


จุดมุ่งหมายของการท าลูกดอกเป่ายาสลบสัตว์
จัดท ำขึ้นเพื่อต้องกำรแก้ไขปัญหำกำรจับ บังคับสัตว์ ในกรณีที่ใช้สวิงจับ ใช้เชือกจับ 

หรือใช้กรงดักจับ ไม่สำมำรถกระท ำได้เพรำะไม่สำมำรถเข้ำถึงตัวสัตว์ได้ 



ลูกดอกที่ท าด้วยไซริงคข์นาด 5 ซีซี.
หลักกำรท ำงำนของลูกดอกที่ท ำด้วยไซริงค์ขนำด 5 ซีซี. นั้น อำศัยแรงดันของอำกำศ

ที่อัดเข้ำภำยในตัวลูกดอก ด้วยกระบอกฉีดยำขนำด 20 มล. เมื่อยำงซิลิโคนที่อุดปลำยเข็มซึ่ง
เป็นตัวควบคุมลูกดอกเริ่มท ำงำน อำกำศภำยในจะช่วยขับเคลื่อนตัวยำในลูกดอกฉีดเข้ำตัวสัตว์
ได้ในปริมำณที่บรรจุไว้ทั้งหมด โดยมีพู่หำงลูกดอกที่ปรับขนำดควำมยำวพอเหมำะให้บังคับ
ทิศทำงได้ตรง



วัตถุประสงค์
กำรท ำลูกดอกส ำหรับใช้เป่ำยำสลบ ยำ วัคซีน หรือเวชภัณฑ์อื่นๆ โดยมี

เป้ำหมำยเพื่อใช้กับ สุนัข แมว ลิง โค กระบือ สัตว์ป่ำ เป้ำหมำยหลักต้องกำรจับ
สุนัขและแมวจรจัด  ในวัดหรือชุมชน มำท ำหมันถำวรโดยใช้ท่อเป่ำ(ท่ออลูมิเนียม) 
ขนำด 6 หุน(เส้นผ่ำศูนย์กลำงประมำณ 1.6 เซนติเมตร) ยำว 1.5 - 2 เมตร 
ระยะหวังผลตั้งแต่ 1 - 6 เมตร ส ำหรับเป้ำหมำยที่มีขนำดเล็ก เช่น กล้ำมเนื้อ
สะโพกของสุนัข แมว ลิง หรือ 5- 10 เมตร ส ำหรับเป้ำหมำยที่มีขนำดใหญ่ เช่น 
กล้ำมเนื้อของโค กระบือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมแรงลม ควำมแม่นย ำของผู้เป่ำ โดยผู้
เป่ำจะค ำนวณแรงเป่ำเองในระยะต่ำงๆ ซึ่งมีควำมส ำคัญมำกเมื่อน ำไปใช้จริง เช่น 
เป่ำแรงเต็มที่ในระยะที่ใกล้อำจท ำให้เข็มปักเข้ำลึกเกินไปหรือเด้งออกจำก
เป้ำหมำย หรือเป่ำเบำเกินไปอำจไม่ถูกเป้ำหมำยหำกถูกเข็มอำจเข้ำไม่ลึกตำมที่
ต้องกำร ผู้เป่ำจึงจ ำเป็นต้องฝึกซ้อมเป่ำ ทั้งควำมแรง ระยะทำง และควำมแม่นย ำ 
อยู่เป็นประจ ำจนเกิดควำมช ำนำญ



ส่วนประกอบของลูกดอกประกอบด้วย
1. ตัวลูกดอกที่ท ำจำกกระบอกฉดียำพลำสตกิ



ส่วนประกอบของลูกดอกประกอบด้วย (ต่อ)
2. เข็มลูกดอก



ส่วนประกอบของลูกดอกประกอบด้วย (ต่อ)
3. พู่หำงลูกดอก



ลูกดอกที่ท าขึ้นและน ามาใช้จริงพบว่าได้ผลในระดับที่
น่าพอใจ มีด้วยกัน 4 แบบ
แบบที่ 1



วัสดุอุปกรณ์ส าหรับท าลูกดอก 1 ดอก (แบบที่ 1)
1. กระบอกฉีดยำพลำสติกขนำด 5 มิลลิลิตร จ ำนวน 2 กระบอก

2. กระบอกฉีดยำพลำสติกขนำด 3 มิลลิลิตร จ ำนวน 1 กระบอก

3. ท่อยำงพลำสตกิผวิเรยีบ ขนำดเส้นผ่ำศูนย์กลำง เท่ำกับเส้นผ่ำศูนย์กลำงด้ำนในของกระบอก
ฉีดยำพลำสตกิขนำด 5 มิลลิลิตร(ประมำณ 1.3 มิลลิลิตร) เช่น ท่อยำงสำยฝักบัวหรือหัวฉดี 
หำกเป็นท่อที่เป็นพลำสตกิแข็งจะดมีำกเพรำะจะท ำให้ลูกดอกมีควำมแข็งแรง

4. เทปกำวใส ขนำดควำมกว้ำง 1 - 2 เซนติเมตร

5. กำวตรำช้ำง หรือกำวที่สำมำรถติดกระบอกฉดียำพลำสติกกับท่อยำงพลำสติกได้



6. เข็มหมุด หรือ ตะปูขนำดเล็ก เข็มเบอร์ 18 หรือ 16 ส ำหรับเจำะ

7. อุปกรณ์อื่นๆ เช่น มีดคัตเตอร์ใบใหญ่ ตะไบขนำดเล็ก กรรไกร ค้อนขนำดเล็ก



ได้ท ำทดลองและใช้จริงประมำณเกือบ 2 ปี ใช้ได้ผลดี และได้เผยแพร่กำรท ำให้กลุ่ม
พัฒนำสุขภำพสัตว์ ส ำนักงำนปศุสัตว์จังหวัดต่ำงๆ หลำยจังหวัดลองน ำไปท ำทดลองใช้ แต่มี
ข้อเสียเมื่ออัดลมไว้นำนเกนิไปบำงลกูดอกที่จกุยำงไม่ดลีมซึมออก จำกรอยเข็มที่แทงทะลุจุกยำง
ส่วนท้ำยลูกดอกเข้ำไปอัดลม ท ำให้เมื่อเป่ำถูกเป้ำหมำยแล้วยำไม่เดินเข้ำไปในเป้ำหมำย ท ำให้
เป่ำใหม่ครั้งที่สองเป้ำหมำยเริ่มรู้ตัว อีกทั้งยังไม่สำมำรถตรวจสอบลมในลูกดอกด้วยสำยตำ หำก
จะตรวจสอบต้องแทงเข็มเข้ำไปอัดลมใหม่จึงจะรู้ว่ำมีลมหรือไม่มี



ขั้นตอนวิธีการท าแบบที่ 1
1. น ำกระบอกฉีดยำพลำสติกขนำด 5 มิลลิลิตร มำตัดส่วนท้ำยออก กระบอกแรก ตัดต ำแหน่ง
ท้ำยสุดของกระบอกฉีดยำซึ่งจะคงเหลือส่วนที่มีปมล็อกจุกยำง ส ำหรับท ำส่วนปลำยลูกดอก



กระบอกที่สอง ตัดต ำแหน่งที่ 2 มิลลิลิตร ส ำหรับท ำส่วนทำ้ยลูกดอก



2. น ำก้ำนกระบอกฉีดยำพลำสติกและจุกยำงสีด ำมำตัดท ำจุกยำง ขนำด 5 มิลลิลิตร ตัดท ำจุก
ยำงส ำหรับดันยำส่วนปลำยลูกดอก ตัดที่ต ำแหน่งก้ำนปลำยสุดที่ติดกับจุกยำงสีด ำ โดยให้แกน
พลำสติกทรงกลมติดจุกยำงไปด้วย แล้วน ำจุกยำงที่ได้ใส่ในกระบอกฉีดยำที่ตัดได้จำก ข้อ 1 (ดู
ภำพจำกข้อ 4) 



3. น ำก้ำนกระบอกฉีดยำพลำสติกและจุกยำงสีด ำจุกยำง ขนำด 5 มิลลิลิตร มำท ำจุกยำงปิด
ท้ำยกระบอกลูกดอก โดยต้องถอกจกุยำงสีด ำออกก่อนแล้วน ำก้ำนพลำสติกมำเจำะรูบริเวณฐำน
พลำสติกวงกลมที่รองรับจุกยำง เจำะรู 4 รู โดยให้รูอยู่ในแนวระหว่ำงแฉกของก้ำนกระบอกฉีด
ยำ เมื่อเจำะเสร็จแล้วน ำจุกยำงสวมไว้เหมือนเดิม



4. น ำก้ำนกระบอกฉีดยำที่ได้มำสวมลงในกระบอกส่วนปลำยลูกดอกที่เตรียมไว้ ดันจุกยำงให้
เลยปมล็อกซึ่งปมล็อกจะช่วยล็อกไม่ให้จุกยำงดันออกเมื่ออัดลมเข้ำไปในลูกดอก ตัดปลำยก้ำน
กระบอกฉีดยำให้มียำวเมื่อวัดจำกขอบท้ำยกระบอกส่วนแรกที่ต ำแหน่ง 2 มิลลิลิตร เมื่อน ำ
กระบอกฉีดยำที่ตัดไว้ท ำส่วนท้ำยมำวัด ตัดตรงหรือเฉียงตำมปลำยกระบอกก็ได้ หยอดกำว
เล็กน้อยเพื่อให้ก้ำนไซริงค์ติดกับกระบอก แต่อย่ำให้ถูกจุกยำงเพรำะจะท ำให้จุกยำงไม่ยืดหยุ่น



5. น ำกระบอกฉีดยำที่ตัดไว้ท ำส่วนท้ำยของลูกดอกมำสวมกับก้ำนกระบอกฉีดยำที่ตัดไว้เท่ำกัน 
ปรับแต่งให้ปำกกระบอกทั้งสองชนกันพอดี แล้วพันด้วยเทปกำวพลำสติกใสให้แน่น ซึ่งจะช่วย
ดันจุกยำงด้ำนท้ำยใหแ้ข็งแรง และใช่ส ำหรับตอ่พู่หำงลกูดอก หำกต้องกำรควำมแข็งแรงป้องกัน
แรงดันจำกลมที่อัดเข้ำไปอำจน ำตะปูขนำดเล็กหรือเข็มหมุดกลัดระหว่ำงปลำยกระบอกอันแรก
กับก้ำนกระบอกฉีดยำกลัด 1 หรือ 2 อันแต่ต้องให้แนบกับแฉกของก้ำนกระบอกฉีดยำ เมื่อต่อ
ตัวลูกดอกเสร็จแล้วให้เจำะรูที่ส่วนท้ำยลูกดอกโดยให้รูตรงกับฐำนก้ำนกระบอกฉีดยำที่เจำะไว้
ตอนแรก ซึ่งรูดังกล่ำวมีไว้ส ำหรับใช้เข็มแทงทะลุจกุยำงพลำสตกิเข้ำไปอัดลมในกระบอกลูกดอก





แบบที่ 2 เป็นแบบใหม่ที่ปรับปรุงขึ้นจำกแบบที่ 1 เพื่อแก้ปัญหำลมที่ใช้อัดรั่วซึม สำมำรถ
ตรวจสอบลมในลูกดอกด้วยสำยตำได้ จำกจุกยำงที่ใช้ปิดรูส่วนท้ำยของลูกดอก ทดลองใช้แล้ว
ได้ผลดี ท ำง่ำยกว่ำแบบที่ 1 และหำกใช้กระบอกฉีดยำขนำด 3 มิลลิลิตรท ำลูกดอกสำมำรถใช้
กับปืนอัดลมที่มีอยู่ได้ ท ำเป็นลูกซ้อมได้อย่ำงดี ไม่แรงเกินไป ป้องกันลูกดอกที่ใช้ยิงจริงช ำรุด
หรือสูญหำย ประหยัดงบประมำณในกำรซื้อลูกดอกส ำหรับใช้กับปืนอัดลม



ขั้นตอนวิธีการท าแบบที่ 2
1. น ำกระบอกฉีดยำพลำสติกขนำด 5 มิลลิลิตร มำตัดส่วนทำ้ยออกกระบอกแรก ตัดต ำแหน่งท่ี 
6 มิลลิลิตร (หรือมำกกว่ำขึ้นอยู่กับทอ่ตอ่) ส ำหรับท ำส่วนปลำยลูกดอก



กระบอกที่สอง ตัดต ำแหน่งท่ี 3 มิลลิลิตร ส ำหรับท ำส่วนทำ้ยลูกดอก



2. น ำก้ำนกระบอกฉีดยำพลำสติกและจุกยำงสีด ำมำตัดท ำจุกยำงขนำด 5 มิลลิลิตร ตัดท ำจุก
ยำงส ำหรับดันยำส่วนปลำยลูกดอก ตัดที่ต ำแหน่งก้ำนปลำยสุดที่ติดกับจุกยำงสีด ำ โดยให้แกน
พลำสติกทรงกลมติดจุกยำงไปด้วย



น ำก้ำนกระบอกฉีดยำพลำสติกขนำด 3 มิลลิลิตร ตัดท ำจุกยำงส ำหรับปิดรูกระบอก
ส่วนท้ำยลูกดอก เพื่อไม่ให้ลมออกเวลำอัดลมเข้ำไปในกระบอกลูกดอก โดยตัดที่ต ำแหน่ง
ก้ำนพลำสติกห่ำงจำกจุกยำงสีด ำประมำณ 1 เซนติเมตร หรืออำจตัดให้มีควำมยำว
มำกกว่ำเส้นผ่ำศูนย์กลำงด้ำนในของกระบอกฉีดยำที่น ำมำท ำตัวลูกดอก แต่ต้องไม่ยำว
เกินครึ่งหนึ่งของกระบอกฉีดยำที่น ำมำตัดท ำส่วนท้ำยของลูกดอก ทั้งนี้เพื่อไม่ให้จุกยำง
หมุนกลับด้ำน และสำมำรถเคลื่อนที่ขึ้น-ลงได้ ในขณะอัดลมเข้ำและอัดลมออก



3. น ำท่อยำงพลำสติกมำตัดควำมยำวประมำณ 1.3 - 1.5 มิลลิเมตร โดยต้องตัดให้หน้ำตัด
ตรงกัน

4. น ำก้ำนพลำสติกของกระบอกฉีดยำขนำด 3 มิลลิลิตร มำสอดใส่ในรูของท่อยำงพลำสติกที่
ตัดไว้ในข้อ 3แล้วตัดก้ำนพลำสติกให้ยำวเสมอกับท่อพลำสติก เพื่อท ำให้ท่อยำงพลำสติก
แข็งแรง บีบไม่ยุบ และงอหำกสำมำรถหำพลำสติกแข็งหรือวัสดอุืน่ๆที่ใช้แทนท่อยำงพลำสติกได้
ไม่จ ำเป็นต้องใช้ก้ำนพลำสติกดังกล่ำว หำกตัดท่อต่อยำวมำกกล่ำวนี้ซึ่งเป็นข้อดีท ำให้ลูกดอก
แข็งแรง แต่จะต้องตัดกระบอกฉีดยำทั้งสองอันให้มีขนำดที่ยำวกว่ำเดิมเพื่อไม่ให้ช่องว่ำงในกำร
บรรจุยำลดน้อยลง หำกลูกดอกยำวมำกน้ ำหนักก็จะมำกด้วย ปัจจุบันใช้หลอดเก็บซีรั่มแบบฝำ
กดในตัวซึ่งมีขนำดพอดีกับกระบอกซีดยำขนำด 5 มิลลิลิตร





5. กำรประกอบรูปดอก
น ำจุกยำงที่ได้จำกข้อ 2.1 มำใส่ในกระบอกฉีดยำที่ได้จำกข้อ 1.1 โดยหันจุกยำงสีด ำไปทำง

ปลำยกระบอกดังกล่ำว



น ำจุกยำงที่ได้จำกข้อ 2.2 มำใส่ในกระบอกฉีดยำที่ได้จำกข้อ 1.2 โดยหันจุกยำงสีด ำไปทำง
ปลำยกระบอกดังกล่ำว



6. น ำสิ่งที่ได้จำกข้อ 5.1 และ 5.2 มำต่อกันด้วยท่อยำงพลำสติกที่ได้จำกข้อ 4 จนปำก
กระบอกทั้งสองชนกันโดยให้ท่อยำงพลำสติกอยู่ในปำกกระบอกทั้งสองข้ำงเท่ำๆกัน 
เพียงแค่นี้ก็ท ำขั้นตอนต่อไปได้ หรือจะใช้กำวติดก่อนก็ได้ หำกต้องกำรให้มันใจว่ำ
กระบอกทั้งสองอันติดกันแข็งแรงพอ อำจใช้เข็มหมุดหรือตะปูกลัดกระบอกฉีดยำกับท่อ
ยำงแต่ละด้ำน แต่ต้องเอำก้ำนพลำสติกออกก่อนจึงจะสำมำรถแทงทะลุท่อพลำสติก และ
ตัดเข็มหมุดหรือตะปูที่ใช้ให้เสมอกับผิวด้ำนนอกของกระบอกฉีดยำ หำกท ำไม่ดีลมรั่วได้



7. น ำกระบอกที่ต่อกับท่อยำงพลำสติกเรียบร้อยแล้ว มำปรับให้กระบอกส่วนปลำยและ
ส่วนท้ำยให้อยู่ในแนวเดียวกัน ไม่เอียงไม่งอออกจำกแนวเส้นตรง เมื่อปรับได้ที่แล้วจึงน ำ
เทปกำวใสมำพันรอบรอยต่อโดยพันเริ่มจำกแนวรอยต่อหลำยๆ รอบไม่น้อยกว่ำ 5 รอบ 
และต้องดึงเทปกำวใสให้ตึงตลอดในกำรพันจำกนั้นพันเลื่อนออกไปส่วนท้ำยแล้วกับไปส่วน
ปลำยลูกดอกพันสลับกันไปเรื่อยๆไม่น้อยกว่ำ 5 รอบทั้งนี้ขึ้นอยู่กับควำมหนำของเทปกำว
ใส ในกำรพันต้องพันไม่ให้มีรอยย่นหรือขรุขระจนเกินไป โดยปกติบริเวณรอยต่อจะนูนขึ้น
เล็กน้อยและเอียงลำดไปส่วนปลำยและท้ำยลูกดอก และไม่นูนมำกจนท ำให้ใส่ในท่อเป่ำ
ไม่ได้ หรือเสียรูปทรง หำกใช้ท่อต่อท่ีแน่นและแข็งแรงพอพันแค่ 2 - 5 รอบก็พอ



8. เมื่อพันเทปกำวใสเรียบร้อยแล้วให้ทดสอบอัดลมเข้ำทำงด้ำนท้ำยของลูกดอก เพื่อ
ทดสอบดูว่ำรอยต่อแข็งแรงดีหรือไม่ และลูกยำงทั้งสองด้ำนท ำงำนได้ดีหรือไม่ กำรอัดลม
เข้ำไปในลูกดอกต้องตั้งลูกดอกในแนวตั้ง โดยลูกดอกที่ท ำขึ้นนี้สำมำรถบรรจุยำได้สูงสุด 4 
มิลลิลิตรและอัดลมได้สูงถึง 25 มิลลิลิตรจำกกระบอกฉีดยำขนำด 20 มิลลิลิตร เมื่ออัด
ลมแล้วรอประมำณ 3-5 นำที หำกไม่มีกำรแยกออกของรอยต่อก็สำมำรถน ำลูกดอกไป
ใช้ได้



ข้อดีข้อเสียที่พบเม่ือน าไปใช้งานจริงของแบบที่ 2
ข้อดี สำมำรถควบคุมปริมำณลมที่อยู่ในตัวลูกดอกได้

ข้อเสีย พบว่ำเมื่อเป่ำลูกดอกไปยังเป้ำหมำยที่แข็งหรือยืดหยุ่นน้อยและใช้แรงเป่ำ
มำกเกินไป จุกยำงที่ใช้เป็นตัวปิดเปิดลมที่อยู่ส่วนท้ำยของลูกดอกยังมีแรงเฉื่อยใน
ขณะที่ลูกดอกหยุดนิ่ง ท ำให้จุกย่ำงที่ปิดลมไว้เปิดออกลมจึงออกก่อนๆที่จะดันยำ
เข้ำไปในตัวสัตว์ กำรแก้ไขปัญหำนี้ผู้เป่ำจะต้องเลือกเป้ำหมำยที่ไม่แข็งหรือเหนียว
เกินไป และใช้แรงลมให้สัมพันธ์กับระยะทำง กำรแก้ไขอีกทำงคือแก้ไขที่ตัวลูกดอก 
โดยกำรเปลี่ยนจุกยำงที่ใช้ปิดเปิดให้มีขนำดเล็กและน้ ำหนักเบำ โดยเบื้องต้น
เปลี่ยนจำกจุกยำงของกระบอกฉีดยำหำกเป่ำแรงหรือเป้ำหมำยมีควำมแข็ง ไม่
ยืดหยุ่นพอ ก็ยังมีปัญหำในกำรใช้ ขนำด 3 มิลลิลิตร เป็นจุกยำงของไซริ้งคท์ูเบอร์



ข้อดีข้อเสียที่พบเมื่อน าไปใช้งานจริงของแบบที่ 2 
(ต่อ)คิวลินแทน เมื่อทดลองใช้อยู่ในระดับที่น่ำพอใจ แต่มีข้อเสียในขณะอัดลมจะต้อง
ปรับจุกยำงให้ตรงกับรูที่ใช้อัดลมเพื่อปิดลมซึ่งจะยำกกว่ำจุกยำงของกระบอกฉีดยำ
ขนำด 3 มิลลิลิตร หรือใช้แบบเดียวกับจุกที่ใช้ดันยำ (ขนำด 5 มิลลิลิตร) แต่ใช้มีด
ตัดจุกยำงโดยรอบพอให้จุกยำงขยับได้และใช้ท่อต่อดันไว้ให้เลื่อนได้แค่ 1- 2
มิลลิลิตร น ำไปใช้แล้วพอแก้ปัญหำได้ แต่หำกเป่ำแรงหรือเป้ำหมำยมีควำมแข็ง ไม่
ยืดหยุ่นพอ ก็ยังมีปัญหำในกำรใช้



แบบที่ 3 เป็นแบบที่ปรับปรุงขึ้นจำกแบบที่ 1 และ 2 เพื่อแก้ปัญหำแรงเฉื่อยของ
จุกย่ำงที่ปิดลมของลูกดอกซึ่งท ำให้ลมออกก่อนๆที่จะดันยำเข้ำไปในตัวสัตว์ แบบที่ 
3 นี้ท ำเหมือนแบบที่ 2 แต่เปลี่ยนจุกยำงปิดเปิดลมจำกจุกยำงของกระบอกฉีดยำ
ขนำด 3 มิลลิลิตร เป็นจุกยำงของกระบอกฉีดยำขนำด 5มิลลิลิตรเท่ำกับตัว
กระบอกลูกดอก โดยใช้เฉพำะจุกย่ำงสีด ำไม่ต้องให้แกนก้ำนพลำสติก น ำจุกยำง
ดังกล่ำวให้ใช้ด้ำนที่มีรู(เป็นรูของก้ำนกระบอกฉีดยำเมื่อถอดก้ำนกระบอกฉีดยำ
ออก)ใช่ไว้ในส่วนท้ำยลูกดอกดันหรือดูดปิดรูให้สนิท และใช้ท่อต่อของลูกดอกให้
ยำวกว่ำเดิมเพื่อดันหรือบังคับจุกยำงส่วนท้ำยไม่ให้เคลื่อนที่ ใช้เข็มเบอร์ 18 เจำะ
รูส่วนท้ำยของลูกดอกโดยรอบ 4 – 8 รู ส ำหรับแทงเข็มให้ทะลุผ่ำนจุกยำงเพื่ออัด
ลมเหมือนกับแบบที่ 1 จะเจำะก่อนหรือหลังจำกใช้จุกยำงปิดรูก็ได้ แต่ต้องไม่ท ำให้
จุกยำงช ำรุดเสียหำย ทดลองใช้แล้วได้ผลดี แต่ก็ยังมีโอกำสลมรั่วซึมออกได้เหมือน
แบบที่ 1 แต่น้อยกว่ำ



แก้ปัญหาโดยกำรใช้จุกยำง 2 อัน วำงซ้อนกันโดยหันปลำยจุกยำงไปทำงเดียวกัน
เหมือนกับที่ใช้จุกยำง 1อัน น ำไปใช้แล้วได้ผลดีมำก แต่คนที่อัดลมต้องมีควำม
ช ำนำญในกำรอัดลมเข้ำไปในกระบอก



แบบที่ 4 เป็นแบบปรับปรุงขึ้นจำกแบบที่ 3 ที่ใช้จุกยำง 1 อัน เพื่อเพิ่มควำม
มั่นใจหรือลดโอกำสที่ลมในกระบอกลูกดอกจะรั่วออก จำกรอยเข็มที่ใช้เจำะ โดย
เพิ่มจุกยำงของกระบอกฉีดยำขนำด 5มิลลิลิตร เป็น 2 จุก น ำจุกยำงด้ำนที่มีรู
(เป็นรูของก้ำนกระบอกฉีดยำเมื่อถอดก้ำนกระบอกฉีดยำออก)หันประกบกันแล้ว
ใช่ไว้ในส่วนท้ำยลูกดอกดันหรือดูดปิดรูให้สนิท และใช้ท่อต่อของลูกดอกให้ยำว
พอดีกับจุกยำงเพื่อใช้บังคับไม่ให้จุกยำงเลื่อนที่ ใช้เข็มเจำะรูส่วนท้ำยของลูกดอก
เหมือนกับแบบที่ 3 เพื่ออัดลมเข้ำไปในตัวกระบอกลูกดอก ทดลองใช้แล้วได้ผลดี 
หำกต้องกำรตรวจสอบกำรรั่วซึมควรเติมน้ ำหรือสำรหล่อลื่นเข้ำไปในช่องอัดลม 
เพื่อท ำให้จุกยำงส่วนท้ำยคงสภำพเหมือนเดิมและปิดสนิทยิ่งขึ้น หรือน ำส่วนท้ำย
ลูกดอกจุ่มลงในน้ ำ หำกมีลมรั่วที่รอยเข็มที่ใช้อัดลมก็จะสังเกตเห็นฟองซึมออกมำ
ทำงรูที่เจำะไว้บริเวณส่วนท้ำยของลูกดอก น ำไปใช้แล้วได้ผลดีมำก





การท าเข็มลูกดอก
วัสดุอุปกรณ์
1. เข็มสแตนเลส (เหล็ก) เบอร์ 18 ขนำด 1 - 1.5 นิ้ว , เบอร์ 16 ขนำด 1 นิ้ว เป็นต้น
2. ตะไบสำมเหลี่ยมขนำดเล็ก
3. ลวดตะกั่วที่ใช้บัดกรี
4. กำว 10 ตัน เป็นกำวที่ใช้กับงำนโลหะมีขำยทั่วไป
5. หัวแร้งบัดกรี
6. มีดคัตเตอร์ขนำดใหญ่



วิธีท าเข็มลูกดอก
1. ใช้ตะไบปัด (ถู) บริเวณปลำยเข็ม โดยอยู่ห่ำงจำกปลำยเข็มประมำณ 0.5 – 1 เซนติเมตร 
ตำมวัตถุประสงค์กำรใช้งำน วิธีกำรปัดต้องปัดให้ลึกพอประมำณ โดยเกือบทะลุถึงรูเข็มและ
ระวังโคนเข็มโยก จำกนั้นใช้ปลำยตะปหูรือเข็มอกีอันกดให้ทะลุและหมุนให้เป็นรูใกล้เคียงกับรูที่
ปลำยเข็ม กำรใช้ปลำยตะปูหรือปลำยเข็มอีกอันกดและหมุนให้เป็นรูนั้น เพื่อไม่ให้รอยปัดจำก
ตะไบลึกเกินไปจนอำจท ำให้เข็มหักได้เมื่อน ำไปใช้จริง



2. น ำลวดตะกั่วมำตัดแบ่งตำมยำวประมำณ 0.5 – 1 เซนติเมตร และมีขนำดเล็กพอให้สอด
เข้ำไปในรูปลำยเข็มได้



3. น ำตะกั่วที่เตรียมไว้สอดไปในปลำยรูเข็ม แต่ไม่ให้ลึกไปถึงรดู้ำนข้ำง น ำหัวแร้งมำแตะที่ปลำย
เข็มบริเวณที่มีตะกั่วอยู่ ในขณะที่น ำหัวแร้งแตะปลำยเข็ม ให้เอียงปลำยเข็มขึ้นเล็กน้อย เพื่อให้
ตะกั่วเป็นของเหลวไหลเข้ำไปในรูเข็ม รีบเอำหัวแร้งออกจำกปลำยเข็ม ตะกั่วจะแข็งตัวอุดอยู่ที่
รูปลำยเข็ม กำรที่จะให้ตะกั่วเป็นของเหลวและหดตัวเข้ำไปในรูปลำยเข็มจะต้องใช้หัวแร้งแตะที่
ปลำยเข็มและเลื่อนลงมำอยู่ในต ำแหน่งที่ต้องกำรให้ตะกั่วแข็งตัว เลื่อนหัวแร้งจำกบนลงล่ำง
ซ้ ำๆ จนตะกั่วเป็นของเหลวและหดตัว



4. ลองทดสอบว่ำเข็มใช้งำนได้หรือไม่ โดย

4.1 ใช้กระบอกฉีดยำอัดลมเข้ำไปในเข็ม โดยใช้มือปิดรูด้ำนข้ำงให้สนิท หำกไม่มีลมออกที่
ปลำยเข็มและดันลมไม่เข้ำ แสดงว่ำน ำไปใช้งำนได้

4.2 ใช้กระบอกฉีดยำดูดน้ ำแล้วดันน้ ำเข้ำไปในเข็มและใช้มือปิดรูด้ำนข้ำงให้สนิท หำกไม่มี
น้ ำออกที่ปลำยเข็ม และบริเวณโคนเข็ม แสดงว่ำน ำไปใช้งำนได้



5. หำกไม่ใช้ตะกั่ว ก็ให้ใช้กำว 2 ตันหรือกำวที่ใช้กับงำนโลหะแทน โดยผสมกำวดังกล่ำวพอใช้
หมดน ำปลำยเข็มมำอุดรูด้วยกำวที่เตรียมไว้ แต่ห้ำมเข้ำไปในรูลึกเกินรูเข็มที่เจำะใหม่ด้ำนข้ำง 
ปล่อยให้กำวแห้ง น ำตะไบมำตกแต่งปลำยเข็มให้เหมือนเดิม เท่ำนี้ก็พร้อมน ำไปใช้ น ำไปใช้แล้ว
ได้ผลดีไม่แพ้อุดด้วยตะกั่ว



การท ายางซิลิโคนอุดปลายเข็ม
วัสดุอุปกรณ์

1. กำวซิลิโคนย่ีห้อ Sparko หลอดสีฟ้ำ เป็นกำวซิลิโคนสีใส หำกใช้กำวซิลิโคนที่อ่อนหรอื
ยืดหยุ่นมำกจะท ำใหป้ิดรูเข็มไม่อยู่

2. สำยน้ ำเกลือ ขนำดทั่วไป แต่หำกใช้เข็มทีม่ีขนำดใหญจ่ ำเปน็ตอ้งหำสำยท่อยำงทีใ่หญ่ขึ้น

3. กระบอกฉดียำขนำด 3 – 5 มิลลิลิตร

4. กรรไกร



วิธีการท า
ภาพที่ใช้เป็นภาพที่น ามาสาธิตซึ่งไม่มีกาวซิลิโคนจริง

1. บีบกำวซิลิโคนเข้ำไปในกระบอกฉีดยำให้เต็มกระบอก เหลือช่องว่ำงส ำหรับใช้ก้ำนกระบอก
ฉีดยำดันเข้ำไปได้



2. น ำสำยน้ ำเกลือมำต่อที่ปลำยรูกระบอก ใช้มือจับให้แน่น จำกนั้น จึงน ำก้ำนกระบอกฉีดยำ
ดันกำวซิลิโคนเข้ำไปในสำยน้ ำเกลือให้ได้ยำวประมำณ 1 คืบ แล้วตัดส่วนที่มีกำวซิลิโคนอยู่ข้ำง
ในออก ท ำซ้ ำแบบเดิมจนซิลิโคนหมด น ำสำยน้ ำเกลือที่ได้ไปตำกแดดจนกำวซิลิโคนแห้งและ
แข็ง กำรที่ตัดสำยน้ ำเกลือยำวประมำณคืบนั้น เมื่อน ำไปตำกแดดกำวจะแห้งเร็วกว่ำสำยที่ยำว
หำกดันกำวซิลิโคนให้ยำวจะต้องใช้แรงเป็นจ ำนวนมำก



3. น ำสำยน้ ำเกลือที่กำวซิลิโคนแห้งแล้วมำตัดเป็นท่อนยำวประมำณ 0.5 – 1 เซนติเมตร ซึ่ง
ควำมยำวดังกล่ำว จะเป็นตัวก ำหนดควำมลึกของเข็ม หำกตัดยำวเกินไปจะท ำให้เข็มปักเข้ำไป
ไม่ลึกและอำจมีปัญหำสำยน้ ำเกลือยืดหยุ่นได้ เมื่อเป่ำลูกดอกแรงท ำให้ลูกดอกเด้งออกมำจำก
เป้ำหมำยได้ง่ำยขึ้น ท ำให้ยำไหลออกนอกเป้ำ เมื่อน ำไปใช้จริงผู้ใช้อำจตัดเพิ่มเติมให้เหมำะสม
กับรูเข็มและขนำดควำมยำวของเข็ม



การท าพู่หางลูกดอก
วัสดุอุปกรณ์

1. เข็มหัวพลำสติก พร้อมปลอกเข็ม (ใช้ได้ทุกขนำด)

2. ไหมพรม สีที่มองเห็นชัด เช่น สีแดง , ส้ม , ชมพู , บำนเย็น และเขียวอ่อน

3. กำวตรำช้ำง

4. มีดคัตเตอร์ กรรไกร



วิธีการท า
1. ตัดเข็มที่หัวพลำสติกยำวประมำณ 1 เซนติเมตรและตัดด้ำนปำกปลอกเข็มโดยตัดให้ยำว
ประมำณ1 เซนติเมตร หรือ 1.5 เซนติเมตร เพื่อส ำหรับผ่ำส่วนปลำยโดยรอบลึก 0.5
เซนติเมตรใช้เป็นฐำนรองรับพู่ไหมพรมให้แข็งแรงและแน่นยิ่งขึ้น



2. ตัดไหมพรมให้ได้ 30 – 40 เส้น ขึ้นอยู่กับควำมแน่นที่ใช้เมื่อบรรจุลงในท่อเป่ำ ใช้ไหมพรม
อีกเส้นมัดตรงกลำง มัดให้แน่น โดยให้มีปลำยเชือกที่ใช้มัดเหลือประมำณ 2 นิ้ว ควำมยำวของ
ไหมพรมห่ำงจำกปมที่มัดประมำณ 1 นิ้ว ดึงปลำยไหมพรมที่มัดและรวบไหมพรมทั้งหมด
รวมกัน จ ำนวนเส้นไหมพรมที่ได้ 60 – 80 เส้น



3.จับปลำยไหมพรมที่ใช้มัดสอดเข้ำปลำยปลอกเข็มที่ตัดตำมข้อ 1 แล้วดึงให้ปมเข้ำไปในปลำย
ปลอกเข็ม ใช้หัวแม่มือล็อกปลำยไหมพรมให้ตึงติดกับด้ำนนอกปลอกเข็ม

4. ตั้งปำกปลอกเข็มขึ้นหยอดกำวลงไปประมำณครึ่งหนึ่งของปลอกเข็ม



5. น ำหัวเข็มพลำสติกที่จัดไว้ตำมข้อ 1 กดลงไปในปลอกเข็มที่มีกำวอยู่จนแน่น วำงไว้รอจน
กำวแห้ง จำกนั้น จึงใช้มีดคัตเตอร์ตัดปลำยไหมพรมที่ใช้ดึงออกจำกปำกปลอกเข็ม

6. ใช้กรรไกรตัดพู่ไหมพรมให้เสมอกัน ควำมยำวของไหมพรมให้อยู่ระหว่ำง 0.5 – 1 นิ้ว ตำม
ควำมถนัดของผู้เป่ำ หำกพบว่ำพู่หำงลูกดอกที่ได้เมื่อน ำไปใส่ในท่อเป่ำแน่นเกินไปก็สำมำรถตัด
ไหมพรมออกบำงส่วนให้พอดีกับท่อเป่ำ





การประกอบลูกดอกการน าลูกดอกไปใช้จริง
กำรใช้ลูกดอกบรรจุยำที่ตอ้งกำรใน สุนัข แมว โค กระบือ ใช้ลูกดอกที่ท ำขึ้นนี้ก็เพียงพอ แต่หำก
ต้องกำรปริมำณยำที่มำกขึ้นในระดับ 5 - 6 มิลลิลิตร จะต้องตัดกระบอกฉีดยำสวนปลำย
ลูกดอกให้สุดปำกกระบอก และอำจเพิ่มส่วนท้ำยลูกดอกเพื่อเพิ่มลม(แรงดัน)ให้มำกขึ้นโดยตัด
กระบอกฉีดยำส่วนท้ำยต ำแหน่งที่ 4 หรือ 5 มิลลิลิตร แต่จะท ำให้ลูกดอกยำวขึ้นและมีน้ ำหนัก
มำก ผู้เป่ำต้องใช้แรงเป่ำมำกขึ้น ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับกำรฝึกเป่ำลูกดอกขนำดต่ำงๆ อยู่เป็นประจ ำ



ขั้นตอนการประกอบลูกดอกและบรรจุยา แบบท่ี 2

1. ใช้กระบอกอดัลม โดยใช้กระบอกฉีดยำขนำด 10 – 20 มิลลิลิตร ปลำยกระบอกต่อด้วยท่อ
ยำงขนำดเท่ำกับปลำยกระบอกแน่นยำวประมำณหนึ่งนิ้ว ไปต่อกับปลำยลูกดอกโดยให้ปลำย
ลูกดอกอยู่แนวดิง่ดนักระบอกฉดียำอัดลมเข้ำไปในลกูดอกใหจุ้กยำงดันยำของลกูดอกเลือ่นไปใน
ต ำแหน่งเท่ำกับปริมำณยำที่ใช้



2. ใช้กระบอกฉีดยำดูดยำที่ใช้ฉีดเข้ำไปในรูปลำยลูกดอกจนเต็ม

3. น ำเข็มที่อุดรูด้ำนข้ำงด้วยยำงซิลิโคนเรียบร้อยแล้วมำสวมใส่ที่ปลำยลูกดอกบิดให้แน่น

4. ตั้งปลำยเข็มให้อยู่ในแนวตั้ง น ำกระบอกอัดลมอัดลมเข้ำไปในรูด้ำนท้ำยของลูกดอก
ประมำณ 10 – 20 มิลลิลิตร สังเกตว่ำจุกยำงท้ำยลูกดอกเลื่อนลงมำอุดรูไม่ให้ลมออกหรือไม่ 
หำกก้ำนกระบอกฉีดยำที่ใช้อัดลมไม่ถอยกลับลงมำ และเมื่อกลับปลำยเข็มให้อยู่ในแนวดิ่ง จุก
ยำงที่ใช้อุดรูไม่ให้ลมออกยังคงติดอยู่ที่รูปลำยลูกดอกไม่ตกลง แสดงว่ำจุกยำงอุดรูไม่ให้ลมออก
สำมำรถใช้งำนได้





5. น ำพู่หำงลูกดอกมำต่อที่ท้ำยลูกดอกบริเวณที่มีจุกยำงอุดลมอยู่ และบิดให้แน่น 
ใช้มือลูบไหมพรมใหต้รงและเป็นระเบียบไปในแนวเดียวกัน

6. น ำลูกดอกที่ประกอบเสร็จแล้วบรรจุลงในท่อ โดยใช้ไม้หรือปำกกำดันลูกดอก
เข้ำไปประมำณ 3 – 5 นิ้ว เพื่อให้มีช่องว่ำงส ำหรับเป่ำลมเข้ำไป



7. เมื่อเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะน ำไปเป่ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรได้

8. ส่วนกำรประกอบลูกดอกแบบอื่นๆก็จะเหมือนกัน ต่ำงกันตรงที่วิธีกำรอัดลมเข้ำไป
ในตัวลูกดอกซึ่งมีทั้งแบบใช้เข็มขนำดเล็กเจำะจุกยำงเข้ำในช่องบรรจุลม และแบบใช้
แรงอัดของลมดันจุกยำงปิดเปิดช่องลมส่วนท้ำยลูกดอก ซึ่งเป็นที่เดียวกับที่ต่อพู่หำง
ลูกดอก

9. หำกท่ำนสำมำรถท ำลูกดอกแบบต่ำงๆที่น ำมำเสนอมำได้ และน ำไปใช้จริงก็จะ
ทรำบถึงปัญหำกำรแก้ปัญหำ และจะมีแนวคิดที่จะท ำลูกดอกแบบอื่นๆขึ้นมำใช้เองได้



7. เมื่อเสร็จแล้วก็พร้อมที่จะน ำไปเป่ำเป้ำหมำยที่ต้องกำรได้

8. ส่วนกำรประกอบลูกดอกแบบอื่นๆก็จะเหมือนกัน ต่ำงกันตรงที่วิธีกำรอัดลมเข้ำไป
ในตัวลูกดอกซึ่งมีทั้งแบบใช้เข็มขนำดเล็กเจำะจุกยำงเข้ำในช่องบรรจุลม และแบบใช้
แรงอัดของลมดันจุกยำงปิดเปิดช่องลมส่วนท้ำยลูกดอก ซึ่งเป็นที่เดียวกับที่ต่อพู่หำง
ลูกดอก

9. หำกท่ำนสำมำรถท ำลูกดอกแบบต่ำงๆที่น ำมำเสนอมำได้ และน ำไปใช้จริงก็จะ
ทรำบถึงปัญหำกำรแก้ปัญหำ และจะมีแนวคิดที่จะท ำลูกดอกแบบอื่นๆขึ้นมำใช้เองได้



สุนัขที่ถูกเป่าด้วยลูกดอกแสดงอาการสลบน่ิงยอมให้จับโดยง่าย


