปส.และกรมราชทัณฑ ในการ 

ปองกันและปราบปรามยาเสพติดใหโทษและกอการราย ตลอดจนสนับสนุนภารกิจสําคัญของประเทศ 

เชน การประชุมสุดยอดผูนํา, การรักษาความสงบเรียบรอยตามที่ ทบ.สั่งใชสนับสนุนหนวยทหารในที่ 

ต้ังปกติ  จัดกําลังพล และสุนัขทหารสนับสนุนกองอํานวยการรวมถวายความปลอดภัย วังไกลกังวล, 

จัดกําลังพลสุนัขทหารรักษาความปลอดภัยกองบัญชาการกองทัพบก, คลัง เอ.ไอ.ที. กองบัญชาชวย

รบที่ 2, กองพันปองกันฐานบินและ ร.1 พัน.4 รอ.  ประกอบดวยกําลังพล 99 นายและสุนัขทหาร 

จํานวน 79 ตัว ต้ังแตปพุทธศักราช 2538 จนถึงปจจุบัน วันสถาปนาหนวย 13  ตุลาคมของทุกปนาม

ผูบังคับหนวย - พันโท ดนัย สุมานิก 
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2.12 แนวทางในการออกแบบ 

 2.12.1 แนวทางในการออกแบบที่ 1 (ภาพที่ 2.11) 

 

 
 

ภาพที่ 2.11 แผนผังความคิดแนวทางการออกแบบที่ 1  

 

 จากการศึกษาขอมูลโดยตรงจากกองพันสุนัขทหาร แนวทางในการออกแบบที่ 1 การเลา

เรื่องราวของเหลาสุนัขทหาร โดยใชวิธีการเลาที่สามารถทําใหบุคคลทั่วไปสามารถเขาใจเรื่องราวตางๆ

ไดอยางงาย และทําใหผูสวมใสน้ัน เกิดความรูสึกเชิงบวกกับเหลาสุนัขมากขึ้น (ภาพที่ 2.11) 
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 2.12.2 แนวทางในการออกแบบที่ 2 (ภาพที่ 2.12) 

 

 
 

ภาพที่ 2.12 ผงัความคิดแนวทางการออกแบบที ่2  

 

 แนวทางที่ 2 จะเปนทําชุดผลงานเครื่องประดับผานมุมมอง, ประสบการณ และเรื่องราวที่ผู

บังคับสุนัขไดพบเจอระหวางที่ปฏิบัติหนาที่จริง เพ่ือถายทอดเรื่องราวคุณงามความดีของเหลาสุนัข

ปฏิบัติหนาที่ และประสบการณตางๆที่มีคุณคาใหบุคคลทั่วไดรับรู (ภาพที่ 2.12) 
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 2.12.3 แนวทางการออกที่ 3 (ภาพที่ 2.13) 

 

 
 

ภาพที่ 2.13 ผงัความคดิแนวทางการออกแบบที่ 3  

 

 แนวทางที่ 3 จะเปนการเลาเรื่องราวที่แสดงออกใหเห็นถึงความกลาหาญ ซื่อสัตย และ

เสียสละ ของสุนัขปฏิบัติหนาที่ และผูบังคับสุนัขผานเหตุการณตางๆ ที่เคยเกิดขึ้นจริงในประเทศไทย 

เชน เหตุการณความไมสงบสุขตามเขตชายแดน หรือการลงพ้ืนที่ชวยผูประสบภัยนํ้าทวมใน

วิกฤตการณตางๆ เพ่ือรอยเรียงเรื่องราว ใหบุคคลทั่วไปไดรับรูถึง คุณงามความดี ความกลาหาญและ

เสียสละของเหลาสุนัขปฏิบัติหนาที่เหลาน้ี (ภาพที่ 2.13) 
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 2.12.4 แนวทางการออกแบบที่ 4 (ภาพที ่2.14) 

 

 
 

ภาพที่ 2.14 ผงัความคิดแนวทางการออกแบบที่ 4  

 

 แนวทางที่ 4 การเลาเรื่องราวโดยใหผูสวมใสไดมีปฏิสัมพันธกับช้ินงานเครื่องประดับ เพ่ือให

เขาถึงอากัปกริยาตางๆ ที่ทําใหรับรูถึงความสัมพันธของเหลาสุนัขทหารและผูบังคับสุนัข ทาทางการ

ฝก สัญลักษณ สัญญาณมือ เพ่ือใหผูสวมใสไดรับรูถึงความรูสึกที่ลึกซึ้งไดอยางละเอียดออน (ภาพที่ 

2.14) 
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บทที ่3 

การทดลองวสัดแุละแนวทางการออกแบบ  

 

3.1 แนวทางในการออกแบบ 

 จากวัตถุประสงคหลักในการทําโครงการคือ สรางเครื่องประดับท่ีแสดงออกถึงความกลาหาญ 

ซ่ือสัตย และเสียสละของสุนัขทหาร ขาพเจาไดศึกษาขอมูลรวมถึงการเขาศึกษาสถานท่ีจริง ท่ีกองพัน

สุนัขทหาร อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา เพ่ือศึกษารายละเอียดท่ีลึก และสรางความรูสึก

ประทับใจในความสามารถของเหลาสุนัขทหารให กับตัวขาพเจา และถายทอดผานชิ้นงาน

เครื่องประดับเพ่ือบอกเลาถึงความสําคัญของเพ่ือนสัตว ท่ีทําคุณประโยชนตอแผนดิน โดยแบง

ขอบเขตของขอมูลออกเปน 3 หมวด ดังนี้ 

 - ขอมูลสวนท่ี 1 จัดเปนขอมูลพ้ืนฐานท่ัวไปเก่ียวกับสุนัขทหารท้ัง 4 สายพันธุ (ภาพท่ี 3.1) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.1 ลักษณะและสี ของสุนัขท้ัง 4 สายพันธุ 
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 พ้ืนฐานของสุนัขท้ัง 4 สายพันธุ เม่ือนํามาฝกใหเปนสุนัขปฏิบัติหนาท่ี จะไดรับการจัด

ระเบียบ ฝกฝนและเลี้ยงดูใหสามารถเขาสังคม และอยูรวมกับผูอ่ืนได การทํางานรวมกับผูบังคับสุนัข 

และการดํารงชีวิตรวมกัน ระหวางสุนัขและผูบังคับสุนัข รวมถึงบุคคลท่ัวไป ท่ีเหลาสุนัขปฏิบัติหนาท่ี

จะตองพบเจอ 

 - ขอมูลสวนท่ี 2 โดยจัดเปน ขอมูลท่ีเก่ียวกับสุนัขทหาร อยางละเอียด ความสัมพันธ หนาท่ี 

และการดํารงชีวิต (ภาพท่ี 3.2-3.3) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.2 อุปกรณประจําตัวสุนัข และอุปกรณประจําคอกสุนัข 
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ภาพท่ี 3.3  วัตถุตางๆ ท่ีมีความเก่ียวของกับสุนัข และผูบังคับสุนัข 
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 - ขอมูลสวนท่ี 3 โดยจัดเปน ขอมูลท่ีนาสนใจ เก่ียวของกับหนวยงานทหารไทย และกองพัน

สุนัขทหาร  (ภาพท่ี 3.4-3.8)  

 

 
 

ภาพท่ี 3.4 ขอมูลและสีท่ีมีความเก่ียวของกับกองทัพบกไทย 
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ภาพท่ี 3.5 อนุสรณผูบังคับสุนัขและสุนัขทหารไทย กองพันสุนัขทหาร 

 

 
 

ภาพท่ี 3.6 ตราสัญลักษณกองพันสุนัขทหาร อําเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 
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ภาพท่ี 3.7 การฝกสุนัขปฏิบัติหนาท่ี 

 

 
 

ภาพท่ี 3.8 สุนัขสวมขลุมอกเตรียมพรอมปฏิบัติหนาท่ี 
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 จากขอมูลท้ัง 3 สวน  ขาพเจาตองการถายทอดความคิดออกมาเปนผลงานเครื่องประดับ 

โดยขาพเจาไดเลือกแนวทางการออกแบบท่ี 1 (ภาพท่ี 2.11) คือ เครื่องประดับท่ีถายทอดความกลา-

หาญ ซ่ือสัตย และเสียสละของสุนัขทหาร ผานการเลาเรื่องในดานของความสามารถพิเศษ 3 ประเภท 

7 หนาท่ี ท่ีเหลาสุนัขทหารปฏิบัติเพ่ือประเทศชาติ โดยสุนัขทหารไทยแบงออกเปน 3 ประเภท ตาม

ลักษณะการปฏิบัติหนาท่ีและภารกิจ เพ่ือใหการฝกและการปฏิบัติงานมีคุณภาพสูงสุด โดยแบง

ออกเปน 

 - สุนัขรักษาความปลอดภัย โดยจะใชสุนัข 3 สายพันธุคือ ร็อตไวเลอร โดเบอรแมน พินซ 

เชอร และเยอรมันแชพเพิรด เนื่องจากมีความสามารถในการตอสู และมีความซ่ือสัตยสูง โดยกลุม

สุนัข รักษาความปลอดภัย จะแบงออกเปน 4 หนาท่ี คือ สุนัขยาม, สุนัขยามสายตรวจ, สุนัขอารักขา, 

สุนัขควบคุมฝูงชน 

   - สุนัขทางยุทธวิธี จะใชสุนัขสายพันธุ เยอรมันแชพเพิรด เนื่องจากมีความสามารถครบถวน 

ในการปฏิบัติหนาท่ี ท้ังรางกายท่ีแข็งแรง จงรักภักดี แข็งแกรงและไมกาวราว โดยสุนัขทางยุทธวิธี 

โดยแบงออกเปน 3 หนาท่ี คือ สุนัขลาดตระเวน, สุนัขตรวจคนทุนระเบิดและอุโมงค, สุนัขสะกดรอย 

 - สุนัขหนาที่พิเศษ จะใชสุนัข2สายพันธุคือ เยอรมันแชพเพิรดและลาบราดอร รีทรีฟเวอร

เนื่องจากสุนัขหนาท่ีพิเศษนั้นจะตองปฏิบัติหนาท่ีท่ีมีความเก่ียวของกับประชาชน จึงตองใชสุนัขท่ีมี

ความ กลาหาญ จงรักภักดี และสามารถเขากับมนุษยได โดยสุนัขหนาท่ีพิเศษ จะแบงออกเปน 3 

หนาท่ี คือ สุนัขตรวจคนยาเสพติดใหโทษ, สุนัขตรวจคนวัตถุระเบิด, สุนัขคนหาและชวยเหลือ

ผูประสบภัย 

 การนําเสนอเรื่องราวของเหลาสุนัขทหารท่ีปฏิบัติหนาท่ี ผานมุมมองท่ีผูบังคับสุนัขเลา และ

ถายทอด รวมกับประสบการณท่ีตัวขาพเจาไดเขาไปสัมผัสดวยตนเอง โดยวิธีการเลาเรื่อง จะเลาเปน

เรื่องราว ท่ีสอดแทรกจินตนาการ ความนารัก เขาไปในชิ้นงาน แตเนนหลักไปท่ี การแสดงออกถึง 

ความกลาหาญ ซ่ือสัตยและเสียสละของเหลาสุนัขทหาร  
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ภาพท่ี 3.9 สัญลักษณแทนความสัมพันธระหวางสุนัขและผูบังคับสุนัขจากภาพดานบน 

 

 จากภาพท่ี 3.9 ขาพเจาไดวิเคราะหและตีความหมายของสัญลักษณสามสิ่งท่ีแทน

ความสัมพันธของสุนัขทหารและผูบังคับสุนัข โดยแบงเปน 3 สวน  คือ  

 - ผาลายทหาร แทน นายทหารผูบังคับสุนัข 

 - สายจูงสุนัข แทน สายสัมพันธระหวางสุนัขและผูบังคับสุนัข  

 - ปลอกคอสุนัข แทน สุนัข เพราะปลอกคอเปนสิ่งท่ี สุนัขสวมใสอยูตลอด และแสดงใหเห็น

ถึงการมีเจาของท่ีรักและดูแลเอาใจใส  
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ภาพท่ี 3.10 การทดลอง  

 

 จากภาพท่ี 3.10 นําเหตุการณตางๆ ท่ีสุนัขไดปฏิบัติหนาท่ี ท้ังใน สามจังหวัดชายแดนภาคใต 

หรือการออกปฏิบัติหนาท่ีตรวจความเรียบรอยของบานเมืองกับทหารผูบังคับสุนัข 
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ภาพท่ี 3.11 การทดลอง ทําลายผาทหาร 

 

 เรื่องราวเก่ียวกับสุนัขทหารแหงราชอาณาจักรไทยท่ีขาพเจาได รับรูถึงความนาสนใจ ความ

นาท่ึง ในความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละของสุนัขทหาร รวมถึงผูอยูภายใตความสําเร็จท่ียิ่งใหญ

ในการสรางสุนัขทหารใหมีคุณภาพ และมอบความรักอยางสุดหัวใจใหกับเหลาสุนัข คือผูบังคับสุนัข

ทหาร ซ่ึงขาพเจาจึงแทนคา สัญลักษณของผูบังคับสุนัขทหาร เปน ผาลายทหาร ซ่ึงขาพเจาไดศึกษา

ขอมูลเก่ียวกับลายพรางดิจิตอลท่ีกองทัพบกของไทยใช เพ่ือนํามาเปนแรงบันดาลใจในการออกแบบ

สรางสรรคชิ้นงาน (ภาพท่ี 3.11) 
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ภาพท่ี 3.12 ภาพการทดลองทําลายพราง เพ่ือทําลายผาทหารในรูปแบบใหม 

 

 การทดลองกระบวนการตางๆท่ีมีความเหมาะสมกับงาน ท้ังรูปแบบในการนําเสนอ และโทน

สี ท่ียังใหความรูสึกของความเปนทหารไทย แตเปนการถายทอดในมุมมองใหม ใหบุคคลภายนอก

สามารถเขาใจ และรับรูไดถึงความสําคัญของสุนัขทหารมากยิ่งข้ึน (ภาพท่ี 3.12) 
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ภาพท่ี 3.13 ภาพการทดลอง เทคนิคตางๆ ท่ีมีความนาสนใจ 

 

 จากภาพท่ี 3.13 ดานบนมีเทคนิคการปก ท่ีเริ่มข้ึนตนแบบดวยการปกเครื่อง และลองปกดวย

วิธีการตางๆเพ่ือทดลองความเหมาะสม ของงาน  มีการผสมผสานขนสุนัขจริงเขาไปในงานเพ่ือความ

นาสนใจ โดยขนสุนัขท่ีนําใชในงานคือ ขนสุนัขท้ัง 4 สายพันธท่ีไดจากการ หวีขน ขนท่ีติดหวี แสดงให

เห็นถึงความสัมพันธระหวางสุนัขและผูบังคับสุนัข 
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 จากการทดลองข้ันตน ขาพเจาไดนําแนวทางการเลาเรื่องท้ังสองแนวทางมาผสมผสานกัน 

เพ่ือใหเกิดวิธีการเลาเรื่องท่ีหลากหลายมากข้ึน โดยนําสัญลักษณตางๆท่ีไดจากการตีความหมาย และ

กระบวนการตางๆมารวมกัน เพ่ือใหชิ้นงานแสดงออกถึงความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละ ของ

สุนัขทหาร แหงราชอาณาจักรไทย ไดอยางครบถวน และนอกจากนี้ ยังแสดงใหเห็นถึงความรัก และ

ความสัมพันธอันแสนพิเศษระหวางสุนัขและผูบังคับสุนัขอีกดวย 

 เม่ือนําขอมูลตางๆท่ีไดจากการวิเคราะหไปสูแนวทางในการออกแบบ และผลิตชิ้นงาน

เครื่องประดับ โดยแสดงออกผานทัศนธาตุ และองคประกอบศิลปตางๆท่ีมีความเก่ียวของกับการ

ปกปอง ตอสู และการใชชีวิต ท่ีแสดงออกใหเห็นถึงความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละ (ตารางท่ี 

3.1)   

   

 ตารางท่ี 3.1 ทัศนธาตุท่ีแสดงออกใหเห็นถึงความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละของสุนัข 

ทัศนธาตุของความกลาหาญ ซ่ือสัตย  

และเสียสละของสุนัขทหาร 

รูปธรรม 

อุปสรรค ความยากลําบาก ความอันตราย 
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ตารางท่ี 3.1 ทัศนธาตุท่ีแสดงออกใหเห็นถึงความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละของสุนัข (ตอ) 

ทัศนธาตุของความกลาหาญ, ซ่ือสัตย  

และเสียสละของสุนัขทหาร 

รูปธรรม 

การปกปอง คุมกัน 
 

 
 

 

 
 

ความเด็ดเดี่ยว แนวแน การตอสู 

 

 

 

             

การตอสู 
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ตารางท่ี 3.1 ทัศนธาตุท่ีแสดงออกใหเห็นถึงความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละของสุนัข (ตอ) 

ทัศนธาตุ ของความกลาหาญ ซ่ือสัตย และ

เสียสละของสุนัขทหาร 

รูปธรรม 

 

การเตรียมพรอม หนาท่ี ภารกิจ 
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3.2 ภาพรางเครื่องประดับ 

 จากการศึกษาขอมูลของสุนัขทหารไทยท้ังจากการสืบคนขอมูลทางหนังสือ และอินเทอรเนต 

รวมถึงการสอบถามและพูดคุยกับผูบังคับสุนัขทหารของกองพันสุนัขทหาร อําเภอปากชอง จังหวัด

นครราชสีมา รวมถึงการวิเคราะหทัศนธาตุและองคประกอบศิลปท่ีแสดงออกถึงความกลาหาญ 

ซ่ือสัตยและเสียสละของสุนัขทหาร จึงไดภาพรางเครื่องประดับข้ันแรก ดังนี้ 

 3.2.1 ภาพรางเครื่องประดับ ขั้นที่ 1 (ภาพท่ี 3.14-3.20) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.14 แบบรางเครื่องประดับข้ันท่ี 1 (1) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.15 แบบรางเครื่องประดับข้ันท่ี 1 (2) 
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ภาพท่ี 3.16 แบบรางเครื่องประดับข้ันท่ี 1 (3) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.17 แบบรางเครื่องประดับข้ันท่ี 1 (4) 
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ภาพท่ี 3.18 แบบรางเครื่องประดับข้ันท่ี 1 (5) 
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ภาพท่ี 3.19 แบบรางเครื่องประดับข้ันท่ี 1 (6)  
 

 

 
 

ภาพท่ี 3.20 แบบรางเครื่องประดับข้ันท่ี 1 (7) 
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  3.2.2 ภาพรางเครือ่งประดบัทีส่มบรูณ 

         จากการออกแบบภาพรางเครื่องประดับข้ันท่ี 1 ทําใหขาพเจาเห็นถึงรายละเอียด และ 

สวนประกอบตางๆ ท่ีมีความเหมาะสมในการออกแบบเครื่องประดับ จึงไดออกแบบและพัฒนาภาพ

รางเครื่องประดับท่ีสมบูรณ ดังภาพท่ี 3.21-3.29 

 

 
 

ภาพท่ี 3.21 แบบรางเครื่องประดับท่ีสมบูรณ (1) 



47 

 

         
 

ภาพท่ี 3.22 แบบรางเครื่องประดับสมบูรณ (2) 
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ภาพท่ี 3.23 แบบรางเครื่องประดับท่ีสมบูรณ (3) 



49 

 

 
 

ภาพท่ี 3.24 แบบรางเครื่องประดับท่ีสมบูรณ (4) 
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ภาพท่ี 3.25 แบบรางเครื่องประดับท่ีสมบูรณ (5) 
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3.26 แบบรางเครื่องประดับท่ีสมบูรณ (6) 

 

 
 

ภาพท่ี 3.27 แบบรางเครื่องประดับท่ีสมบูรณ (7) 
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ภาพท่ี 3.28 แบบรางเครื่องประดับท่ีสมบูรณ (8) 
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ภาพท่ี 3.29 แบบรางเครื่องประดับท่ีสมบูรณ (9) 
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บทที่4 

กระบวนการผลิต 

 

4.1 การเขยีนแบบชิน้งานเครือ่งประดับ 

 จากการทําแบบรางข้ันท่ี 1 เพ่ือรวมรวบและถายทอดแนวความคิดออกมาเปนรูปแบบงาน

เครื่องประดับ และพัฒนาใหชัดเจนข้ึนเพ่ืองายตอกระบวนการผลิต ในแบบรางข้ันท่ี 2 จากนั้น

ขาพเจาจึงเลือกแบบชิ้นงานท่ีสมบูรณและถายทอดเรื่องราวไดอยางชัดเจน มาผลิตจริง โดยเริ่มจาก

ข้ันตอนการเขียนแบบเครื่องประดับ เพ่ือใหเขาใจในสัดสวน ขนาด ความเปนสามมิติ และความ

เปนไปไดในการผลิต เพ่ือใหชิ้นงานออกมาตามท่ีคาดหวังไว (ภาพท่ี 4.1-4.6) 
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ภาพท่ี 4.2 เขียนแบบผลงานเครื่องประดับสรอย 
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ภาพท่ี 4.3 เขียนแบบผลงานเครื่องประดับสรอยคอเล็ก 
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4.2 ชิน้งานตนแบบ  

 จากการออกแบบและรางความคิดจนไดแบบรางความคิดท่ีสมบูรณ ขาพเจาจึงไดข้ึนชิ้นงาน

ตนแบบ (ภาพท่ี 4.6-4.12) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.6 ชิ้นงานตนแบบเครื่องประดับ (1) 

 

  
 

ภาพท่ี 4.7 ชิ้นงานตนแบบเครื่องประดับ (2) 
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ภาพท่ี 4.8 ชิ้นงานตนแบบเครื่องประดับ (3) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ชิ้นงานตนแบบเครื่องประดับ (3) 
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ภาพท่ี 4.10 กระบวนการผลิตชิ้นงานตนแบบเครื่องประดับ (1) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.11 กระบวนการผลิตชิ้นงานตนแบบเครื่องประดับ (2) 
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ภาพท่ี 4.12 ชิ้นงานตนแบบเครื่องประดับ 

 

         นอกจากชิ้นงานเครื่องประดับยังมีชิ้นงานท่ีเปนกระเปาและผาลายพรางสุนัขทหารท่ีขาพเจา

ไดออกแบบลายผาเอง ในสวนประกอบตางๆของกระเปาชิ้นสวนจะมีความสอดคลองกับชิ้นสวนของ

งานเครื่องประดับ เพ่ือใหเรื่องราวเปนไปในทิศทางเดียวกัน และมีความชัดกันมากข้ึน (ภาพท่ี 4.13-

4.14) 

 

 
 

ภาพท่ี 4.14 ชิ้นงานตนแบบกระเปาสะพาย 
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ภาพท่ี 4.14 ชิ้นงานตนแบบกระเปาถือ 
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บทที ่5 

ผลงานศลิปนิพนธ  

 

          จากเรื่องราวความสัมพันธของสุนัขทหารและผูบังคับสุนัข ขาพเจาไดถายทอดเรื่องราวตางๆ

ผานมุมมองของงานเครื่องประดับ โดยชิ้นงานเครื่องประดับจะถายทอดเรื่องราวความกลาหาญ 

ซ่ือสัตย และเสียสละ ของสุนัข และผูบังคับสุนัข ชิ้นงานเครื่องประดับแตละชิ้นนั้นจะแฝงไปดวย

เรื่องราวท่ีตัวขาพเจาไดศึกษาและตองการสื่อสารใหผูท่ีสวมใสหรือพบเห็นไดสัมผัสถึงเรื่องราวท่ี

นาสนใจนี้  

 

5.1 การบอกเลาเรือ่งราวผานลายพราง 

          เนื่องจากขาพเจาไดเห็นถึงความนาสนใจของลายพรางท่ีใชทางการราชการซ่ึงแฝงไปดวย

ขอมูลความหมายและนัยยะ ท่ีมีความเก่ียวของกับประเทศชาติ สีตางๆท่ีอยูในลายพรางของประเทศ

ไทย ยังบอกถึงสภาพภูมิประเทศโดยรวมของประเทศไทย ขาพเจาจึงเกิดแรงบันดาลใจในการสราง

ลายพรางข้ึนมาใหม โดยในสวนของลายพรางท่ีตัวขาพเจาทําข้ึนนั้น จะเปนการพรางท่ีแอบซอน

เรื่องราวความสัมพันธระหวางผูบังคับสุนัขและสุนัขปฏิบัติหนาท่ี การดํารงชีวิตรวมกัน (ภาพท่ี 5.1- 

5.3)  
 

 
 

ภาพท่ี 5.1 การออกแบบลายพรางสุนัขทหาร (1) 
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ภาพท่ี 5.2 การออกแบบลายพรางสุนัขทหาร (2) 
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ภาพท่ี 5.3 ลายพรางทหารสมบูรณ 

 

ในการเลาเรื่องราวผานลายพรางท้ังหมด ขาพเจา ไดนําลายพรางนี้ไปใชในการทํางาน

เครื่องประดับ โดยลายพรางนี้จะบอกเลาเรื่องราวความสัมพันธระหวางผูบังคับสุนัขและสุนัขปฏิบัติ

หนาท่ี นอกจากการนําผาลายพรางมาเปนสวนหนึ่งของชิ้นงานเครื่องประดับ ขาพเจาไดนําลายผา

เหลานี้มาทําเปนกระเปาเดินทางท้ังแบบถือและแบบสะพาย เพ่ือถายทอดใหเห็นถึงการออกเดินทาง

ระหวางสุนัขปฏิบัติหนาท่ีและผูบังคับสุนัข ท่ีเดินทางและดํารงชีวิตรวมกันอีกดวย (ภาพท่ี 5.4 - 5.5) 
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ภาพท่ี 5.4 กระเปาลายพรางสุนัขทหารแบบถือ 



71 

 
 

 
 

ภาพท่ี 5.5 กระเปาสะพาย 

 

 กระเปาท้ังสองรูปแบบถูกประดับดวยชิ้นงานโลหะ เพ่ือเลาเรื่องราวตางๆ ท่ีแสดงออกถึง

ความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละของเหลาสุนัขทหารไทยประกอบไปกับความสัมพันธและ

มิตรภาพรวมกันระหวางสุนัขปฏิบัติการและผูบังคับสุนัข  
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ภาพท่ี 5.6 ชิ้นงานเครื่องประดับ (สรอยคอและหมวก) 

 

สรอยคอผูหญิง ท่ีประกอบไปดวยองคประกอบตางๆ ในรูปโลท้ัง 4 อันนั้นประกอบไปดวย 

ชื่อสายพันธุของเหลาสุนัขปฏิบัติการท่ีประเทศไทยใชงาน มีท้ังหมด 4 สายพันธุ คือ German 

shepherd, Rott weiler , Doberman pinscher, Labrador retriever ซ่ึงท้ัง 4 สายพันธุนั้น มี

ความสามารถเฉพาะตัว และเหมาะสมกับหนาท่ีท่ีตองปฏิบัติ  เข็มกลัดรูปหมาท้ัง 4 สายพันธุ รวมถึง

เข็มกลัดท่ีมี ขอความ Working dog ติดบนหมวก เพ่ือเลาเรื่องราวใหเกิดอารมณของความเปนผู

บังคับสุนัขทหาร (ภาพท่ี 5.6) 
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ภาพท่ี 5.7 ชุดสรอยคอสุนัขทหาร 

 

               สรอยคอ 3 เสน ท่ีรวมเรื่องราวท่ีแสดงออกถึงความกลาหาญ ซ่ือสัตย และเสียสละ ของผู

บังคับสุนัข และสุนัขปฏิบัติหนาท่ี ท่ีสรอยจะมีขอความ 3 ขอความ คือ Beyond Expectations, 

Hard Working,  Trained to protect  เพ่ือสื่อสารใหผูสวมใส และผูพบเห็นเขาถึงหนาท่ีของเหลา

สุนัข นอกจากนี้ยังมีองคประกอบอ่ืนๆ ท่ีประกอบเรื่องราวอีกดวย (ภาพท่ี 5.7) 
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5.2 ผลงานเครื่องประดบั (ภาพท่ี 5.8-5.15) 

 

 
 

ภาพท่ี 5.8 เครื่องประดับภาพรวม (1) 
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ภาพท่ี 5.9 เครื่องประดับภาพรวม (2) 
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ภาพท่ี 5.10 กําไล Beyond Expectations 

 

 
 

ภาพท่ี 5.11 ผลงานเครื่องประดับ (สรอย) 
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ภาพท่ี 5.12 ผลงานเครื่องประดับ (สายจูง) 

 
ภาพท่ี 5.13 ผลงานเครื่องประดับ (กระเปา) 
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ภาพท่ี 5.14 ผลงานเครื่องประดับโดยภาพรวม 

 

 
 

ภาพท่ี 5.15 ผลงานกระเปาสะพาย 
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บทที่ 6  

สรุปผลงานศลิปนพินธ  

 

 จากการทําศิลปนิพนธครั้งน้ีขาพเจาไดใชเวลาศึกษาขอมูล รวมถึงการลงพ้ืนที่จริง เพ่ือศึกษา

หาขอมูลที่มีความลึกซึ้ง การเขาไปดูพ้ืนที่จริงทําใหขาพเจาไดเห็นถึง วิธีการดํารงชีวิตและความ

เปนอยูของเหลาสุนัขปฏิบัติหนาที่ การฝกฝน เพ่ือใหสามารถปฏิบัติหนาที่ไดอยางมีคุณภาพ กอนที่จะ

ออกไปปฏิบัติหนาที่จริงกับผูบังคับสุนัขประจําตัว นอกจากการไดเรียนรูวิถีชีวิตของเหลาสุนัขและผู

บังคับสุนัข ขาพเจายังไดเรียนรูเก่ียวกับลักษณะนิสัย พ้ืนฐานสายพันธุ และความสามารถเฉพาะดาน

ของเหลาสุนัขปฏิบัติหนาที่ ทําใหขาพเจาเล็งเห็นถึงความสําคัญของสัตวเหลาน้ี ซึ่งนอกจากจะเปน

เพ่ือนที่ดีและซื่อสัตยตอมนุษย ยังเปนผูชวยที่กลาหาญ ซื่อสัตย และปฏิบัติหนาที่อยางสุดหัวใจไป

พรอมๆกับผูบังคับสุนัข ในการทําศิลปะนิพนธครั้งน้ี ขาพเจาตองการ นําเสนอเร่ืองราวและมิตรภาพ 

มุมมองที่นาสนใจของเหลาสุนัขผูกลาหาญ การเสียสละเพ่ือประเทศชาติ รวมถึงความฉลาดและไหว

พริบตางๆ ความสามารถพิเศษทางดานประสาทสัมผัสที่ไว ทําใหเปนจุดเดนในการชวยเหลือการ

ทํางานของมนุษย  ทั้งน้ีไมมีเจตนาหรือเช่ือมโยงเกี่ยวของกับการเมืองแตอยางใด  

 

6.1 ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ  

      6.1.1   การตอยอดในการผลิตเครื่องประดับรวมถึงกระเปา ในการจําหนายเพ่ือหารายไดสมทบ

ทุน กองทุนตางๆที่มีความเก่ียวของกับสุนัข รวมถึงชวยเหลือเหลาสุนัขที่ทุกขยาก สนับสนุนโครงการ

ตางๆที่ชวยเหลือเหลาสุนัขใหมีชีวิตที่ดีขึ้น 

      6.1.2   ผูที่ไดรับชม อาจไดเปดมุมมอง ไดเห็นถึง ความกลาหาญ ซื่อสัตย และเสียสละของเหลา

สุนัขปฏิบัติหนาที่ และเกิดความรักและเอ็นดูสัตวมากขึ้น  
 
6.2 ปญหาและอุปสรรค  

       6.2.1 การหาขอมูลตางๆที่ถูกตอง มีความยากลําบากเน่ืองจากขอมูลในบางสวนน้ันถือเปนขอมู

ลับทางราชการ รวมถึงการหาขอมูลที่ถูกตองโดยสวนใหญจึงเปนการสัมภาษณโดยตรงกับผูบังคับสุนัข 

และการพูคุยสอบถามกับผูบังคับกองพันสุนัขทหาร เพ่ือใหไดขอมูลที่ถูกตองและครบถวนในการมา

ออกเครื่องประดับตอไป  

       6.2.2 การทํางานผา โดยเทคนิคการพิมพดิจิตอล ในชวงแรก ขาพเจามีปญหาเรื่อง การจัดการ

กับสี ที่ทําไฟลไว เมื่อพิมพออกมาแลวสีเพ้ียน แตสามารถจัดการและแกปญหาได เกิดการเรียนรูเติม 
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ชื่อนักศึกษา นางสาวธัญภา ภูกองไชย 
รหัสประจ าตัว 04560241 

อาจารย์ที่ปรึกษาศิลปนิพนธ์ รองศาสตราจารย์ ดร.สุภาวี ศิรินคราภรณ์  
วันที่ 19 ธันวาคม 2559 

 
แบบเสนอหัวข้อศิลปนิพนธ ์

1. ชื่อหัวข้อศิลปนิพนธ์  
(ภาษาไทย)  เครื่องประดับที่แสดงออกถึงความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละของสุนัข  

ทหารแห่งราชอาณาจักรไทย 
(ภาษาอังกฤษ) Jewelry that represents bravery, loyalty and sacrifice made by the 

military dogs of the kingdom of Thailand. 
2. ที่มาและความส าคัญของปัญหา 

ท่ามกลางภัยคุกคามต่อความมั่นคงของโลก ส่งผลกระทบต่อประเทศไทยซึ่งนับวันยิ่งทวีความ
รุนแรงเพ่ิมสูงขึ้น ประกอบกับวิวัฒนาการและความซับซ้อนของเทคโนโลยีในปัจจุบันที่พัฒนา ก้าวหน้า
อย่างรวดเร็ว เป็นส่วนส าคัญที่ท าให้อาวุธที่ใช้ในการต่อสู้มีความซับซ้อนและร้ายแรงมากตามไป 
สถานการณ์ดังกล่าว ท าให้ทหารและกองทัพที่มีหน้าที่ดูแลความสงบสุขของประเทศจักต้องสร้างความ
แข็งแกร่งเพ่ือตั้งรับภัยที่มองไม่เห็นเหล่านั้น นอกจากความเสียสละและความกล้าแกร่งของนายทหารไทย
ทุกนาย ยังมีการฝึกระดับหน่วยทหารเล็กหรือสุนัขทหาร ซึ่งจะต้องใช้สุนัขที่มีไหวพริบปฏิภาณ แข็งแรง 
เข้มแข็ง อดทน ผ่านการฝึกฝนอย่างหนัก เพ่ือปฏิบัติหน้าที่และภารกิจไปพร้อมกับนายทหารทุกคน การ
ปฏิบัติหน้าที่มีประสิทธิภาพของสุนัขทหาร ได้แก่ การค้นหาระเบิด ยาเสพติด การแจ้งต าแหน่งหรือพิกัด
คนร้าย การจู่โจมผู้ก่อการร้าย การพลีชีพเพ่ือให้ภาระกิจส าเร็จลุล่วง และความเสียสละเพ่ือปกป้อง
นายทหารผู้เลี้ยงดูได้อย่างปลอดภัยด้วยชีวิต ในความดีที่สูงส่งของสุนัขทหาร รวมถึงการเป็นเพ่ือนที่รัก
และจริงใจต่อนายทหารผู้ฝึกอย่างหมดหัวใจ ท าให้ตัวข้าพเจ้ารับรู้ถึงความซื่อสัตย์ของสุนัขที่เปรียบเสมือน
ผู้กล้าหาญในสนามรบและเพ่ือนแท้ของชีวิต สามารถสอนให้ข้าพเจ้าในฐานะมนุษย์ได้รับรู้ถึงการเสียสละ
และสัมผัสถึงความรู้สึกอันได้รับการเติมเต็มจากความรักท่ีปราศจากเงื่อนไข 

ดังนั้น ข้าพเจ้าในฐานะนักออกแบบเครื่องประดับ ผู้ตระหนักถึงความส าคัญของสุนัขซึ่งเป็นสัตว์ที่
มีความซื่อสัตย์และความจริงใจที่มีต่อมนุษย์ จึงต้องการน าเสนอโครงการศิลปนิพนธ์ที่สามารถบอกเล่าถึง
ความกล้าหาญและเสียสละของสุนัขทหารที่ปฏิบัติภารกิจเพ่ือประเทศชาติและประชาชนผ่านรูปแบบของ
ผลงานเครื่องประดับ เนื่องจากเครื่องประดับเป็นตัวแทนในการแสดงออกถึ งความคิด ทั้งในส่วนที่เป็น
รูปธรรม และความรู้สึกเชิงนามธรรม สามารถท าให้ผู้สวมใส่เกิดความรู้สึกละเอียดอ่อนลึกซึ้ง นอกจากนี้
ผลงานเครื่องประดับของข้าพเจ้ายังสามารถจ าหน่ายและสร้างรายได้ เพ่ือมอบให้กับเหล่าสุนัขผู้กล้าหาญ
ในกองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา เพ่ือจุดประสงค์ในการพัฒนาหน่วยงานและความ
แข็งแกร่งของกองทัพสุนัขทหารไทยให้มีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 
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3.วัตถุประสงค์ของโครงการ 

3.1 ต้องการสร้างสรรค์เครื่องประดับจากแรงบันดาลใจในความกล้าหาญของสุนัขทหาร และสวม 
ใส่เพ่ือแสดงออกและประชาสัมพันธ์ให้คนทั่วไปรับรู้ถึงความส าคัญของสัตว์ผู้กล้าหาญ ซื่อสัตย์ และ
เสียสละ  

3.2 ศึกษาความเป็นไปได้ในการจ าหน่ายเพ่ือหารายได้และมอบให้กับกองพันสุนัขทหาร เพ่ือ
พัฒนาเหล่าสุนัขทหารไทยให้มีความแข็งแกร่งและมีประสิทธิภาพสูงสุดต่อไป 

 
4.ขอบเขตในการวิจัยหรืออกแบบ 

4.1ศึกษาเรื่องราวของสุนัขทหารไทย ในกองพันทหารสุนัข อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
4.1.1    ศึกษาจ านวนสุนัขในกองพันทหารสุนัข  
4.1.2    ศึกษาหน้าที่ของสุนัขทหาร 
4.1.3    ศึกษาวิถีชีวิตและระเบียบการฝึกสุนัข 
4.1.4    ศึกษาเรื่องอาหารของสุนัข  
4.1.5 ศึกษาเรื่องการเลี้ยงดูสุนัขทหาร   

4.2ศึกษาและวิเคราะห์ลักษณะของสุนัขทหาร ท่าทาง อารมณ์ ทัศนธาตุ และองค์ประกอบศิลป์ 
เพ่ือสามารถถ่ายทอดกายภาพ ที่แสดงออกถึงความกล้าหาญ ซื่อสัตย์และเสียสละของสุนัขทหาร  

     4.2.1   ศึกษาแนวทางในการน าเสนอ เพ่ือหาช่องทางในการจ าหน่ายผลงานเครื่องประดับ
อย่างเหมาะสม 

     4.2.2    ศึกษาวัสดุที่มีความเหมาะสมในการสร้างสรรค์ผลงานเครื่องประดับ 
4.2.3 ศึกษากลุ่มคนที่มีความสนใจในเครื่องประดับที่มีความเกี่ยวข้องกับสัตว์ 

4.2.4    สังเคราะห์ข้อมูลและรูปแบบของเครื่องประดับที่ถ่ายทอดแนวความคิดของความกล้า
หาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละของสุนัขทหาร 

 
5.วิธีการศึกษา  

5.1 ศึกษาเรื่องราวของสุนัขทหารไทย ในกองพันทหารสุนัข อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
5.1.1 ศึกษาจ านวนสุนัขในกองพันทหารสุนัข  
5.1.2 ศึกษาหน้าที่ของสุนัขทหาร 
5.1.3 ศึกษาวิถีชีวิตและระเบียบการฝึกสุนัข 
5.1.4 ศึกษาเรื่องอาหารของสุนัข  
5.1.5 ศึกษาเรื่องการเลี้ยงดูสุนัขทหาร   

ผ่านการพูดคุยและศึกษาข้อมูลโดยตรงกับกองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา  
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5.2 ศึกษาลักษณะทางกายภาพของสุนัขทหาร ท่าทาง และอารมณ์ เพ่ือวิเคราะห์ทัศนธาตุและ
องค์ประกอบศิลป์ โดยศึกษาข้อมูลโดยตรงจากกองพันทหารสุนัข อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และข้อมูล
เพ่ิมเติมจากหนังสือและเว็บไซต์  

5.3 ศึกษาแนวทางในการน าเสนอ เพ่ือหาช่องทางในการจ าหน่ายผลงานเครื่องประดับ ผ่านการ
พูดคุยและหาแนวทางร่วมกับกองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมทั้งการหาข้อมูลจาก
เว็บไซต์ เว็บเพจที่มีความเกี่ยวข้องกับการช่วยเหลือสัตว์  

5.4 ศึกษาวัสดุที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการสื่อสารและถ่ายทอดแนวความคิด ผ่าน
กระบวนการทดลองวัสดุชนิดต่างๆ  

5.5 สังเคราะห์ข้อมูลและรูปแบบของเครื่องประดับด้วยการขึ้นรูปสามมิติ เพ่ือให้กระทบใจผู้ที่
สัมผัส และถ่ายทอดแนวความคิดเก่ียวกับความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละของสุนัขทหาร 

 
 

6.แผนการด าเนินงาน ระยะเวลา ล าดับขั้นตอนของการด าเนินงาน 

แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา 
- ศึกษาข้อมูลเพื่อน าไปสู่หัวข้อโครงการที่สนใจ 
- เข้าปรึกษาหัวข้อและแนวทางการพัฒนากับอาจารย์ที่ปรึกษา 
- จัดเตรียมข้อมูลที่ส าคัญ และจัดท าสื่อเพ่ือใช้ประกอบการน าเสนอ 

14 ธ.ค. 59 
 –  

18 ธ.ค. 59 
 

ตรวจหัวข้อครั้งที่1 (19 ธันวาคม 2559) 
-    ศึกษาข้อมูลเกี่ยวกับสุนัขทหารไทย จากกองพันทหารสุนัข อ.ปาก

ช่อง จ.นครราชสีมา และข้อมูลเพิ่มเติมจากหนังสือและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส์ 

- ศึกษาลักษณะทางกายภาพของสุนัขทหาร ท่าทาง และอารมณ์ เพ่ือ
วิเคราะห์ทัศนธาตุและองค์ประกอบศิลป์ โดยศึกษาข้อมูลโดยตรง
จากกองพันทหารสุนัข อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และข้อมูล
เพ่ิมเติมจากหนังสือและเว็บไซต์ 

- ศึกษาแนวทางในการน าเสนอ เพื่อหาช่องทางในการจ าหน่ายผลงาน
เครื่องประดับ ผ่านการพูดคุยและหาแนวทางร่วมกับกองพันสุนัข

 
 

 

 

19 ธ.ค. 59 
- 

12 ม.ค. 60 
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ทหาร อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา รวมทั้งการหาข้อมูลจากเว็บไซต์ 
เว็บเพจที่มีความเก่ียวข้องกับการช่วยเหลือสัตว์ 

- ศึกษาวัสดุที่มีความเหมาะสม สอดคล้องกับการสื่อสารและถ่ายทอด
แนวความคิด ผ่านกระบวนการทดลองวัสดุชนิดต่างๆ 

- รวบรวมข้อมูล และจัดท าสื่อประกอบการน าเสนอผลงานครั้งที่1 (ต.
1) 

ตรวจงานครั้งที่ 1 (13 มกราคม 2560) 
แผนการด าเนนิงาน ระยะเวลา 

-   ท าแบบร่างงานเครื่องประดับ2มิติ และพัฒนาแบบร่าง 
-   ทดลองวัสดุและรูปแบบการพัฒนาชิ้นงาน 
-   สรุปแนวทางการออกแบบที่สนใจ และสื่อสารให้เห็นถึงความกล้า

หาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละของสุนัขทหาร 
-   จัดเตรียมข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือท าสื่อประกอบการน าเสนอครั้งที่ 2 

(ต.2) 
-   ส่งข้อมูลและสื่อต่างๆ ส าหรับการน าเสนอครั้งที่2 

 
13 ม.ค. 60 

- 
12 ก.พ. 60 

ตรวจงานครั้งที่ 2 (14-15 กุมภาพันธ์ 2560) 
-   แก้ไข พัฒนาและสรุปแบบร่างของชิ้นงาน 
-   สรุปวัสดุและเทคนิคที่จะน ามาใช้ในกระบวนการผลิตชิ้นงาน

เครื่องประดับ 
-   เขียนแบบชิ้นงานเครื่องประดับ 
-   ขึ้นรูปแบบจ าลองชิ้นงาน3มิติ เพ่ือศึกษากระบวนการผลิต และ

พัฒนาแบบจ าลองก่อนกระบวนการผลิตจริง 
-   จัดเตรียมข้อมูลที่ส าคัญ เพ่ือท าสื่อประกอบการน าเสนอครั้งที่ 3  

(ต.3) 
     -   ส่งขอ้มูลและสื่อต่างๆ ส าหรับการน าเสนอครั้งที่3 
 

 
 
 

15 ก.พ. 60 
- 

29 มี.ค. 60 
 

ตรวจงานครั้งที่ 3 ( 30-31 มีนาคม 2560) 
-   ด าเนินการผลิตชิ้นงานจริง 
-   จัดท าสื่อส าหรับการน าเสนอครั้งที่4 
-   รวบรวมอกสารในการท าศิลปนิพนธ์ 

1 เม.ย. 60 
- 14 พ.ค. 60 

ตรวจงานครั้งที่ 4 (15 พฤษภาคม 2560) 
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-    รับศิลปนิพนธ์ฉบับร่าง ครั้งที่ 1 คืน 19 พ.ค. 60 
-    ส่งศิลปนิพนธ์ฉบับร่าง ครั้งที่2 26 พ.ค. 60 
-    รับศิลปนิพนธ์ฉบับร่าง ครั้งที่2 คืน 30 พ.ค. 60  
-    ส่งศิลปนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ พร้อมแผ่นซีดี 5 มิ.ย. 60 

 

 

 

7.ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 

7.1 ผลงานเครื่องประดับที่ถ่ายทอดและอธิบายถึงความกล้าหาญ ซื่อสัตย์ และเสียสละ ของสุนัข
ทหาร 

7.2 ได้รูปแบบเครื่องประดับที่จะพัฒนาต่อยอดสู่การขายจริง และโครงการศิลปนิพนธ์ครั้งนี้เป็น
การทดลองความสามารถในการจัดจ าหน่ายเพ่ือน ารายได้สมทบให้กับกองพันสุนัขทหาร อ.ปากช่อง จ.
นครราชสีมา ในการพัฒนาเหล่าสุนัขทหารให้มีความสามารถสูงสุดต่อไป 

8.งบประมาณที่ใช้ 
8.1 ค่าเอกสารข้อมูล ประมาณ 2,000 บาท 
8.2 ค่าวัสดุอุปกรณ ์ ประมาณ 10,000 บาท 
8.3 สื่อในการน าเสนอแลบรรจุภัณฑ์ ประมาณ 3,000 บาท 
8.4 ค่าจัดท าเอกสารรูปเล่มรายงาน ประมาณ 2,000 บาท 
8.5 ค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ประมาณ 6,000 บาท 

 รวมทั้งหมด 23,000 บาท 
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