
คู่มือการประกวดสุนัขเช่ือฟังค าสั่ง (Obedience Competition) 
ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 

วันเกษตรฯ รวมใจหาบ้านใหม่ให้สุนัขจรจัดคร้ังที่ ๑๐ 
วันอาทิตย์ที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๘ 

ในงานเกษตรแฟร์ ประจ าปี พ.ศ. ๒๕๕๘ 
ณ สนามบาสเก็ตบอล ข้างชมรมยูโด-ไอคิโด เวลา 13.40-14.40 น. 

@@@@@@@@@@@@@@@ 
 เป็นการทดสอบการแสดงของสุนัข โดยเป็นฐานการทดสอบต่างๆ โดยที่สุนัขประกวดสามารถผ่านฐานการทดสอบ
นั้นๆ ได้โดยที่สุนัขฟังและท าตามค าสั่งจากผู้จูงได้ และไม่มีกฎเกณฑ์บังคับในการออกค าสั่ง หรือกลอุบาย  หลอกล่อที่ผู้จูง   
จะสั่งให้สุนัขแสดงได้ตามฐานการทดสอบต่างๆ รวมถึงการแสดงความสามารถพิเศษอ่ืนๆ  ที่แสดงถึงความสัมพันธ์ระหว่างผู้จูง
กับสุนัขที่ร่วมกันแสดงออกมา 

เกณฑ์หลักท่ีใช้ในการประกวดและตัดสิน 
- การเชื่อฟังค าสั่งเบื้องต้น (Obedience) 
- ความมั่นคงทางจิตประสาทของสุนัข (Temperament test) 
- ความกระตือรือร้นและความสนุกสนานในการปฏิบัติตามค าสั่ง (joyfulness) 
- สุขภาพร่างกายของสุนัข (Health) 

 
วัตถุประสงค์ในการจัดการประกวด 
๑. เพ่ือค้นหาสุดยอดสุนัขพันธุ์ไทยหรือพันทางที่เหมาะสมที่สุดกับถ้วยพระราชทานของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว       

ภูมิพลอดุยเดช 
๒. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปมองเห็นถึงคุณค่าและความสามารถของสุนัขพันธุ์ไทยหรือพันทาง ซึ่งไม่ได้ด้อยไปกว่า      

สุนัขพันธุ์ใดๆ ในโลก 
๓. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปหันมาให้ความส าคัญกับสุนัขพันธุ์ไทยหรือพันทาง และให้เป็นที่นิยมในการเลี้ยงมากขึ้น          

ตามแนวพระราชด าริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุยเดช 
๔. เพ่ือให้ประชาชนทั่วไปมองเห็นถึงความส าคัญของการเลี้ยงดูและฝึกสุนัข เพื่อให้สุนัขของตนเองมีความน่ารัก           

และมีคุณค่า ท าให้ลดโอกาสที่จะปล่อยทิ้งสุนัขออกมาเป็นสุนัขจรจัด 
๕. เพ่ือพัฒนาการประกวดสุนัขเชื่อฟังค าสั่งให้เป็นที่รู้จักและเป็นที่สนใจของประชาชนในกลุ่มที่นิยมเลี้ยงสุนัข             

และหันมาส่งสุนัขเข้าร่วมการประกวดกันมากข้ึนอย่างต่อเนื่องในการจัดงานครั้งต่อๆไป 
 
 
 
 
 
 



รายละเอียดการประกวด 
๑. ผู้เข้าประกวดพิจารณาจากผู้จูงเป็นหลัก คือ ผู้จูงเป็นประชาชนทั่วไปผู้ที่เลี้ยงสุนัข ไม่จ ากัดเพศและอายุของผู้จูง       

และผู้จูงต้องไม่ใช่ผู้ที่เป็นครูฝึกจากศูนย์ สถาบัน หรือโรงเรียนฝึกสุนัขของหน่วยงานราชการและเอกชน                 
หรือรับจ้างฝึกสุนัขให้กับประชาชนทั่วไป 

๒. ต้องเป็นสุนัขสายพันธุ์ไทย หรือพันทางที่ไม่แสดงลักษณะทางสายพันธุ์อย่างเด่นชัด โดยขึ้นกับดุลยพินิจ                  
ของคณะกรรมการผู้จัดการประกวด 

๓. การประกวดประเภทนี้ก าหนดอายุสุนัขที่เข้าประกวดไม่น้อยกว่า ๑ ปีขึ้นไป โดยการตัดสินของคณะกรรมการ           
ถือเป็นที่สิ้นสุด 

 
หมายเหตุ 
๑. การพิจารณาใช้ดุลยพินิจและการตรวจสอบของคณะกรรมการรับสมัคร โดยหากพบคุณสมบัติของผู้สมัครไม่ตรงกับ

ประเภทที่ลงสมัคร หรือกรอกรายละเอียดในใบสมัครไม่ตรงกับความเป็นจริง คณะกรรมการจะใช้สิทธิ์ในการ            
ตัดสิทธิ์การเข้าประกวด  และหากสุนัขได้รับรางวัลใดๆ ก็ตามจะท าการ ยึดรางวัล และให้ผู้ที่ได้รับคะแนนล าดับ
รองลงมาเป็นผู้ได้รับรางวัลแทน 

๒. สุนัขท่ีอยู่ในช่วงอาการเป็นสัด หรือสุนัขที่มีความดุร้ายก้าวร้าวเกินควบคุมท้ังต่อคนหรือต่อสุนัขตัวอื่นๆ 
คณะกรรมการรับใบสมัครไม่อนุญาตให้สุนัขที่เข้าข่ายข้างต้นเข้าร่วมประกวด 

๓. ส าหรับสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน สุนัขพันทาง ที่ส่งเข้าประกวดไม่จ าเป็นต้องใช้หลักฐาน        
ประวัติสายพันธุ์ (Pedigree) เพ่ือประกอบการเข้าร่วมประกวด 

๔. ในกรณีที่เกิดเหตุการณ์สุดวิสัย จะถือว่ามติของคณะกรรมการเป็นค าตัดสินและถือเป็นที่สิ้นสุด 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ค าจ ากัดความของประเภทสายพันธุ์ไทย หรือพันทาง 
 สุนัขพันธุ์ไทย หมายถึง สุนัขพันธุ์ไทยหลังอานและสุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว 
 สุนัขพันทาง หมายถึง  สุนัขพันธุ์ผสมหรือสุนัขจรจัดทั่วไป ซึ่งไม่มีลักษณะเด่นของสุนัขพันธุ์ต่างประเทศทุกสายพันธุ์           

อย่างชัดเจน หรือเป็นสุนัขที่ไม่สามารถระบุได้ว่าเป็นพันธุ์ใด 
 
 

 

 

 

 

 

 

                             สุนัขพันธุ์ไทยบางแก้ว               สุนัขพันธุ์ไทยหลังอาน 

              http://www.marketdogs.com/index.php?topic=1708.0     http://sammokdoghouse.blogspot.com/2011/09/blog-post_28.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      สุนัขพันทางหรือพันธุ์ผสม 

 

 

 

http://www.marketdogs.com/index.php?topic=1708.0
http://sammokdoghouse.blogspot.com/2011/09/blog-post_28.html


ขั้นตอนการประกวดสุนัขเชื่อฟังค าสั่งชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช  
 สุนัขที่เข้าร่วมประกวดลงสนามประกวดทีละชุด โดยเข้าสู่ฐานการประกวดต่างๆ ดังนี้  

๑. ตรวจร่างกายเบื้องต้นจากนายสัตวแพทย์ (๕ คะแนน) 
๒. ฐานเดินชิด – ยืนคอย (๑๐ คะแนน) 
๓. ฐานกระโดดขึ้นแท่น – นั่ง – คอย – เรียกมาหา (๑๐ คะแนน) 
๔. ฐานเดินชิดผ่านสิ่งกระตุ้น (๕ คะแนน) 
๕. ฐานหมอบ – คอย และเดินข้ามตัว (๑๐ คะแนน) 
๖. ฐานกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง สูง และต่ า (๑๕ คะแนน) 
๗. ฐานแสดงความสามารถพิเศษ (๓๐ คะแนน) 
๘. ฐานทดสอบความม่ันคงทางจิตประสาท (๑๐ คะแนน) 
๙. คะแนนความกระตือรือร้น และความสนุกสนานของสุนัขที่เข้าประกวด (๕ คะแนน) 
 
รวมคะแนนทั้งหมดที่ใช้ตัดสิน ๑๐๐ คะแนน 
 

รายละเอียดขั้นตอนการเข้าสู่ฐานประกวดต่างๆ 
๑. ตรวจร่างกายเบื้องต้นจากนายสัตวแพทย์ (๕ คะแนน)  

ท าการวัดความสูงของตัวสุนัขซึ่งวัดจากจุดเหนือสุดของหัวไหล่ขาหน้าจนถึงปลายเท้าหน้าที่สัมผัสพ้ืนในแนวดิ่ง     
ตั้งฉากกับพ้ืน จากนั้นจะท าการแบ่งสุนัขออกเป็น ๒ กลุ่มคือ 

๑.๑ สุนัขกลุ่มที่มีความสูงต่ ากว่า ๑๘ นิ้ว 
๑.๒ สุนัขกลุ่มที่มีความสูงมากกว่า ๑๘ นิ้ว 

***** ผู้จูงสุนัขและสุนัขพร้อมกันที่บริเวณทางเข้าสนามประกวด โดยประกวดแต่ละฐานในสายจูง โดยผู้ฝึกสุนัข             
ต้องออกค าสั่งเพียงครั้งเดียว สุนัขต้องท าด้วยท่าทางเต็มใจ ไม่มีการลงโทษหรือทารุณสุนัข เว้นแต่การตบปลอบ       
หรือลูบหัวเพ่ือให้ก าลังใจสุนัขเท่านั้น สุนัขนั่งอยู่ข้างผู้จูงรอค าสั่งจากคณะกรรมการให้ลงสนามประกวด ***** 
๒. ฐานเดินชิด – ยืนคอย (๑๐ คะแนน) 

  ผู้จูงสุนัขจูงสุนัขเดินชิดไปด้วยกัน โดยสุนัขอยู่ใกล้กับผู้จูงมากที่สุด  
 ๒.๑ เริ่มจากจุดเริ่มต้น ผู้จูงสุนัขจูงสุนัขเดินตรงไปยังจุดฐานที่ ๒ และกลับหลังหันเดินกลับมาทางเดิม                     
ถึงจุดก่ึงกลางทาง 
 ๒.๒  ณ  จุดกึ่งกลางทาง (มีเครื่องหมายที่พ้ืน) ผู้จูงสั่งให้สุนัขนั่งคอย และผู้จูงเดินออกไปยืนคอยทางด้านหน้า          
ของตัวสุนัข ๓ ก้าว (มีสัญลักษณ์ท่ีพ้ืนเตรียมไว้ให้) สุนัขนิ่งไม่ขยับเป็นเวลา ๖๐ วินาที 
 ๒.๓ ผู้จูงกลับไปหาตัวสุนัข และสั่งให้สุนัขเดินชิดต่อไปข้างหน้าจนถึงจุดเริ่มต้น และกลับหลังหัน                    
เดินต่อไปยังจุดฐานที่ ๒ ต่อไป 

 
 
 
 



๓. ฐานกระโดดขึ้นแท่น – นั่ง – คอย – เรียกมาหา (๑๐ คะแนน) 
๓.๑ ให้ผู้จูงสุนัขสั่งให้สุนัขขึ้นไปอยู่บนแท่นท่ีเตรียมเอาไว้ให้ โดยไม่มีการบังคับหรือสัมผัสตัวสุนัข จากนั้นให้สุนัขนั่ง

คอยบนแท่นประกวด ผู้จูงออกไปยืนคอยไกลจากตัวสุนัข (ผู้จูงยืนคอยไปยังฐานที่ ๓) เป็นจ านวน ๓ ก้าว สุนัขนิ่งไม่ขยับ         
เป็นเวลา ๖๐ วินาที 

๓.๒ ผู้จูงเรียกสุนัขให้มาหาเร็วที่สุด โดยไม่มีการดึงหรือบังคับให้สุนัขเข้ามาหา และให้สุนัขนั่งในท่าเตรียม          
เพ่ือประกวดฐานต่อไป อุปกรณ์แท่นประกวดมี ๒ แบบคือ 

 - สุนัขท่ีมีความสูงน้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ใช้แท่นประกวดขนาด กว้าง ๑ เมตร  x ยาว ๑ เมตร x สูง ๓๐ เซนติเมตร 
 - สุนัขท่ีมีความสูงมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ นิ้ว ใช้แท่นประกวดขนาด กว้าง ๑ เมตร  x ยาว ๑ เมตร  x สูง           
๕๐ เซนติเมตร 
๔. ฐานเดินชิดผ่านสิ่งกระตุ้น (๕ คะแนน) 
 ผู้จูงสุนัขจูงสุนัขเข้าสู่ฐานที่ ๓ ทดสอบการเชื่อฟังค าสั่งในการเดินชิด และมีสิ่งกระตุ้นเข้ามาเร้าใจสุนัข              
เพ่ือทดสอบสมาธิและความสามารถในการเชื่อฟังค าสั่ง โดยมีสิ่งกระตุ้นทั้งหมด ๓ ชิ้นได้แก่ ของเล่นสุนัข , ขนมขบเค้ียว , 
และอาหารคาว โดยที่ไม่มีการแวะหยุดเพ่ือกิน, เลีย, คาบ หรือสัมผัสกับสิ่งกระตุ้น ผู้จูงสุนัขพาสุนัขเดินชิดไป – กลับผ่าน
สิ่งกระตุ้น ๓ เที่ยว (ตรงไปยังฐานที่ ๔ และเดินกลับมายังทางเดิมจนถึงฐานที่ ๓ และเดินย้อนกลับไปยังฐานที่ ๔ อีกครั้ง) 
๕. ฐานหมอบ – คอย และเดินข้ามตัว (๑๐ คะแนน) 

ผู้จูงสุนัขจูงสุนัขเข้าสู่ฐานที่ ๔ และสั่งให้สุนัขหมอบลงกับพื้นได้ทันที 
- ผู้จูงสุนัขสั่งให้สุนัขคอย และผู้จูงเดินออกไปยืนคอยทางด้านหน้าของตัวสุนัข ๓ ก้าว (มีสัญลักษณ์ท่ีพ้ืนเตรียมไว้ให้) 

สุนัขนิ่งไม่ขยับเป็นเวลา ๖๐ วินาที 
- ทดสอบการคอยของสุนัข โดยให้ผู้จูงเดินข้ามตัวสุนัข (ทางด้านข้างตัวสุนัข) และกลับมายืนที่จุดเดิม โดยที่สุนัขไม่มี

การขยับลุกข้ึน หรือเคลื่อนที่ 
๖. ฐานกระโดดข้ามสิ่งกีดขวาง สูง และต่ า (๑๕ คะแนน) 

ฐานทดสอบก าลังใจและพละก าลังของสุนัข รวมไปถึงระดับการเชื่อฟังค าสั่ง 
- ผู้จูงพาสุนัขข้ามเครื่องกีดขวาง ๒ ชิ้น ชุดประกวดละ ๑ รอบ (สูงและต่ า) ได้โดยไม่มีการดึงบังคับ หรือสัมผัสตัว

สุนัขเพ่ือช่วยให้ข้ามเครื่องกีดขวาง อุปกรณ์เครื่องกีดขวางเป็นแบบกั้นทึบ สุนัขไม่สามารถลอดผ่านได้มี ๒ แบบได้แก่ 
๖.๑ สุนัขท่ีมีความสูงมากกว่าหรือเท่ากับ ๑๘ นิ้ว ใช้เครื่องกีดขวางระดับสูงที่ ๘๐ ซม. และระดับต่ าที่ ๕๐ ซม. 
๖.๒ สุนัขท่ีมีความสูงน้อยกว่า ๑๘ นิ้ว ใช้เครื่องกีดขวางระดับสูงที่ ๕๐ ซม. และระดับต่ าที่ ๓๐ ซม. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



๗. ฐานแสดงความสามารถพิเศษ (๓๐ คะแนน) 
ก าหนดให้เวลา ๕ นาที ให้ชุดประกวดแสดงความสามารถพิเศษ โดยไม่มีการจ ากัดท่าทางที่แสดง 
๗.๑ ก่อนจะท าการแสดงในแต่ละท่า ผู้จูงต้องแจ้งคณะกรรมการให้ทราบก่อนที่จะเริ่มแสดงเพื่อเป็นการ             
ท าความเข้าใจที่ตรงกันระหว่างชุดประกวดและคณะกรรมการตัดสิน 
๗.๒ อุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการแสดงของแต่ละชุดประกวด ผู้จูงจะต้องเป็นผู้น ามาเองทั้งหมด 
๗.๓ การให้คะแนน คณะกรรมการตัดสินทั้ง ๔ ท่าน ให้คะแนนตามดุลยพินิจความสมบูรณ์ และความยาก – ง่าย    
ของแต่ละชุดประกวดที่แสดง คะแนนเต็มของกรรมการแต่ละท่านคิดเป็น ๓๐ คะแนน ตัดคะแนนของกรรมการที่ให้
คะแนนสูงที่สุดและต่ าท่ีสุดออก น าคะแนนของกรรมการอีก ๒ ท่านที่เหลือมาเฉลี่ยและคิดเป็นคะแนนสุทธิ 
 

๘. ฐานทดสอบความม่ันคงทางจิตประสาท (๑๐ คะแนน) 
ฐานท าสอบความม่ันคงทางจิตประสารทแบ่งเป็น ๔ การทดสอบได้แก ่
๘.๑ ผู้จูงสุนัขท าการจูงสุนัขเดินจากจุดที่ ๑ ผ่านเครื่องดูดฝุุน ซึ่งเจ้าหน้าที่จะท าการเปิดเครื่องดูดฝุุนทันทีท่ีสุนัข   
เดินถึง และท าการปิดทันทีท่ีสุนัขเดินผ่านไปสู่จุดทดสอบท่ี ๒ 
๘.๒ ผู้จูงสุนัขท าการจูงสุนัขเดินจากจุดทดสอบท่ี ๒ ทะลุผ่านเข้าไปในกลุ่มคนที่เดินเป็นวงกลม และเดินทะลุผ่าน
กลับมายังจุดเริ่มต้นของการทดสอบที่ ๒ อีกครั้ง 
๘.๓ ผู้จูงสุนัขท าการจูงสุนัขเดินจากจุดทดสอบท่ี ๒ ผ่านเจ้าหน้าที่จ านวน ๔ คน โดยเจ้าหน้าที่จะท าการกางร่ม
ทดสอบทีละ ๑ คัน จนครบทั้ง ๔ คัน จากนั้นจูงสุนัขเดินกลับมายังจุดเริ่มต้นของการทดสอบที่ ๒ อีกครั้ง 
๘.๔ ผู้จูงสุนัขสั่งให้สุนัขคอย และท าการทดสอบด้วยเสียงปืนแก๊ปจ านวน ๒ นัด 

๙. ความกระตือรือร้น และความสนุกสนานของสุนัขท่ีเข้าประกวด (๕ คะแนน) 
โดยคณะกรรมการผู้ตัดสินการประกวดจะให้คะแนนจากการทดสอบทั้ง ๘ ฐานดังที่กล่าวไปข้างต้น โดยจะท าการ
สังเกตพฤติกรรมของสุนัขซึ่งสุนัขจะต้องมีความกระตือรือร้นและมีความสนุกสนาน ซึ่งสุนัขจะต้องไม่มีอาการตื่นกลัว
จนไม่สามารถควบคุมได้ 
 
 

 ส าหรับสุนัขที่ได้รับรางวัลชนะเลิศของการประกวดเชื่อฟังค าสั่ง ชิงถ้วยพระราชทาน 
 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ คณะกรรมการตัดสินการประกวดขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาตัดสิน  

 สุนัขท่ีจะลงแข่งในการประกวดเชื่อฟังค าสั่ง ชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ 
ต้องประกวดสุนัขนอกสายจูงเท่านั้น 

 ส าหรับสุนัขที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ ต้องมีคะแนนรวมมากกว่าร้อยละ ๗๐ จึงจะสามารถ 
รับถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ได้ 


