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สวัสดิภาพสัตว
สวัสดิภาพสัตว  สวัสดิภาพสัตวหมายถึงสถานะ  หรือความรูสึกของสัตว สถานะ
สวัสดิภาพสัตวอาจเปนไปในเชิงบวกเปนกลางหรือเชิงลบ สวัสดิภาพสัตวที่เกิดขึ้นทําใหมีค
วามแตกตางกันในชีวิตประจําวัน เมื่อความตองการของสัตว – ขึ้นอยูกับความตองการดาน
โภชนาการ, พฤติกรรม, สุขภาพและสิ่งแวดลอม เกิดขึ้น – พวกเขาจะไดรับสวัสดิภาพเชิง
บวก ชีวิตความเปนอยูที่ดีในกรงเลี้ยงนั้นเกิดจากการดูแลสวัสดิภาพที่ดีอยางสมํ่าเสมอไป
จนตลอดชีวิตของพวกเคา

Animal welfare refers to an animal’s state or feelings. An animal’s welfare state can  

be positive, neutral or negative. An animal’s welfare has the potential to differ on a  

daily basis. When an animal’s needs - nutritional, behavioural, health and  

environmental - are met, they will have positive welfare.

A good life in captivity might be one where animals can consistently experience  
good welfare - throughout their entire life.



การเขาใจวาสัตวมีทั้งความสามารถ
ในการรับรู และความเขาใจ รวมถึง
การรับรูถึงความเจ็บปวด ตอกยํ้า มีค
วามจําเปนที่จะตองจัดการการเลี้ยง
สัตวใหเหมาะสมสําหรับสัตวในกรง
เลี้ยงทั้งหมด เพื่อทําใหเกิดสวัสดิภาพ
เชิงบวก  ในกรงเลี้ยง สวัสดิภาพสัตว
นั้นขึ้นอยูกับสภาพแวดลอมที่จัดสรร
ไวสําหรับพวกเขา การดูแลประจําวัน
และการรักษาจากสัตวแพทยที่สัตวได
รับ ดังนั้นจึงเปนเรื่องสําคัญมากที่เรา
ตองเขาใจถึงความตองการดาน
พฤติกรรมและสรีรวิทยาของพวกเขา
เหลานั้น เพื่อพวกเราจะไดตอบสนอง
ตอความตองการเหลานั้นใหเหมาะสม
ตอสัตวในกรงเลี้ยง



หมีขอ  เปนสัตวในตระกูล Viverridae 
กลุมสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาดเล็ก 
ถึงขนาดกลางที่พบไดในโลกเกา
เทานั้น พวกเขาอาศัยอยูในปาฝนเขต
รอนที่หนาแนนของเอเชียตะวันออก
เฉียงใต หมีขอ มีกลิ่นเหมือนขาวโพด
อบเนย เนื่องจากมีตอมกลิ่นของพวก
เขาซึ่งอยูใตหาง หมีขอ นั้นไดรับการ
ประเมินวามีความเสี่ยงตอการใกลสูญ
พันธุ (Vulnerable on the IUCN 
Red List of Threatened Species)  
เนื่องจากแนวโนมประชากรที่ลดลงซึ่ง
คาดวามากกวารอยละ 30 ในชวงสาม
ทศวรรษที่ผานมา ภัยคุกคามหลักของ
หมีขอ คือการถูกทําลายถิ่นที่อยูอาศัย 
การลาสัตวและการคาสัตวปาผิดกฎ
หมาย



สงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
หมีขอที่อยูในกรงเลี้ยง คุณตองมั่นใจวาได
จัดสรรใหอาหารที่หลากหลายพรอมตัวเลือก
มากมาย มีผักและผลไมหลากหลายชนิดให
เลือกรับประทานพรอมทั้งตองเสริมอาหาร
พ้ืนฐานของสัตวกินเนื้อ การใหอาหารนั้นควร
วางอาหารใหหางกันหลายๆจุด กระจายไป
ท่ัวในกรงเลี้ยงเพื่อเปนการกระตุนและการ
สงเสริมพฤติกรรมการไลลาและการหาอาหาร

อาหารที่หมีขอชอบ
หมีขอ จัดอยูในลําดับ สัตวกินเนื้อ 
(Carnivora) แตจริง ๆ แลวพวกเขากินผลไม
มากมายหลายชนิด อยางไรก็ตามบางครั้ง
พวกเขาเปนผูที่ฉวยโอกาสขโมยกินซากสัตว, 
ไขนก, พืชและใบไม พวกมันยังเปนนักลาที่ดี 
กินสัตวที่มีกระดูกสันหลังขนาดเล็กอีกดวย 
เชน ปลา, นกและสัตวเลี้ยงลูกดวยนมขนาด
เล็กเมื่อเปนไปได



หมีขอ ใชกลิ่นและเสียงในการสื่อสาร 
พวกเขามักลากหางที่มีตอมกลิ่นอยูใต
หางเพื่อแสดงอาณาเขตของตน พวก
เขาจะสงเสียงหัวเราะเสียงครวญคราง
และเสียงคํารามเพื่อสื่อสารกับหมี
ขอตัวอื่น ๆ และสงเสียงขูฟอยางแมว 
โดยทั่วไปแลวหมีขอจะอาศัยอยูตัว
เดียวหรืออยูในกลุมครอบครัวขนาด
เล็กที่มีเพศเมียและลูกออนที่ยังไมโต
เต็มวัย

การสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
ในกรงเลี้ยง หมีขอ สามารถอยูดวยกัน
เปนครอบครัวหรือกลุมเล็ก ๆ ควรที่จะ
ตองจัดเตรียมพื้นที่กรงใหเพียงพอ 
(ทั้งแนวตั้งและแนวนอน) เสมอเพื่อให
หมีขอมีทางเลือกวาจะแยกไปอยูตัว
เดียวหรือจะอยูรวมกับกลุม

หมีขอชอบการสื่อสารโดยวิธีดังนี้



หมีขอชอบปนปาย
หมีขอ สวนใหญชอบอยูบนตนไม  ใชเวลา
ของพวกมันอยูบนตนไมสูง พวกมันเปนนัก
ปนปายที่ยอดเยี่ยม เนื่องจากเทาที่แข็งแรง
พรอมดวยกรงเล็บกึ่งหด และขาหลังของ
พวกมันสามารถหมุนไปดานหลังไดเพื่อให
กรงเล็บของพวกมันยังคงยึดเกาะที่ดี เมื่อปน
ลงจากตนไมจะหันหัวมุงหนาลงกอน พวก
มันมักจะนอนขดตัวอยูในที่สูงบนตนไม

การสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
ควรจัดเตรียมกรงเลี้ยงในสภาพที่เหมาะสม
กับสัตวที่ชอบอยูที่สูงและชอบการปนปาย 
ใหสามารถมีการเคลื่อนไหวภายในกรง
เลี้ยงไดตลอดทั้งพื้นที่ ควรจะมีหลายทาง
เลือกใหปนปาย มีตนไมที่แตกกิ่งกานหลาย
ๆตน มีที่นอนแพลตฟอรมใหเปนตัวเลือก
และเพื่อหลบซอน



หมีขอเปนสัตวที่คลองแลว
แมจะดูเหมือนวาพวกมันเคลื่อนไหวชา แต
หมีขอก็ยังคอนขางคลองแคลวพอสมควร 
เชนเดียวกับการปนปาย  วายนํ้าและดํานํ้า
เพื่อหาอาหาร พวกเขายังใชพื้นดินเพื่อเดิน 
รวมกันระหวางการปนปายและใชหางที่จับ
เกาะเกี่ยวทําหนาที่เหมือนแขนขาในขณะที่
ปนปายอีกดวย

การสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก
ควรจัดเตรียมสภาพแวดลอมใหนาสนใจและ
มีพลวัตเพื่อใหหมีขอไดสํารวจ ตรวจสอบให
แนใจวามีพื้นที่แนวตั้งเพียงพอสําหรับการปน
ปาย ใชการตกแตงเพื่อเปลี่ยนแปลงพื้นที่ 
เชน กลิ่นที่แตกตางกันไป หรือใชไมไผแบบ
กลวงแขวนสําหรับซอนอาหารและแขวน
เปลี่ยนตําแหนงของกิ่งไมที่แขวนและ
เปลญวนเปนครั้งคราว



หมีขอเปนสัตวหากินกลางคืน
หมีขอ หากินเปนหลักในเวลา
กลางคืน นอนหลับพักผอนระหวาง
วัน และเพลิดเพลินกับการอาบแดด 
พวกเขาไมรูจักผูลาอื่นนอก จาก
มนุษย

การสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก

 ตองมั่นใจวากรงเลี้ยงที่จัดสรรใหหมี
ขอนั้น มีความเหมาะสมกับนิสัยของ
สัตวที่มีกิจกรรมในชวงเวลากลางคืน 
และนอนหลับพักผอนในระหวางวัน 
จัดใหมีพื้นที่กลางแจงสําหรับ
พฤติกรรมในเวลากลางคืน และพื้นที่
พักผอนในระหวางวัน ไมควรใหกรง
เลี้ยงอยูในบริเวณที่มีเสียงดังรบกวน 
และ ควรแจงใหผูเยี่ยมชมทราบเกี่ยว
กับนิสัยของหมีขอที่เปนสัตวหากิน
กลางคืน



การสืบพันธุของหมีขอ
หมีขอ เพศเมียเปนหนึ่งในสัตวเลี้ยงลูกดวย
นมเพียงกี่ชนิดเทานั้นที่ลาชาในการฝงตัว
ออน ซึ่งทําใหพวกเขาสามารถใหกําเนิดลูก
ของพวกเขาไดเมื่อมีสภาพแวดลอมที่ดี ซึ่ง
หมายความวาการผสมพันธุสามารถเกิดขึ้น
ไดตลอดเวลาของป และเพศผูจะอยูกับเพศ
เมียหลังคลอดลูกอีกดวย

การสงเสริมพฤติกรรมเชิงบวก

การสงเสริมใหเกิดปฏิสัมพันธทางสังคมใน
เชิงบวกระหวางหมีขอ ควรปลอยใหมีการ
ผสมพันธุกันเฉพาะในกรณีที่กรงของคุณ
สามารถมีพื้นที่เพียงพอสําหรับหมีขอที่โต
เต็มวัยและลูกๆของพวกเขา ตรวจสอบให
แนใจเสมอวาหมีขอเพศเมียมีพื้นที่เงียบ
สงบสําหรับมันและลูกๆของมัน

 



 สงที่ทําใหหมีขอมีความสุข...

คือการสื่อสารและการโตตอบปฏิสัมพันธกัน การ
นอนหลับพักผอน และอาบแดดในที่มีแสงแดด 
การรับประทานอาหาร สถาพในกรงเลี้ยงควรมี
การเปลี่ยนแปลงอยางสมํ่าเสมอเพื่อเลียนแบบ
พฤติกรรมตามปรกติในธรรมชาติ เพื่อใหพวก
เขามีความสุขและมีสุขภาพดีตลอดชีวิต


