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สวัสดิภาพของสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในสับไฟลัมครัสเตเซีย  
(กั้งต๊ักแตน กุ้ง ลอบสเตอร์ ป)ู  
ที่ใช้เพ่ือการทดลองและวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์อื่นๆ 

 

 

 

โดย 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. รชนิมุข หิรัญสัจจาเลิศ 

ศูนย์วิจัยเทคโนโลยีทางทะเล คณะเทคโนโลยีทางทะเล 

มหาวิทยาลัยบูรพา วิทยาเขตจันทบุร ี

 

 

 

บทสรุป: สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในกลุ่มนี ้ พบว่ามีความซับซ้อนของพฤติกรรมและปรากฏ
ว่ามีระดับของการรับรูค้วามรู้สึกบางส่วน สัตว์ในสับไฟลัมครัสเตเซียมีระบบตอบสนองต่อความเจ็บปวดและมี
ความสามารถในการเรียนรู้อย่างมาก มีข้อมูลการศึกษาเพียงเล็กน้อยเก่ียวกับการตอบสนองต่อความเจ็บปวดท่ี
สามารถใชอ้้างอิงได้สําหรับสัตว์ในออเดอร์เดคาโพดาหลายสายพันธุ ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งสัตว์ในกลุ่มนี้ท่ีมีขนาด
เล็ก อย่างไรก็ตาม เม่ือกลุ่มย่อยของสัตว์ในออเดอร์เดคาโพดา เช่น กุ้ง ซึ่งมีสายพันธุจ์ํานวนมากได้รับ
การศึกษาในรายละเอียดแล้วพบว่า น่าจะมีความซับซ้อนของพฤติกรรมคล้ายกับข้อมูลท่ีอธิบายไว้สําหรับปู
และลอบสเตอร ์ โดยสัตว์ในกลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มสัตว์ท่ีรับรู้ความเจ็บปวดประเภทท่ี 1 ตามการจัดประเภทของ
สัตว์โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical Expert Working Group, TEWG) ซึ่งต้องการวิธีการ
ดําเนินการให้สัตว์เสียชีวิตอย่างถูกต้องและมีมนุษยธรรม บทความนี้ เป็นการนําเสนอวิธีการดําเนินการต่อสัตว์
ในสับไฟลัมครัสเตเซียให้อยู่ในสภาพไร้ความรู้สึก และนําไปสู่การทําให้เสียชีวติอย่างมีมนุษยธรรม โดยอ้างอิง
จากข้อมูลทางวิทยาศาสตร์เท่าท่ีมีการศึกษามาก่อนหน้านี้ 
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การจัดการสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) หมายถึง ทัศนคติเก่ียวกับสัตว์โดยเฉพาะสัตว์ท่ีอยู่ใน
ความดูแลของมนุษย ์ ว่าควรปราศจากความเจ็บปวดหรือทุกข์ทรมาน โดยการจัดสิ่งจําเป็นข้ันพ้ืนฐานในการ
ดํารงชีวิตให้แก่สัตว์ไม่ว่าจะเป็นอาหาร น้ํา ท่ีอยู่ การรักษาทางการแพทย์ ฯลฯ อย่างเหมาะสมและเพียงพอ 
ถือเป็นเรื่องของข้อผูกมัดหรือพันธะทางศีลธรรมท่ีมนุษย์พึงมีต่อสัตว ์ การใช้ประโยชน์จากสัตว์ไม่ว่ากรณีใดก็
ตามต้องปฏิบัติอย่างมีมนุษยธรรม รวมท้ังต้องแสวงหามาตรการต่างๆ ในการปฏิบัติต่อสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม
และไม่กระทําการใดๆ ให้สัตว์ได้รับความเจ็บปวดทรมานจากการใชป้ระโยชน์โดยไม่จําเป็น การจัดสวัสดิภาพ
ให้แก่สัตว์อย่างไรจึงถือว่าเหมาะสมเพียงพอนั้นจําเป็นต้องอาศัยข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ วัฒนธรรม 
จรรยาบรรณ และความเป็นไปได้ในการปฏิบัติ การจัดสวัสดิภาพจึงหมายรวมถึง การให้ความคุ้มครองสัตว์จาก
การใช้ประโยชน์ของมนุษย์ในทุกรูปแบบ (แคทลียา ธนพงศ์พิพัฒน์, 2555) 

 

เม่ือทําการทดลองในร่างกายของสิ่งมีชีวิต (หมายถึง กระบวนการทางวิทยาศาสตรท่ี์เก่ียวข้องกับสัตว์
มีชีวิตโดยระบบการทํางานของร่างกายท้ังหมดของสัตวมี์ความสมบูรณ์) จุดท่ีสําคัญ คือ สัตวมี์ความสามารถ
รับรูค้วามเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานในรูปแบบต่างๆ ได ้ โดยกลุ่มผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค (Technical 
Expert Working Group, TEWG) จัดตั้งโดยคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมท่ัวไป (Directorate-General 
Environment, DG ENV) (European Food Safety Authority, 2005) ได้พยายามให้คําแนะนําเก่ียวกับ
ประเด็นดังกล่าวพร้อมกับหลักเกณฑ์ท่ีใช้ในการดําเนินการ (Animal Health and Welfare, 2005) จึงได้
เสนอให้มีการจัดประเภทของสัตว์เป็น 3 ประเภท คือ 

ประเภทท่ี 1: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ชัดเจนว่า กลุ่มสัตว์เหล่านี้สามารถรบัรูกั้บความเจ็บปวดและความ
ทุกข์ทรมาน หรือหลักฐานท่ีไดจ้ากสัตว์โดยตรง หรือโดยการเปรียบเทียบกับสัตว์ในกลุ่มท่ีอยู่ในระดับ
อนุกรมวิธานเดียวกันท่ีสามารถสัมผัสกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานได้ 

ประเภทท่ี 2: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ชัดเจนว่า กลุ่มสัตว์เหล่านี้ไม่สามารถรับรูกั้บความเจ็บปวดและ
ทุกข์ทรมาน หรือหลักฐานท่ีไดจ้ากสัตว์โดยตรง หรือโดยการเปรียบเทียบกับสัตว์ในกลุ่มท่ีอยู่ในระดับ
อนุกรมวิธานเดียวกันท่ีไม่สามารถสัมผัสกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมานได้ 

ประเภทท่ี 3: หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บางอย่างระบุว่า กลุ่มสัตวเ์หล่านี้สามารถรับรูกั้บความเจ็บปวดและ
ความทุกข์ทรมานได้โดยตรง หรือโดยการเปรียบเทียบกับสัตว์ในกลุ่มท่ีอยู่ในระดับอนุกรมวิธานเดียวกัน แต่ไม่
เพียงพอสําหรับทําการประเมินความเสี่ยงท่ีเหมาะสมต่อความรู้สึกของสัตว์เหล่านี้ให้อยู่ในประเภทท่ี 1 หรือ 2 

 

การจําแนกประเภทสตัว์ในรูปแบบดังกล่าวข้างต้น ต้องมีการปรับปรุงเม่ือความรู้ทางวิทยาศาสตรเ์พ่ิม
มากข้ึน โดยสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังเช่น cephalopods, cyclostomes และ decapods ควรได้รับการดูแลท่ี
เหมาะสมในระหว่างการทดลองเนื่องจากอาจมีอาการเจ็บปวดและได้รับความทุกข์ทรมาน โดยกลุ่มผูเ้ชี่ยวชาญ
ด้านเทคนิคจัดประเภทของสัตว์ในกลุ่มนี้อยู่ในประเภทท่ี 1 คือ หลักฐานทางวิทยาศาสตร์บ่งชี้ชัดเจนว่ากลุ่ม
สัตว์เหล่านี้สามารถสัมผัสกับความเจ็บปวดและความทุกข์ทรมาน 
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การฆ่าสัตว์เพื่อการทดลองและวัตถุประสงค์ทางวิทยาศาสตร์อ่ืนๆ อย่างมีมนุษยธรรม 

 

สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในสับไฟลัมครัสเตเซีย แสดงอาการตอบสนองท่ีสอดคล้องกับอาการเจ็บปวด
และความทุกข์ทรมาน (Elwood, 2012; Barr et al., 2008; European Food Safety Authority, 2005; 
Appel and Elwood, 2009a; Appel and Elwood, 2009b) นอกจากนี ้ ยังมีความสามารถในการรับรู้
ความสามารถในการจดจํา และเรียนรู้ท่ีจะหลีกเลี่ยงจากภาวะการถูกกระตุ้นท่ีไม่พึงประสงค์ด้วยเช่นกัน 
(Elwood and Appel, 2009; Elwood et al., 2008; Magee and Elwood, 2012) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘การฆ่าสัตว์’ หมายถึง การท่ีสัตว์สูญเสียความรู้สึก (สูญเสียความสามารถในการรู้สึกเจ็บปวด)                         

 

สําหรับวิธีการดําเนินการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม จะต้อง 

• ทําใหส้ัตว์สูญเสียความรู้สึกทันที หรือ 

• หากทําใหส้ัตว์สูญเสียความรู้สึกไม่ไดทั้นที ต้องทําให้ไม่รู้สึกตัว เพ่ือเหนี่ยวนําให้สัตว์ไร้ความรู้สึก 
หรือ ตอบสนองต่อความเจ็บปวด 
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วิธีการท่ีใช้ในการจับยึด และฆ่าสัตว์ในสับไฟลัมครัสเตเซียอย่างมีมนุษยธรรมมีความหลากหลาย โดย
วิธีการท่ีใช้ข้ึนอยู่กับชนิดและขนาดของสัตว ์ ในแต่ละกรณีสัตวค์วรถูกทําให้เสียชีวิตด้วยวิธีท่ีมีมนุษยธรรมมาก
ท่ีสุด  

 

 

‘การดําเนินการอย่างมีทักษะและประสบการณ์’ 

• ดแูลและจัดการกับสัตวท่ี์มีชีวิตอย่างเหมาะสมเพ่ือลดความเครียดและความทุกข์ทรมาน 

• ทําใหส้ัตวอ์ยู่ในภาวะไร้ความรู้สึก 

• ตระหนักถึงสัญญาณท่ีบ่งบอกว่าสัตว์ไร้ความรู้สึก 

• ตระหนักถึงสัญญาณท่ีบ่งบอกว่าสัตวเ์ครียด 

• เลือกใช้วิธีการฆ่าสัตวท่ี์เหมาะสม 

• ดูแลรักษาอุปกรณ์ให้ถูกสุขลักษณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  สัญญาณของการไร้ความรู้สึก 
 

    สัญญาณท่ีบ่งบอกว่าสัตว์ไร้ความรู้สึกแตกต่างกัน
ไปในแต่ละสายพันธุ์ แต่โดยท่ัวไป ได้แก่ : 
 • ไม่มีความต่อต้านต่อการขนย้าย (เช่น สามารถจับ 
 ส่วนลําตัวหรือหางได้ง่าย 
 • สูญเสียการควบคุมการเคลื่อนไหวของส่วนขาหรือ 
 ระยางค์ 
 • ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองจากส่วนตาเม่ือเคาะท่ี
เปลือก 
 • ไม่มีปฏิกิริยาตอบสนองเม่ือสัมผัสรอบบริเวณปาก 
 

    สัญญาณของความเครียด 
 

   สัญญาณของความเครียด รวมถึง: 
 
• การเคลื่อนไหวร่างกายไปมา ว่ายน้ําไม่หยุด 
• autotomy (การกลุดออกของส่วนต่างๆ ของ
ร่างกาย เช่น ระยางค์ขา) 
 

www.rspca.org.au 
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วิธีการท่ีได้รับการยอมรับในการทําให้สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในสับไฟลัมครัสเตเซียสลบและเสียชีวิต 

 

สําหรับคําแนะนําดังต่อไปนี้ เป็นการทําใหส้ัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในสับไฟลัมครัสเตเซียสลบและ
เสียชีวิตอย่างมีมนุษยธรรมโดยอ้างอิงตามหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ท่ีมีอยู่ อย่างไรก็ตาม จําเป็นตอ้งมีการวิจัย
เพ่ิมเติมก่อนการสรุปผลท่ีชัดเจน 

วิธีการ (Method) เหมาะสมกับ (Suitable for) ข้อเสนอแนะ (Comments) 

Stage 1: การสลบ (stunning) 

Crustastun  

(อุปกรณ์ช๊อตด้วยไฟฟ้า) 

ทุกชนิด (All species)  ต้องการอุปกรณ์/เครื่องมือท่ีมี
ความจําเพาะ 

การแชเ่ย็นในน้ําท่ีมีน้ําแข็ง 
(Chilling in an ice slurry) 

ครัสเตเซียนสายพันธุ์เขตร้อนและ
อบอุ่นท้ังหมดท่ีมีความไวต่ออุณหภูมิ
เย็น 

(All tropical crustaceans and 
temperate species that are 
susceptible to cold 
temperatures) 

ตอ้งใชก้้อนน้ําแข็งท่ีทําจากน้ํา
ทะเลสําหรับสัตว์น้ําทะเล  

ไม่แนะนําสําหรับสัตว์น้ําเขต
อบอุ่นท่ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับ
อุณหภูมิท่ีเย็นลง 

(A saltwater ice slurry must 
be used for marine species 

Not recommended for 
temperate marine species 
that are adapted to colder 
temperatures) 

การวางไว้เหนือน้ําเป็นเวลานาน 
(Chilling in air) 

ครัสเตเซียนขนาดใหญ่ท่ีสามารถ
ปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิท่ีหนาวจัด 

(Large crustaceans that are 
adapted to very cold 
temperatures) 

 

Stage 2: การทําให้เสียชีวิต (mechanical killing) 

การแยกออก (Splitting) ลอบสเตอร์ และ สัตว์น้ําท่ีมี
รูปร่างใกล้เคียงกับลอบสเตอร์  

(Lobsters and similarly 
shaped species) 

 

การเจาะท่ีอวัยวะสําคัญ (Spiking) ปู (Crabs)  
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วิธีการทําให้สลบ (stunning) 

 

ก่อนท่ีสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังในสับไฟลัมครัสเตเซียจะถูกทําให้เสียชีวิต ต้องดําเนินการทําให้สลบ 
โดยใช้วิธีใดวิธีหนึ่งดังต่อไปนี้ 

 

การช๊อตด้วยกระแสไฟฟ้า (Electrical stunning) 

 

การช๊อตด้วยกระแสไฟฟ้าท่ีเพียงพอ ครัสเตเซียนสามารถแสดงสัญญานท่ีบ่งบอกว่าไร้ความรู้สึกได้
ภายใน 1 วินาทีหลังจากการดําเนินการ ซึ่งถือว่าเป็นการทําใหสู้ญเสียความรู้สึกอย่างฉับพลัน (Roth and 
Øines, 2010)  

อย่างไรก็ตาม ควรใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าท่ีออกแบบมาเพ่ือวัตถุประสงค์เฉพาะเท่านั้น (Crustastun) ตาม
คําแนะนําของผู้ผลิต เนื่องจากการทําให้เกิดไฟฟ้าช็อตต่อสัตวอ์ย่างไม่ถูกต้องอาจมีผลกระทบด้านสวัสดภิาพท่ี
รุนแรงรวมและอยู่ในอัตราท่ีสูง 

 

 

 

ซ้าย: องค์ประกอบสําคัญของ Crustastun (http://crustastun.com) 

ขวา: รายละเอียดโดยท่ัวไปของปเูม่ือถูกช๊อตด้วยกระแสไฟฟ้าเป็นเวลา 10 วินาที โดยให้กระแสไฟฟ้าสูงท่ีสุด
ถึง 8 แอมป ์ปัจจุบันกระแสไฟฟ้าเพียง 1.3 แอมป ์เท่านั้น ก็สามารถทําให้สัตว์ให้สลบได้ 
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การแช่เย็น (Chilling) 

 

ครัสเตเซียนเป็นสัตว์เลือดเย็น และมีรายงานว่าเม่ือสภาพแวดล้อมเข้าสูส่ภาวะคงท่ีท่ีอุณหภูมิท่ี 4 
องศาเซลเซียสหรือต่ํากว่า เม่ือครัสเตเซียนถูกทําให้อยู่ในสภาพแช่เย็น มันจะอยู่ในสภาวะไร้ความรู้สึกเม่ือ
อุณหภูมิร่างกายของมันลดลงอย่างเพียงพอจนมีอุณหภมิูใกล้เคียงกับสภาพแวดล้อม (European Food 
Safety Authority, 2005) 

มีข้อพิสูจน์ทางวิทยาศาสตร์ เก่ียวกับความสัมพันธ์ระหว่างความหนาวเหน็บและสภาวะไร้ความรู้สึก 
ของครัสเตเซียน ส่งผลให้สัตว์ไม่เกิดความเครียดและไม่รู้สึกเจ็บปวด โดยกระบวนการนีค้วรได้รับการพิจารณา
วา่มีประสิทธิภาพ เนื่องจากครัสเตเซียนท่ีถูกทําให้อยู่ในสภาพแช่เย็นไม่มีสัญญานแสดงอาการของความเครียด
เม่ือถูกทําให้เสียชีวิตด้วยวิธีการฆ่าต่างๆ (เช่น การต้ม) (Yue, 2008)  การวิจัยเพ่ิมเติมเป็นสิ่งจําเป็นเพ่ือให้
เข้าใจถึงผลกระทบของวิธีการแชเ่ย็นท่ีแตกต่างกันต่อสวสัดิภาพของครัสเตเซียนชนิดต่างๆ  

 

ข้อดีอย่างหนึ่งการแช่เย็น คือ การลดการเคลื่อนไหว ส่งผลให้การปฏิบัติต่อสัตว์ได้สะดวกข้ึน 

และ การป้องกันสัตว์ทําร้ายกันเอง (Davidson and Hosking, 2004) 

 

 

 

ครัสเตเซียนมีชีวิตท่ีถูกทําให้อยู่ในสภาพแช่เย็นเพื่อทําให้สัตว์อยู่ในสภาวะไร้ความรู้สึก 
(http://www.packedgeinc.com และ http://www.bakeryandsnacks.com) 
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การแช่เย็นในน้ําท่ีมีน้ําแข็ง (Chilling in an ice slurry) 

 

ครัสเตเซียนสายพันธุ์เขตร้อนและอบอุ่นท้ังหมดท่ีมีความไวต่ออุณหภูมิท่ีเย็น อาจถูกทําใหอ้ยู่ใน
สภาวะไร้ความรู้สึกด้วยการแช่เย็นในน้ําท่ีมีน้ําแข็ง โดยครัสเตเซียนอาจอยู่ในสภาวะไร้ความรู้สึกในน้ําท่ีมี
น้ําแข็งได้เร็วกว่าในอากาศโดยท่ีมีอุณหภูมิใกล้เคียงกัน เนื่องจากน้ําสามารถดูดซับความร้อนได้เร็วกว่าอากาศ 
(Tseng et al., 2002; Beatty et al., 2004) 

 

 

 

 

 

 

 

การแช่เย็นน้ําท่ีมีน้ําแข็ง ไม่เหมาะสําหรับสัตว์ทะเลสายพันธุ์เขตอบอุ่นท่ีสามารถปรับตัวกับอุณหภูมิท่ี
หนาวเย็นลงได ้ (Yue, 2008) นอกจากนี้ การระมัดระวังและควบคุมความเค็มของน้ําและน้ําแข็งท่ีใช้สําหรบั
สลบครัสเตเซียน อาจช่วยแก้ปัญหาการเกิดออสโมติกช็อก (osmotic shock) ซึ่งอาจเกิดข้ึนได ้ เพ่ือเป็นการ
รักษาสวัสดภิาพของสัตว์ (European Food Safety Authority, 2005) 

 

การวางไว้เหนือน้ําเป็นเวลานาน (Chilling in air) 

 

ครัสเตเซียนขนาดใหญ่ท่ีสามารถปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิท่ีหนาวเหน็บได้ อาจทําใหอ้ยู่ในสภาวะไร้
ความรู้สึกโดยการวางไว้เหนือน้ําเป็นเวลานาน ซึง่ใช้เวลานานกว่าการแช่เย็นในน้ําท่ีมีน้ําแข็ง เนื่องจากอัตรา
การถ่ายเทความร้อนสูอ่ากาศเป็นไปได้ช้ากว่าน้ํา (Tseng et al., 2002; Beatty et al., 2004) 

 

 

 

 

 

 

สําหรับครัสเตเซียนทะเลทุกชนิด 

‘ควรใชน้้ําแข็งท่ีทําจากน้ําทะเลหรือ
น้ําเค็ม ไม่ควรแช่แข็งครัสเตเซียนทะเลใน
น้ําจืดเนื่องจากมีแนวโน้มท่ีจะทําให้เกิด
การเหนี่ยวนําให้เกิดออสโมติกช็อก 

(osmotic shock)’ 

สําหรับครัสเตเซียนน้ําจืดทุกชนิด 

 

‘ไม่ควรดําเนินการในน้ําทะเลหรือน้ําเค็ม’ 

 
 

www.rspca.org.au 
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ข้ันตอน: การแชเ่ย็นในน้ําท่ีมีน้ําแข็ง 

 

1. เติมน้ําแข็งท่ีบดแล้วในภาชนะท่ีมีฝาปิดมิดชิด เติมน้ํา 
โดยสําหรับสัตวท์ะเลให้เติมน้ําทะเล (หรือใส่เกลือให้มี
ความเข้มข้นของเกลือใกล้เคียงกับความเค็มของน้ําทะเล)  

2. ตรวจสอบให้แน่ใจว่า: 

    • อัตราส่วนของน้ําแข็งกับน้ํา (น้ําเค็มสําหรับสัตว์
ทะเล) คือ 3 : 1 -- จะทําให้มีความสมํ่าเสมอของอุณหภูมิ
น้ําโดยเปลี่ยนแปลงไม่เกิน 1 องศาเซลเซียส -- 

    • มีน้ําแข็งเพียงพอใหส้ามารถรักษาอุณหภูมิท่ีถูกต้อง
ตลอดกระบวนการแช่เย็น 

3. วางสัตวล์งในน้ําท่ีมีน้ําแข็ง ตรวจสอบสัตว์โดยใช้
สัญญาณของการไร้ความรู้สึก เวลาท่ีเหมาะสมในการทํา
ใหส้ัตว์อยู่ในสภาวะไร้ความรู้สึกข้ึนอยู่กับชนิด ขนาด และ
สภาพการเผาผลาญของครัสเตเชียน สําหรับในครัสเต
เซียนหลายๆ ชนิดต้องใช้เวลาอย่างน้อย 20 นาที 

4. เม่ือครัสเตเชียนอยู่ในสภาวะไร้ความรู้สึกแล้ว ให้รีบ
ดําเนินการให้เสียชีวิตโดยเร็วท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไปได้ 
เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์ไม่ฟ้ืนตัว 

ข้ันตอน: การวางไว้เหนือน้ําเป็น
เวลานาน 

 

1. วางสัตว์ในช่องแช่แข็ง (Freezer) 
ตรวจสอบสัตว์โดยใชส้ัญญาณของการไร้
ความรู้สึก เวลาท่ีเหมาะสมในการทําให้
สัตว์อยู่ในสภาวะไร้ความรู้สึก ข้ึนอยู่กับ
ชนิด ขนาด และสภาพการเผาผลาญ
ของครัสเตเชียน  

2. เม่ือครัสเตเชียนอยู่ในสภาวะ
ไร้ความรู้สึกแล้ว ให้รีบดําเนินการให้
เสียชีวิตโดยเร็วท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไปได ้
เพ่ือให้แน่ใจว่าสัตว์ไม่ฟ้ืนตัว 
(www.rspca.org.uk; 
www.rspca.org.au) 

www.rspca.org.au 
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วิธีการทําให้สัตว์เสียชีวิต (Mechanical killing methods) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เม่ือครัสเตเซียนถูกทําให้สลบ และแสดง
อาการว่าอยู่ในสภาวะไร้ความรู้สึก ควรรบีดําเนินการ
ให้เสียชีวิตโดยเร็วท่ีสุด เท่าท่ีจะเป็นไปได้ เพ่ือให้
แน่ใจว่าสัตว์ไม่ฟ้ืนตัว (Beatty et al., 2004) 

ระบบประสาทของครัสเตเซียนเป็นลักษณะ
ท่ีมีหลายศูนย์ประสาท (ปมประสาท; ganglia) การ
ฆ่าอย่างมีมนุษยธรรม ต้องทําลายศูนย์ประสาท
ท้ังหมดอย่างรวดเร็ว อย่างไรก็ตาม เป็นไปไม่ได้ท่ีจะ
ฆ่าครัสเตเซียนได้อย่างรวดเร็วโดยการทําลายท่ีระบบ
ประสาทส่วนกลางเพียงอย่างเดียว (ไม่เหมือนกับ
สัตว์ท่ีมีกระดูกสันหลัง) ภาพท่ี 1 ภาพตัดตามขวาง

ของลอบสเตอร์ แสดงให้เห็น
ปมประสาทภายในท้ังหมด

(www.rspca.org.au) การแยกออก (Splitting) 
 

การแยกออก เหมาะสําหรับลอบสเตอร์ 
และสัตว์น้ําท่ีมีรูปร่างใกล้เคียงกับลอบสเตอร์ ลอบ
สเตอรมี์สายของศูนย์ประสาท วิ่งลงยาวไปตามแนว
ลําตัว (เส้นก่ึงกลางช่องท้องส่วนกลาง) (ภาพท่ี 1) 
ศูนย์ประสาทท้ังหมดอยู่ใต้เส้นก่ึงกลางตามยาวลําตัว
บนกล้ามเนื้อด้านนอก ยกเว้นศูนยป์ระสาทส่วนแรก 
(supraoesophageal ganglion) ซึ่งตั้งอยู่ท่ีปลาย
ด้านต้นของระบบประสาทและอยู่บริเวณด้านบนของ
ส่วนหัว 

การแยกออก ดําเนินการได้โดยการตัดอย่าง
รวดเร็วผ่านเส้นก่ึงกลางของหัว (และอก) และส่วน
ท้องด้วยมีดท่ีคมและมีดขนาดใหญ่ การตัดต้อง
เกิดข้ึนตามแนวเส้นก่ึงกลางช่องท้องส่วนกลาง (ทาง
ยาว) เพ่ือทําลายศูนย์ประสาทท้ังหมด (ภาพท่ี 2) ภาพท่ี 2 ภาพด้านบนของ

ลอบสเตอร์ แสดงให้เห็นแนว
สําหรับการตัดเพ่ือแยกออก

(www.rspca.org.au) 
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ลักษณะการวางลอบสเตอร์ และการตัดผ่านเส้นกึ่งกลางลําตัวด้วยมีดแหลมคมและใหญ่ 

(http://www.fishfiles.com.au/) 

ข้ันตอน: การแยกออก 

 

1. เม่ือลอบสเตอร์ไม่รู้สึกตัว (สลบ) แล้ว ให้วางบนภาชนะพ้ืนผิวเรียบและไม่ลื่น โดยใช้เชือกมัดก้ามเพ่ือ
ป้องกันการหนีบ (หรือใช้เชือกมัดขาและส่วนลําตัวไว้หลังจากท่ีลอบสเตอร์ไม่รู้สึกตัว)  

2. จับลอบสเตอร์จากด้านหัวใหมี้แรงกดท่ีตัวสัตว ์ สังเกตเส้นแบ่งตามแนวยาวท่ีด้านล่างลําตัวของลอบ
สเตอร ์(www.rspca.org.uk) 

3. ใช้มีดขนาดใหญท่ี่แหลมคม (โดยให้ขนาดและความยาวเหมาะสมกับลําตัวของสัตว)์ ตัดแยกลอบ
สเตอร์โดยบังคับให้มีดผ่านสัตว์อย่างรวดเร็ว โดยรักษาตําแหน่งของมีดให้อยูต่รงกลาง ให้วางมีดไว้ท่ีส่วน
หัวใตบ้ริเวณปาก ตัดผ่านหัวจากบริเวณนี้เพ่ือเจาะและทําลายศูนย์ประสาทส่วนกลางเป็นอันดับแรก 
(supraoesophageal ganglion) 

4. ตัดตามเส้นแบ่งตามแนวยาวท่ีลําตัวไปเรื่อยๆ เพ่ือตัดและทําลายส่วนท่ีเหลือของศูนย์ประสาทในสว่น
ท่ีสอง โดยเริ่มต้นบริเวณจุดเชื่อมต่อของช่องท้องและส่วนหัวอก ยาวไปตามแนวลําตัวถึงส่วนหาง (ภาพ
ท่ี 2) 

5. หลังจากตัดเส้นประสาทก่ึงกลางตามยาวไปครึ่งทางแล้ว ใหเ้ลาะเส้นประสาทท่ีปลายส่วนหน้า (อก
และหัว) ของลอบสเตอร์ออก (ด ูภาพท่ี 1) 

6. ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 10 วินาที 
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การเจาะท่ีอวัยวะสําคัญ (Spiking) 

การเจาะท่ีอวัยวะสําคัญเหมาะสําหรับปู ปูมี
ศูนยป์ระสาทหลักสองเส้น คือ อยู่ท่ีส่วนหน้าของปู
ภายใตแ้อ่งตื้นๆ อีกส่วนหนึ่งอยู่ด้านหลังของปูโดย
อาจพบรูเล็กๆ บริเวณเปลือก (ภาพท่ี 3 และ 4) 

การทําใหป้เูสียชีวิต สามารถทําได้โดยการ
ทําลายศูนย์ประสาทท้ังสองตําแหน่ง ‘อย่างรวดเร็ว’
ของโดยการเจาะปมประสาทท้ังสองด้านจากด้านล่าง
ของลําตัวปูด้วยของแหลม (เช่น เข็มท่ีมีความแหลม
คม หรือมีด)  

‘วิธีการนี้อาจไม่เหมาะกับลอบสเตอร์      
เนื่องจากมีเส้นประสาทเป็นลักษณะสายยาว’ 

ภาพท่ี 3 ภาพด้านบนของปู แสดงให้เห็น
ปมประสาทภายใน (ศูนย์ประสาท) 

(www.rspca.org.au) 

ภาพท่ี 4 ภาพด้านล่างของปู แสดงให้เห็น
จุดอ้างอิงสําหรับการเจาะเส้นประสาท

(www.rspca.org.au) 

ภาพท่ี 5 ภาพตัดตามขวางของป ูแสดงให้
เห็นมุมองศาสําหรับการเจาะ (www.rspca.org.au) 

ข้ันตอน: การเจาะท่ีอวัยวะสําคัญ 

 

1. เม่ือปูไม่รู้สึกตัว (สลบ) แล้ว ให้วางบนภาชนะ
พ้ืนผิวเรียบและไม่ลื่น 

2. ยกส่วนระยางค์หาง (จับปิ้ง) และสอดอุปกรณ์
ลักษณะแหลม เช่น เข็มหรือมีดแหลม เข้าไปตลอด
ทางผ่านเส้นประสาทด้านหลังของลําตัว โดยสอด
ผ่านรูเหนือเส้นประสาทด้านหลังทํามุมเป็น 85 องศา
กับแนวนอน (ภาพท่ี 4 และ 5) 

3. ทําซ้ําข้ันตอนในข้อท่ี 2 โดยสอดผ่านศูนย์
ประสาทด้านหน้าของลําตัว โดยสอดเข็มหรือมีด
แหลม ผ่านรูเหนือเส้นประสาทด้านหน้าทํามุมเป็น 
60 องศากับแนวนอน (ภาพท่ี 4 และ 5) 

4. ดําเนินการให้เสร็จสิ้นภายในเวลาไม่เกิน 10 
วินาที 
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ลักษณะการวางปู และการเจาะเส้นประสาทด้วยมีดแหลมคมและใหญ่ 

(http://www.fishfiles.com.au/ https://davedines.wordpress.com) 

 
 

วิธีการทําให้ครัสเตเซียนเสียชีวิตท่ี ‘ไม่สามารถยอมรับได’้ 
 

วิธีการต่อไปนี ้ไม่ควรใชทํ้าให้ครัสเตเซียนเสียชีวิต เนื่องจากจะทําให้สัตว์มีระดับความเจ็บปวดและ
ความทุกข์ทรมานท่ียอมรับไม่ได ้(www.rspca.org.uk) 

• การแยกส่วนท้อง (abdomen) ออกจากหัวและอก หรือการดึงเอาเนื้อเยื่อ หรือแขนขา ออกในขณะท่ีสัตว์ยัง
มีชีวิตอยู่ (รวมท้ังขณะท่ีไม่รู้สึกตัว) และ/หรือ ในขณะก่อนท่ีจะทําลายเส้นประสาทส่วนหน้าและส่วนหลัง (ป)ู 
หรือศูนยร์วมประสาทส่วนกลาง (ลอบสเตอร)์ 

• ตัดครัสเตเซียนใหเ้ป็นส่วนต่างๆ ขณะท่ียังมีชีวิตอยู่ (รวมท้ังขณะท่ีไม่รู้สึกตัว) และ/หรือ ในขณะก่อนท่ีจะ
ทําลายศูนยร์วมประสาท 

• วางครัสเตเซียนท่ีมีชีวิต (รวมท้ังขณะท่ีไม่รู้สึกตัว) ลงในน้ําร้อนหรือน้ําเดือด ก่อนท่ีจะทําลายศูนยร์วม
ประสาท 

• วางครัสเตเซียนทะเลท่ีมีชีวิต (รวมท้ังขณะท่ีไม่รู้สึกตัว) ในน้ําจืด ครัสเตเซียนทะเลต้องทนทุกข์ทรมานและ
ตายจากการช็อกออสโมติกเม่ืออยู่ในน้ําจืด 

• ใสค่รัสเตเซียนท่ีมีชีวิต (รวมท้ังขณะท่ีไม่รู้สึกตัว) ในไมโครเวฟเพ่ือทําให้สุก 

• น้ําครัสเตเซียนข้ึนจากน้ํา และปล่อยให้ตายจากการขาดออกซิเจนอันเนื่องมาจากการขาดน้ําท่ีบริเวณเนื้อเยื่อ
เหงือก 

• วางครัสเตเซียนในภาชนะบรรจุน้ํา โดยไม่มีการเติมอากาศให้เพียงพอ ทําให้เสียชีวิตจากการขาดออกซิเจน 

• การใหค้รัสเตเซียนสัมผัสกับสารเคมีกัดกร่อน (caustic chemicals) 

• ก่อให้เกิดอาการบาดเจ็บจากบาดแผล โดยไม่ทําใหอ้ยู่ในภาวะไรค้วามรู้สึก และทําลายศูนยร์วมประสาท 
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‘ยาสลบ’ 

 
การใช้ยาสลบ (AQUI-S และ น้ํามันกานพล)ู ไม่ถือเป็นวิธีการท่ียอมรับได ้สําหรับทําให้ครัสเตเซียน

เสียชีวิตอย่างมีมนุษยธรรม เนื่องจาก ยังไม่มีข้อมูลทางวิทยาศาสตรท่ี์ทําให้ทราบว่า 
จะไม่ส่งผลให้สัตว์ไม่มีความรู้สึกเจ็บปวด และมีความปลอดภัยต่อการบริโภคของมนุษย์หรือไม่ 

  

 

 

 

 

 
 

อภิธานศัพท์ (Glossary) 

1. ท้อง (abdomen): ส่วนหนึง่ของร่างกายครัสเตเซียน
ระหว่าง อก (thorax) และ หาง (tail); ในป ู ท้องมีขนาด
เล็กมาก 
2. autotomy: การท่ีส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายสัตว์
หลุดออก เมื่ออยูภ่ายใต้การคุกคาม เช่น แขนขา ในกรณี
ของครัสเตเซียน 
3. ครัสเตเซียน (crustacean): สัตว์นํ้าในสับไฟลัมอาร์
โทรโพดา ท่ีแบ่งเป็นข้อปล้อง มีเปลือกหุม้ลําตัว และ
ระยางคข์าเป็นคู่ เช่น rocklobsters, ป,ู แมลงปีกแข็ง, กุ้ง
น้ําจืด และกุ้งทะเล 
4. ปมประสาท (ganglion): ศูนยร์วมประสาท 
5. การฆ่าอย่างมมีนุษยธรรม (humane killing): การ
ทําให้เสียชีวิตโดยเก่ียวข้องกับการทํา (หรือการเหนี่ยวนํา) 
ให ้ สูญเสยีความรู้สึกทันที โดยไมรู่้สึกทุก์ทรมานหรือมี
ความเจ็บปวดตามมาขณะท่ีฆ่า 
6. การช็อกออสโมติก (osmotic shock): การท่ีน้ําเข้า
ไปในเซลล์รา่งกายของครัสเตเซยีนทะเลผ่านทางออสโมซสิ
ส่งผลใหเ้ซลล์แตก (ซึ่งอาจก่อให้เกิดความทุกข์ทรมาน) 
7. ความเจ็บปวด (pain): ความรู้สึกไม่พึงประสงค์และ
ความรูส้ึกท่ีเก่ียวข้องกับความเสียหายของเนื้อเยื่อ 
8. ความรู้สึก (sensibility): ความสามารถของสัตว์ใน
การรูส้ึกเจ็บปวด 
9. ความเครียด (stress): ความพยายามของสิ่งมีชีวิตใน
การรักษาสภาวะสมดุล (homeostasis) เพ่ือตอบสนองต่อ
การเปลีย่นแปลงสิ่งแวดล้อม 
10. การสลบ (stunning): การเหนี่ยวนําให้ไรค้วามรูส้ึก 
ทรวงอก 
11. ส่วนอก (thorax): ส่วนกลางของร่างกายครสัเต
เซียน; รวมกับส่วนหัวในครสัเตเซยีนเกือบท้ังหมด 
12. การหมดความรู้สึก (torpor): สถานะของการไม่มี
การใช้งานด้านจิต และการเคลือ่นไหวด้วยความรูส้ึกท่ีไม่
สมบูรณ์บางส่วนหรือท้ังหมด 
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