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การวิจัยเร่ืองน้ี มีว ัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาการแสดงพฤติกรรมของม้าแต่ละตัวว่ามี

บุคลิกภาพม้าแตกต่างกันอย่างไร แนวคิดและทฤษฎีการฝึกม้า ถึงแม้ว่าแนวทางการขี่ม้าแบบ
ธรรมชาตินั้นเป็นแนวคิดท่ีค่อนขา้งไม่ไดโ้ด่งดงั แต่มีผูท่ี้ติดตามทฤษฎีน้ีมากขึ้นเร่ือยๆ เน่ืองจากมี
ความชดัเจนในเร่ืองของการศึกษาพฤติกรรมและทฤษฎีการเล่นเกมส์ สามารถวิเคราะห์ปฏิสัมพนัธ์
ระหว่างมา้กบัมนุษย ์ระบบส่ือสารน้ีช่วยให้สามารถสังเกตการณ์ไดอ้ย่างละเอียดและมีศกัยภาพท่ีดี
ในการเขา้ใจความสัมพนัธ์ระหวา่งมนุษยก์บัมา้ 

ผลการศึกษาพบว่า มา้คนละตวัต่างสายพนัธุ์มีพฤติกรรมการแสดงออกท่ีแตกต่างกนั โดย
แนวคิดและทฤษฎีท่ีศึกษาสามารถครอบคลุมการฝึกม้าต่างบุคลิกได้เน่ืองจากการฝึกม้าแบบ
ธรรมชาติเป็นการฝึกมา้ท่ีพื้นฐานโดยใชจิ้ตวิทยามา้เป็นการอยูร่่วมกบัมา้ โดยไม่ท าร้ายร่างกายและ 
จิตใจเพื่อใหมี้จิตใจท่ีสมบูรณ์ไม่กลบัมาท าร้ายมนุษยใ์นอนาคต 
 
 



 

ABSTRACT 

Title of Independent Study “Concepts and Theories of Horse Behaviors for Sustainability” 
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Year 2564 
 

 
This research aims to understand the personalities of horses by carefully studying their 

behaviors and by integrating concepts and theories of horse training. Although the method of 
natural equestrian in not considered a prevalent approach, more and more researchers gainedan 
interest in the topic due to its relevance to b ehavioral study and game theory, which is crucial to 
the comprehensive analysis of horse-human interactions. The approach allows us to conduct an in-
depth and effective observation. This study suggests that each individual horse,with different 
breeds, behaves differently. The methods implemented in this research can be adapted to better 
understand each horse’s personality in horse training. Since natural horse training is based on a 
psychological ground, with the purpose of peaceful coexistence of horse and human, without any 
harmful mental and physical treatment, horses will not resort to violence in the future. 
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บทที่ 1                                                                                                          

บทน า 

1.1 ที่มาและความส าคัญ 
มา้เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีมีความเก่ียวขอ้งกบัมนุษยม์าตั้งแต่สมยัโบราณ จากท่ีมนุษยไ์ดใ้ชม้า้เป็น

สัตวท์ างาน เช่น พาหนะในการเดินทาง บรรทุกส่ิงของ การทหารและศึกสงคราม ไดเ้ปล่ียนมา
เป็นการใช้มา้เชิงสันทนาการ การกีฬา หรือการใช้มา้เพื่อเป็นการแข่งขนักีฬาประเภทต่างๆ 
หรือการท าประโยชน์ดา้นธุรกิจ เช่น การเพาะพนัธุ์ และพฒันาสายพนัธุ์มา้ การเรียนการสอนขี่
มา้ ตั้งแต่ระดบัเร่ิมตน้ไปจนถึงระดบันกักีฬา ประโยชน์ทางดา้นวิทยาศาสตร์และการแพทย ์ใช้
มา้การผลิตเซรุ่ม แก้พิษงู การขี่มา้บาบดั ยกตวัอย่างเช่น อาการสมาธิสั้น ออทิสติก เป็นตน้ 
ประโยชน์ทางดา้นการท่องเท่ียว เช่น การท่องเท่ียวเชิงธรรมชาติ ขี่มา้ชมภูมิประเทศ นัง่รถมา้
ชมเมือง และยังมีประโยชน์ในด้านอ่ืน ๆ อีกเช่น การใช้ม้าในงานพระราชพิธีส าคัญ
ความส าคัญของสายสัมพันธ์ระหว่างม้ากับมนุษย์ได้รับความสนใจมากขึ้นและมีเร่ิมให้
ความส าคญักบัการพิจารณา สภาพร่างกายและจิตใจของมา้ ใหเ้ปรียบมา้เป็นเหมือนกนักบัมิตร
สหายของมนุษยม์ากขึ้น ดงันั้นหมายถึงว่าการปฏิบติับางอย่างท่ีถูกยอมรับกนัในอดีตนั้นไม่
เหมาะสมกบัปัจจุบนัอีกต่อไป 

 
ดงันั้นจึงควรให้ความส าคญัของคุณภาพชีวิตและดูแลสภาพจิตใจมา้ ปัจจยัท่ีจะท าให้มา้มี

คุณภาพชีวิตท่ีดีไดค้ือ น ้า อาหาร การส่ือสารกบัมา้ การเขา้ใจพฤติกรรมมา้  บุคลิกของมา้ในแต่
ละตัว มีความส าคัญมากเพราะเป็นการอยู่ร่วมกับม้าแบบมีประสิทธิภาพโดยมั่นใจได้ว่า
ปฏิสัมพนัธ์ทั้ งม้าและมนุษย์ท่ีปลอดภัยไม่ท าร้ายร่างกายและจิตใจระหว่างม้าและมนุษย์ 
เน่ืองจากมนุษยมี์น ้ าหนักเฉล่ียอยู่ท่ี 10 – 15% ของน ้ าหนักม้าเท่านั้น มนุษย์จึงจ าเป็นตอ้ง
ส่ือสารกบัมา้โดยมีประสิทธิภาพและเขา้ใจในส่ิงท่ีมา้ส่ือสารกบัมนุษยด์ว้ยความเพื่อไม่ให้เกิด
ความเขา้ใจผิดใดๆ ปัญหาการส่ือสารท่ีผิดพลาดส่งผลเสียต่อสุขภาพและจิตใจทั้งมา้ทั้งมนุษย์
ในระยะยาว โดยท่ีมา้จะแสดงพฤติกรรมออกมาเม่ือเกิดความไม่พอใจ ท าใหมี้ประสิทธิภาพใน
การใชง้านต่างๆลดลง เช่น มา้ตวัน้ีแสดงพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสมจากการฝึกท่ีไม่มีความรู้มาก



2 

พอจากมนุษยท์ าใหเ้กิดอาการต่อตา้นในการขี่ บคัคนขี่ตกมา้ ท าใหเ้กิดอนัตรายต่อจากการขี่มา้
ได ้เป็นตน้ 

ในปัจจุบนัในประเทศไทยมีการใช้มา้เชิงเศรษฐกิจและธุรกิจมากขึ้นๆเร่ือยๆ แต่ในบาง
สถานท่ียงัมีการใชม้า้แบบท่ีไม่ถูกยอมรับในอดีตอยู่บา้ง และฝึกมา้แบบธรรมชาติ ถือเป็นเร่ือง
ใหม่ในอุตสหกรรมมา้ รวมถึงการรับรู้จากกลุ่มยงัมีปริมาณน้อย มีการฝึกมา้หลายแบบในอุต
หกรรมมา้ ยกตวัอย่างเช่น แบบดั้งเดิมท่ีมีแนวคิดว่ามา้จะตอ้งยอมจ านนมนุษยเ์ท่านั้น หรือก็มี
บางสถานท่ีท่ีเร่ิมฝึกมา้เชิงจิตวิทยาการเขา้ใจมา้บา้งแลว้ เกิดจากการเช่ือมัน่ของบุคคลภายนอก
ท่ีมองวา่การขี่มา้ไม่ใช่การทารุณมา้แต่อยา่งใด สามารถสร้างความน่าเช่ือถือไดจ้าก การฝึกมา้ท่ี
ดีนั้นเอง การฝึกมา้แบบธรรมชาติเพื่อย ัง่ยืนนั้นตอ้งค านึงถึงส่ิงต่างๆของมา้ เช่น ส่ิงแวดลอ้ม 
อาหาร ลกัษณะนิสัย เพื่อใหม้า้ไดอ้ยูแ่บบธรรมชาติมากท่ีสุด  

การฝึกมา้แบบธรรมชาติส่ือถึงการฝึกมา้ท่ีมีประสิทธิภาพแสดงถึงการอยู่ร่วมกบัมา้แบบ
ยัง่ยืน อิงความเป็นธรรมชาติมากท่ีสุด เป็นการอยู่ร่วมกบัมา้แบบเลียนแบบพฤติกรรมของฝูง
มา้ มา้เป็นสัตวล์่าเหยื่อและถูกล่าตามธรรมชาติ ดงันั้นความปลอดภยัและการปฏิกิริยายาของ
มา้ จึงเป็นความกงัวลหลกัของมนุษย ์มา้เป็นสัตวท่ี์อยู่เป็นฝูงและมีตวัท่ีเป็นผูน้ า การท าความ
เขา้ใจขอ้พื้นฐานเหล่าน้ีก็สามารถท่ีจะเปล่ียนการกระท ากา้วร้าวของมา้ได ้ถา้หากเราพร้อมท่ี
จะเดินเขา้ไปเขา้ใจในมา้และมองโลกจากมุมมองของเขา อีกทั้งยงักลายเป็นผูน้ าท่ีมา้เช่ือใจใน
โลกของเขา 

 
จากความส าคญัขา้งตน้น้ี ท าให้ผูวิ้จยัสนใจท่ีจะศึกษา แนวคิดการเขา้ใจบุคลิกนิสัยมา้ เพื่อ

การส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการฝึกฝนท่ีเป็นแนวทางธรรมชาติท่ีย ัง่ยืน ว่ามีแนวคิดการ
เข้าใจพฤติกรรมของม้าเพื่อเป็นการใช้ม้าท่ีย ัง่ยืน  เพื่อมีความจ าเป็นท่ีจะต้องมีการศึกษา
แนวทางในการเขา้ใจพฤติกรรมมา้และให้ฝึกฝนกบัมา้ในแต่ละตวัท่ีเหมาะสมกับบุคลิกตวั
นั้นๆ การฝึกมา้แบบธรรมชาตินั้นแสดงถึงความยัง่ยนืท่ีจะอยูร่่วมกบัมา้  
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1.2 ค าถามวิจัย 
1.2.1 แนวคิดการอยูร่่วมกบัมา้อยา่งไรใหย้ ัง่ยนื  
1.2.2 ปัจจยัใดบา้งท่ีท าใหม้นุษยเ์ขา้ใจบุคลิกนิสัยของมา้ตวันั้น  
1.2.3 แนวคิดและแนวทางเขา้ใจพฤติกรรมของมา้ 

 

1.3  วัตถุประสงค์การวิจัย 
1.3.1 เพื่อศึกษาความเป็นมาของพฤติกรรมและนิสัยของมา้ 
1.3.2 เพื่อศึกษาแนวคิดการอยูร่่วมกบัมา้แบบธรรมชาติเพื่อความยัง่ยนื 
1.3.3 เพื่อศึกษาหลกัการการเขา้ใจนิสัยและพฤติกรรมของมา้ 
1.3.4 เพื่อศึกษาความสัมพนัธ์ระหวา่งมา้กบัมนุษย ์

 

1.4 ขอบเขตของการวิจัย 
1.4.1 ขอบเขตดา้นเน้ือหา การวิจยัน้ีเป็นการศึกษาเก่ียวกบัปัจจยัท่ีมีความสัมพนัธ์กบั

พฤติกรรมของมา้ โดยการศึกษาแนวคิดและทฤษฎีเขา้ใจพฤติกรรมของม้าน
สถานท่ีฝึกมา้แบบธรรมชาติในเชิงจิตวิทยามา้ 

1.4.2 ขอบเขตด้านพื้นท่ี ผูวิ้จยัได้ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง โดยเลือกพื้นท่ีส าหรับ
การศึกษา จ านวน 2 แห่ง ในอ าเภอปากช่อง และในประเทศเนเธอแลนด์ เหตุผล
ท่ีเลือกพื้นท่ีดงักล่าวเป็นเพราะ สถานท่ีดงักล่าวเป็นสถานท่ีฝึกมา้แบบธรรมชาติ
ในเชิงจิตวิทยามา้  

1.4.3   ขอบเขตดา้นกลุ่มตวัอยา่ง ไดแ้ก่ มา้ ส่ี ตวั ส่ีสายพนัธุ์  
1.4.4 ขอบเขตดา้นวิธีท่ีเก็บรวบรวมขอ้มูล เป็นการศึกษาหาขอ้มูลจากกลุ่มเป้าหมาย 

และสังเกตการณ์ นั้น ๆ รวมทั้งการใชป้ระสบการณ์ องคค์วามรู้ และความเขา้ใจ   
 

1.5 ประโยชน์ที่ได้รับจากการวิจัย 
1.5.1   ไดมี้ความรู้และความเขา้ใจในพฤติกรรมของมา้  
1.5.2   ไดท้ราบถึงพฤติกรรมและนิสัยของมา้ 
1.5.3   ไดท้ราบถึงแนวคิดการอยูร่่วมกบัมา้แบบธรรมชาติ 
1.5.4  เพื่อน าผลการวิจยัของพฤติกรรมบุคลิกภาพของมา้ ใชเ้ป็นขอ้มูลพื้นฐานในการ      

พฒันางานวิจยัต่อไป  
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1.6 ขั้นตอนการด าเนินงานวิจัย 
1.6.1   ศึกษาแนวคิดทฤษฎีและทบทวนส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
1.6.2   การสังเกตโดยผูว้ิจยัใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในฐานะผูส้ังเกตพฤติกรรม 

 

1.7 ค านิยามเฉพาะ 
บุคลิกภาพ หมายถึง ลกัษณะของบุคคลซ่ึงอธิบายถึงรูปแบบสอดคล้องกันของอารมณ์

ความคิดและพฤติกรรม 

พฤติกรรม หมายถึง การแสดงและกิริยาท่าทางซ่ึงส่ิงมีชีวิต ระบบหรืออตัลกัษณ์ประดิษฐ์ 

ท่ีเกิดร่วมกนักบัส่ิงแวดลอ้ม ซ่ึงรวมระบบอ่ืนหรือส่ิงมีชีวิตโดยรวมเช่นเดียวกบัส่ิงแวดลอ้มทาง

กายภาพ 

ปฏิสัมพันธ์ หมายถึงการกระท าหรือการประกอบกิจกรรมระหว่างส่ิงสองส่ิงหรือส่ิงหลาย

ส่ิงเพื่อให้ไดม้าซ่ึงผลลพัธ์ ไม่ว่าผลลพัธ์นั้นจะออกมาในทางท่ีดีมีประโยชน์หรือออกมาในทางท่ี

ก่อใหเ้กิดผลเสียต่อส่ิงท่ีก าลงักระท าหรือตอบโตอ้ยูน่ั้น  

โครงสร้างสังคม หมายถึงความสัมพนัธ์ของกลุ่มบุคคลท่ีอยู่ร่วมกนัในสังคม โดยมีองค์ 

ประกอบทาง สังคมท่ีท าให้สังคมด ารงอยู่ได ้ด าเนินไปอย่างมีระเบียบ อาจออกมาในรูปของความ

ร่วมมือ ความขดัแยง้ การแข่งขัน อย่างไรก็ตาม ความสัมพนัธ์ของกลุ่มคนนั้นจะมีเคร่ืองยึดเหน่ียว 

ซ่ึงเป็นบรรทดัฐาน 

การรับรู้ หมายถึง การแปลความหมายจากการสัมผสั โดยเร่ิมตั้งแต่ การมีส่ิงเร้ามา กระทบ

กบัอวยัวะรับสัมผสัทั้งหา้ และส่งกระแสประสาท ไปยงัสมอง เพื่อการแปลความ 

Horsemanship หมายถึง ศาสตร์การฝึกมา้หรือขี่มา้ในรูปแบบของธรรมชาติไม่ท าร้ายมา้ 

Introvert หมายถึง บุคลิกแบบเก็บตัว คนท่ีมีบุคลิกเช่นน้ีมักจมอยู่กับความคิดและ

ความรู้สึกของตวัเอง รวมถึงรู้สึกสบายใจเม่ือไดอ้ยูต่ามล าพงั  

Extrovert  หมายถึง บุคลิกท่ีชอบอยูก่บัคนกลุ่มใหญ่ๆ ไม่ชอบอยูค่นเดียว ชอบเขา้สังคม 
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แฮนด์ หมายถึง การแบ่งประเภทของมา้ตามขนาดความสูง โดยท่ี 1  Hands มีค่าประมาณ 

เท่ากบั 10.16 เซนติเมตร 



 

บทที่ 2 

แนวคดิ ทฤษฎี และงานวจิัยที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาเร่ือง “การศึกษาแนวคิดและทฤษฎี เขา้ใจพฤติกรรมของมา้เพื่อความยัง่ยืน” 
ดว้ย ผูศึ้กษาไดท้ าการคน้ควา้ขอ้มูล แนวคิด ทฤษฎีต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง และงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง
โดยสรุปแบ่งออกเป็น  6 หวัขอ้ดงัน้ี 
2.1 ขอ้มูลทัว่ไปของมา้ 
ลกัษณะชีววิทยา 

 ขอ้มูลพนัธุ์มา้ 

 มา้ในประเทศไทย 

 โครงสร้างสังคมมา้ 

 กลไกการรับรู้ของมา้ 

2.2 แนวคิดพฤติกรรมมา้ 
2.3 แนวคิด Horsemanship 
2.4 แนวคิดและทฤษฎีของ Parelli 
 

แนวคิดหลกัการพ้ืนฐานการฝึกม้า 
 

2.1 ข้อมูลท่ัวไปของม้า 
 

2.1.1 ลักษณะชีววิทยา (Biology) (ธีระศกัด์ิ ตรัยมงคลกูล, 2543) มา้เป็นสัตวเ์ล้ียงลูกดว้ย
นมท่ี มีอายไุขเฉล่ียท่ี 25-30 ปีโดยขึ้นอยูก่บัสายพนัธุ์และสภาพแวดลอ้มท่ีอาศยั โดยมีความสามารถ
ในปรับตวัให้เขา้ กบัการเปล่ียนแปลงของสภาพแวดลอ้มไดเ้ป็นอย่างดีทั้งในดา้นสภาพภูมิประเทศ 
สภาพภูมิอากาศ มา้เป็นสัตว ์ท่ีชอบอยู่รวมกนัเป็นฝูงตามธรรมชาติ และจดัเป็นสัตวป์ระเภทท่ีเป็น
ฝ่ายถูกล่าจึงมีลกัษณะนิสัยหวาดระแวง และต่ืนตกใจไดง้่าย อารมณ์หลกัของมา้จึงเป็นความกลวั มา้
มกัจะปฏิเสธการปฏิบติัตามคาสั่งของมนุษยโ์ดย สัญชาตญาณ อย่างไรก็ตาม มา้เป็นสัตวท่ี์ฉลาด



7 

และสามารถเรียนรู้ได้โดยความสัมพันธ์  (Learning By Association) และความจ า(Memory) 
พฤติกรรม และลกัษณะนิสัยของมา้เป็นส่ิงท่ีผูเ้ล้ียงมา้จาเป็นจะตอ้ง ทาความเขา้ใจ เพื่อดูแลทั้งใน
ดา้นจิตใจ สภาพแวดลอ้มเพื่อสุขภาพท่ีดี และการใชป้ระโยชน์จากมา้อยา่งมี ประสิทธิภาพ ลกัษณะ
ทางกายภาพ (Physical) การแบ่งประเภทของมา้สามารถแบ่งไดโ้ดยใชเ้กณฑใ์น การแบ่งไดด้งัน้ี 
ค าศพัทท่ี์ใชเ้รียกมา้ตามอายุ 
(1) Colt มา้รุ่นเพศผูอ้าย ุ1-4 ปี  
(2) Filly มา้รุ่นเพศเมียอาย ุ1-4 ปี 
(3) Foal ลูกมา้อายตุ่ากวา่ 1 ปี  
(4) Gelding  มา้เพศผูต้อน 
(5) Mare แม่พนัธุ์มา้เพศเมียอาย ุ4 ปีขึ้นไป 
(6) Stallion พ่อพนัธุ์มา้เพศผูอ้ายุ 4 ปีขึ้นไป 
(7) Yearling มา้รุ่นอาย ุ1-2 ปี 
 

การแบ่งประเภทของมา้ตามขนาดความสูง (Hands) โดยท่ี 1 Hands มีค่าประมาณ เท่ากบั 10.16 
เซนติเมตร 
(1) มา้ขนาดเลก็หรือมา้โพน่ี (Pony) ความสูงไม่เกิน 14.2 Hands  
(2) มา้ขนาดใหญ่หรือมา้ (Horse) ความสูง 14.2 Hands ขึ้นไป 
การแบ่งประเภทของมา้ตามสายพนัธุ์ (Breed) 
(1) มา้เลือดร้อน (Hot Blood Horses) มา้ท่ีมีแหล่งก าเนิดในเขตร้อน ลกัษณะมา้ตวัเรียวยาวแผงคอ

สั้น ทนทานต่อสภาพอากาศในเขตร้อนไดดี้ ปราดเปรียว ว่องไว เหมาะสมกบัการใชง้านท่ีตอ้ง 
อาศยัความเร็ว 

(2) มา้เลือดเยน็ (Cold Blood Horses) มา้ท่ีมีแหล่งก าเนิดในเขตหนาว ลกัษณะมา้ตวั ใหญ่หนาแผง
คอยาว ทนทานต่อสภาพอากาศท่ีหนาวจดั เช่ืองชา้ ไม่ปราดเปรียว แต่ร่างกายแขง็แรง เหมาะสม 
กบัการใชง้านหนกั เช่น บรรทุกหรือลากสินคา้ เป็นตน้ 

(3) มา้เลือดอุ่น (Warm Blood Horses) พฒันามาจากการผสมขา้มพนัธุ์ระหวา่งมา้ เลือดร้อนและมา้
เลือดเย็นโดยมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาสายพนัธุ์ให้ม้ามีรูปร่างลกัษณะรวมไปถึงนิสัยและ 
พฤติกรรมท่ีความเหมาะสมในการใช้งาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้น เช่น มา้กีฬาท่ีต้องมี
ลักษณะลาตัวขนาด ใหญ่ แข็งแรง ในขณะเดียวกันก็ต้องการความรวดเร็วว่องไวเป็นต้น 
ลกัษณะดงักล่าวทาใหม้า้เลือดอุ่นเป็นมา้ท่ี นิยมใชม้ากท่ีสุดโดยเฉพาะในประเทศไทย 
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2.1.2 ข้อมูลพนัธ์ุม้า 
การวิจยัสายพนัธุ์ก่อนซ้ือสามารถช่วยใหเ้ขา้ใจลกัษณะบุคลิกภาพของมา้ การวิจยัพบวา่เป็น

เร่ืองปกติท่ีบางสายพนัธุ์จะมีลกัษณะบางอย่าง ยกตวัอย่างเช่น พนัธุ์แทน้ั้นเป็นท่ีรู้กนัว่ามีพลงัและ
แข็งแรงซ่ึงต้องการความมั่นใจในการจัดการพลังงาน ม้าควอเตอร์อาจเหมาะส าหรับนักขี่ ท่ีมี
ประสบการณ์น้อยกว่าเน่ืองจากความสามารถในการปรับตวั ลกัษณะพนัธุ์ท่ีอ่อนโยนและสมดุล 
แมว้า่สายพนัธุ์จะเป็นท่ีรู้จกัส าหรับลกัษณะเฉพาะ แต่ก็ยงัเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะตอ้งทราบประวติัเฉพาะ
ของมา้เพื่อตอบสนองความตอ้งการส่วนบุคคล 
การจดัประเภทท่ีสามารถน ามา้ใชป้ระโยชน์แบ่งเป็นประเภทหลกั ดงัน้ี 

(1) มา้งาน (Draft Horse)  
(2) มา้ขี่ (Light horse ) 

1. มา้งาน (Draft horse) มา้ใช้งานส่วนใหญ่จะมีรูปร่างใหญ่ แข็งแรง ล าตวัหนาเหมือนววักระดูก 
และกลา้มเน้ือจะตอ้งแขง็แรง นิสัยสงบเงียบ อธัยาศยัดีพร้อมท่ีจะเรียนรู้และกระตือรือร้นตลอดเวลา 
เหมาะท่ีใชใ้นการท างานในไร่นา และคอกปสุสัตว ์หรืองานท่ีตอ้งใชล้ากของหนกัๆ เพราะมีขนาด
ท่ีใหญ่ สูงประมาณ 15-17 แฮนด ์เม่ือโตเตม็ท่ีมีน ้าหนกั ประมาณ 1,000 กิโลกรัม 

 
 
 
 
 

 
 

ภาพท่ี 1 ม้าสายพันธ์ุเบลเยียม ท่ีมา : Gritje Boer/Shutterstock.com 

สายพนัธ์ุ เบลเยยีม 
ถิ่นก าเนิด ประเทศเบลเยีย่ม 
ลกัษณะสายพนัธ์ุ สายพนัธุ์เบลเยยีมส่วนมากมีสีเกาลดัท่ีแผงคอ หวัเลก็ มีรูปร่างสันทดั 
ลกัษณะนิสัย มีจิตวิญญาณอ่อนโยน  
ขนาด 16.2 แฮนด ์ 
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มา้เบลเยียมเป็นมา้ท่ีแข็งแกร่งท่ีสุด เดิมทีในสมยัยุคกลางมนุษยนิ์ยมใชใ้นการเกษตรและ
อุตสาหกรรม เน่ืองจากมีกระดูกและกลา้มเน้ือท่ีแข็งแกร่งท าให้เหมาะสมกบัการดึงไถและขนส่ง
สินคา้ท่ีมีน ้ าหนัก ถึงแมว้่าจะเป็นมา้ท่ีไซส์เล็กขนาด 16.2 แฮนด์ และโดยเฉล่ียมีน ้ าหนักมากกว่า 
900 กิโลกรัมขึ้นไป แต่สามารถดึงน ้ าหนกัไดม้ากท่ีสุดถึง 1,600 กิโลกรัม สามารถใชง้านเช่น การ
ไถ  ไถพรวน การตดัไม ้การลากรถมา้ เป็นตน้  ในปัจจุบนัยงัคงมีการใชง้านเหลืออยู่บา้งในฟาร์ม 
นอกเหนือจากน้ีมนุษยป์รับใชเ้ป็นมา้ ใชโ้ชว ์การแข่งขนั หรือผูท่ี้ช่ือชอบสายพนัธุ์น้ีก็ยงัคงเล้ียงไว้
เป็นสัตวเ์ล้ียงอีกดว้ย  

 
2. มา้ขี่ (Light horse)  เป็นมา้ท่ีหลากหลายและแตกต่างกนัไปตามสัดส่วนสายพนัธุ์ น ้าหนกัความสูง 
รูปร่างและสี เป็นสายพนัธุ์ท่ีแสดงออกถึงด้านความเร็ว ความคล่องตัว ความอดทน และการขี่ 
สามารถใช้ขี่ไดทุ้กประเภทตามความเหมาะสมและความถนัดของมา้ มา้แข่ง มา้ส าหรับกระโดด
ขา้มส่ิงกีดขวาง มา้แข่งโปโล มีส่วนสูงอยูท่ี่ประมาณ 14.2 แฮนด ์ มา้มีหลากหลายสายพนัธุ์ เช่น   
 

                       
 

ภาพท่ี 2 (ก) ม้าสายพันธ์ุอารเบียน  
(ข) ม้าสายพันธ์ุควอเตอร์ (ค)ม้าสาย
พันธ์ุเพ้นท์ (ง)ม้าสายพันธ์ุมอแกน (จ)

ม้าสายพันธ์ุฟีเช่ียน 

(ฉ)ม้าสายพันธ์ุไทยท่ีมา : 
kendalleharieventing.com 

   
   

 
 
สายพนัธ์ุ อารเบียน 
ถิ่นก าเนิด ดินแดนทะเลทรายแห่งอารเบีย 
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ลกัษณะสายพนัธ์ุ  มีใบหนา้แหลมเรียว จมูกเชิดงอ มีคางเป็นสันกลม หนา้ผากกวา้ง 
ขนาด 14 – 16  แฮนด ์ 

อารเบียนเป็นสายพนัธุ์มาจากประเทศอาหรับ มีแหล่งก าเนิดอยูใ่นทะเลทราย เป็นพนัธุ์แทท่ี้
สืบมาตั้งแต่สมยัโบราณ เป็นมา้ท่ีมีไดรั้บการยอมรับอนัดบัหน่ึงว่าเป็นสายพนัธุ์ท่ีดี อายุยืนมากกวา่
มา้สายพนัธุ์อ่ืน มา้อารเบียนสามารถใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดไดถึ้ง 20 ปี แต่ในขณะบาง
ตวัอาจมีอายุยืนถึง 30 ปี ความแข็งแกร่งของสายพนัธุ์มีส่วนท่ีสืบเน่ืองมาจากสภาพอากาศและภูมิ
ประเทศท่ีแหง้แร้งในทะเลทราย  

นิสัยตามสัญชาติญาณของสายพนัธุ์น้ี โดดเด่นกลา้หาญ มา้พนัธุ์น้ีถูกเลือกเป็นมา้ส าหรับว่ิง
แข่งขนัเทรลทางไกล เน่ืองจากขณะท่ีมา้ว่ิงขาจะลอยจากพื้นพร้อมกนัทั้งส่ีขา ท าใหล้ดแรงกระแทก 
จึงเป็นท่ีนิยมน าไปใชเ้ป็นมา้ว่ิงเทรลทางไกล 
 
 
สายพนัธ์ุ ควอเตอร์ 
ถิ่นก าเนิด อเมริกา 
ลักษณะสายพนัธุ์  มีลกัษณะมีส่วนหัวท่ีเล็กสั้นและมีลกัษณะตรงและมีล าตวัท่ีแข็งแรงมีกลา้มเน้ือ
ส่วนอกท่ีกวา้งและมีส่วนหลงัท่ีโคง้มน 
ขนาด 14-16 แฮนด ์ 

มา้ควอเตอร์เป็นมา้ท่ีนิยมท่ีสุดในอเมริกา เป็นมา้ท่ีนิยมในเร่ืองของมา้โชว ์มา้แข่ง นิสัย
สงบน่ิง เหมาะส าหรับการขี่เล่นเพื่อสันทนาการ และเหมาะส าหรับผูท่ี้ไม่มีประสบการ์ณหรือมี
ประสบการ์ณน้อยเน่ืองจากมา้พนัธุ์น้ีมีนิสัย สงบ ฉลาด อารมณ์ดี โดยทัว่ไปแลว้ส่วนมากจะชอบ
พยายามเอาใจคน ชอบเรียนรู้ส่ิงใหม่ๆ อดทนไดก้บัผูข้ี่ และส่ิงท่ีส าคญัขนาดตวัของมา้ควอเตอร์มี
ขนาดท่ีไม่ค่อยสูง จึงเหมาะส าหรับผูเ้ร่ิมขี่มา้ ท่ียงักลวัความสูงของมา้ 

 
 
 
 
 
 
สายพนัธ์ุ ฟีเช่ียน 
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ถิ่นก าเนิด ณ เมือง Friesland ประเทศเนเธอร์แลนด์ 
ลกัษณะสายพนัธ์ุ  มีขนสีด าสนิท มนัวาว มีขนบริเวณหนา้ผาก แผงคอหนา หางลากยาว บริเวณขอ้
เทา้มีขนออกมาเป็นพู่สวยงาม 
ขนาด 15-17 แฮนด์ 

มา้สายพนัธุ์น้ีมีจงัหวะการว่ิงท่ีเป็นเอกลกัษณ์ สายพนัธุ์ Friesian เม่ือเจอทางเรียบมนัจะยก
ขาหน้าสูง แลดูสง่างามมาก อีกทั้งยงัมีนิสัยน่ารัก เป็นม้าอารมณ์ดี ฝึกสอนได้ง่าย เป็นม้าขยนั 
ถึงแมว้่าสัดส่วนของมนัจะออกไปทางมา้งานเสียมากกว่า มา้สายพนัธุ์ Friesian กลบัมีรูปร่างท่ีแลดู
สง่างาม น่าเกรงจาม อีกทั้งมีความปราดเปรียวกว่ามา้งานมาก แต่ในยุคกลางมนัไดถู้กน าไปใชเ้ป็น
มา้ในการศึกจ านวนมาก จากภาวะของสงคราม จึงเกือบท าให้มา้พนัธ์น้ีสูญพนัธุ์ไปแลว้หลายต่อ
หลายคร้ัง แต่ดีท่ียงัพอเหลือรอดมาได ้จนมาถึงในยคุปัจจุบนัมา้มา้สายพนัธุ์ Friesian ไดน้ ามาขี่เพื่อ
ความสนุกสนาน ใชล้งแข่งขนัในการขี่ประเภท Dressage อีกดว้ย โดยมา้สายพนัธุ์ Friesian ท่ีไดช่ื้อ
ว่ามีความสวยงามอย่างแทจ้ริง ตอ้งมีขนสีด าสนิททัว่ตวัและขึ้นมนัเงาเท่านั้น ห้ามมีสีอ่ืนเขา้มาปน
เด็ดขาด ยกเวน้กรณีมีจุดสีขาวแตม้ตรงหนา้ผากเท่านั้น ถึงไดรั้บการขึ้นทะเบียนได ้ 

 
 

สายพนัธ์ุ มา้ด่าง(Paint Horse) 
ถิ่นก าเนิด อเมริกนั 
ลกัษณะสายพนัธ์ุ  มีรอยด่างเกิดขึ้นบนตวั เทา้มีขนออกมาเป็นพู่สวยงามมาก 
ขนาด 15-17 แฮนด ์

มา้สายพนัธุ์น้ีมีการการผสมสายพนัธุ์ควอเตอร์ในสายเลือดของเขา จึงมีนิสัยท่ี สงบ สบาย 
เป็นสัตวส์ังคม ชอบคนและสร้างสายสัมพนัธ์กบัเด็ก เป็นสายพนัธุ์ท่ีโดดเด่นเร่ืองการฝึกฝนและ
ฉลาด สายพนัธุ์น้ีมีลกัษณะท่ีโดดเด่นคือสีและรอยด่าง  

 
สายพนัธ์ุ มอแกน (Morgen) 
ถิ่นก าเนิด อเมริกนั 
ลักษณะสายพันธ์ุ  มีขนาดท่ีกะทดัรัด ล าตวัแข็งแรง มีศีรษะนูนออกมาเล็กนอ้ยและมีนยัน์ตาขนาด
ใหญ ่
ขนาด 14.1-15.2 แฮนด ์

ในสมยัก่อนมา้มอร์แกนเป็นมา้ท่ีใชง้านท่ีดีท่ีสุด เพราะว่าเป็นมา้ท่ีมีความอดทนสูง และมี
ขนาดใหญ่ท่ีสามารถลากน ้ าหนกัเยอะได ้ การใชง้านในสมยัก่อนไม่ว่าจะเป็นการไถพรวนดิน หรือ
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ดึงรถลาก แต่ในสมยัน้ีไดนิ้ยมน ามาใชเ้ป็นมา้ขี่ และในสมยัน้ีไดย้กยอ่งวา่เป็นมา้ท่ีนิสัยดี มีความเอา
ใจใส่ เขา้สังคม ค่อนขา้งให้อภยัส าหรับมือใหม่ แต่ถา้หากมีประสบการณ์แลว้ จะท าตามค าสั่งอย่าง
รวดเร็ว โดยทัว่ไปแลว้ ดูแลง่าย ไม่ค่อยมีปัญหาดา้นสุขภาพ  

 
 
สายพนัธ์ุ เทอร์รัพเบท (Thorougbred ) 
ถิ่นก าเนิด เกาะองักฤษ 
ลกัษณะสายพนัธ์ุ  รูปร่างสูง ก าย  า เพรียวแน่นกลา้มเน้ือ ขายาวเรียวเลก็ มกัจะเป็นมา้สีเดียวกนัทั้งตวั 
ขนาด 15.2-17 แฮนด ์

สายพนัธุ์น้ีเกิดจากน ามา้สายพนัธุ์อาหรับไปผสมพนัธุ์ขา้มจบัคู่กบัมา้พื้นเมืองเกาะองักฤษ 
ผลออกมาว่าเป็นมา้ท่ีสายพนัธุ์ท่ีดี แต่มา้สายพนัธุ์น้ีไม่ได้จดัอยู่ในมา้สายพนัธุ์แท ้แต่ผลลพัธุ์ท่ีดี
สามารถแพร่พนัธุ์ออกมาแลว้นิยมไปทัว่โลก และเน่ืองจากท่ีขายาวเรียวเลก็ ท าให้เป็นมา้ท่ีสามารถ
ท าควมเร็วได้มากขึ้น มา้สายพนัธุ์น้ีจึงเป็นมา้ท่ีถูกเล้ียงให้ลงสนามแข่งขนัมากกว่า ไม่ว่าจะเป็น
แข่งขนัความเร็ว ก้าวขา้มส่ิงของ มา้พนัธุ์เป็นมา้พนัธุ์แทท่ี้มีประสิทธิภาพ ดังนั้นสีของเขาจึงไม่
ส าคญั มา้สาบพนัธุ์น้ีสามารถว่ิงความเร็วไดถึ้ง 40 ไมลต่์อชัว่โมง ขาหลงัมีลกัษณะยาวกว่าขาหน้า
ซ่ึงจะช่วยเพิ่มแรงขณะมา้ควบ โดยปกติแลว้ ส าหรับผูท่ี้พึ่งเร่ิมตน้ควรหลกัเล่ียงมา้ท่ีไม่ไดรั้บการ
ฝึกฝนและมา้ท่ีมีสปิริตสูง เพราะมนัจะยากต่อการควบคุม 
 
 
สายพนัธ์ุ ไทย 
ถิ่นก าเนิด มองโกเลีย 
ลักษณะสายพันธ์ุ ล าตวัมีสีเดียวไม่มีสีอ่ืนผสม ตวัผูสู้ง 125-130 ซม. ตวัเมียสูง 110 -120 ซม. สัน
จมูกตรง รูจมูกโต แผงคอดกยาว ขาสั้น ล าตวัสั้น กีบแขง็แรงทนทาน  เล้ียงง่าย มีความอดทนสูง 
ขนาด แฮนด ์

มองโกเลียเป็นประเทศท่ีมีวฒันธรรมการเล้ียงม้ามาอย่างช้านานแล้ว ซ่ึงก็ได้ใช้ม้าท า
กองทพัทหารมา้ในการแผข่ยายอาณาเขต มา้สายพนัธุ์มองโกเลียเป็นหน่ึงในสายพนัธุ์มา้ท่ีมีอิทธิพล
ต่อวิวฒันาการของการเปล่ียนแปลงสายพนัธุ์ม้าทั่วโลก ม้าไทยนั้นเป็นมา้ท่ีมี DNA อยู่ในกลุ่ม
เดียวกนักบัมา้พื้นบา้นมองโกเลีย ซ่ึงมา้ของมองโกเลียจะมี 2 กลุ่ม คือกลุ่มท่ีเป็นมา้ป่าและกลุ่มมา้
บา้น มา้ไทยคือมา้ท่ีเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติสายพนัธุ์สุดทา้ยของโลก ส าหรับลกัษณะท่ีส าคญัของ
มา้ไทย ก็คือมา้จะมีความสูงอยูท่ี่ระหว่าง 120-140 เซ็นติเมตร มีรูปร่างท่ีแข็งแรง กลา้มเน้ือหนา กีบ
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แข็ง ทนทาน ซ่ึงตรงกบัเอกลกัษณ์ของมา้โบราณ มา้นั้นไดเ้ขา้มาในประเทศไทยตั้งแต่สมยัทวาราว
ดี ซ่ึงเราไดมี้หลกัฐานเร่ืองเก่ียวกบัการคา้ขายและการเดินเรือ ในสมยัพระนารายณ์ไดมี้การบนัทึก
เก่ียวกบัการท่ีจะน ามา้เขา้มาว่า ไดมี้มา้มาจากปัตตาเวียหรือชวา ซ่ึงจะเป็นมา้สายพนัธุ์อาหรับ ส่วน
มา้สายพนัธุ์มองโกลมาในหลายระยะมาก ซ่ึงจะไดจ้ากการเดินทาง หรือจากการส่งมาเป็นเคร่ือง
บรรณาการ ซ่ึงก็อาจจะเป็นท่ีพ่อคา้เอาเขา้มา เพราะว่าในการเดินทางจะมีเรือพ่อคา้อีกหลายร้อยล า
ตามมาเยอะแยะ แต่ท่ีเห็นส่วนมากก็คือทางบก ถา้ดูตามเส้นทางๆบกมา้ก็อาจจะมาจากทางจีน พม่า 
ลาวก็ได ้
 

มา้ในประเทศไทยนั้นก็มีความสัมพนัธ์กบัมา้ของมองโกเลีย ซ่ึงเป็นส่ิงท่ีส าคญัอย่างมากท่ี
เราจะตอ้งช่วยกนัอนุรักษไ์ว ้ไม่ท าลายความสมบูรณ์ของมรดกทางธรรมชาติท่ีเหลืออยู่ไม่มากแลว้ 
ซ่ึงปัจจุบนัน้ีมา้ทุกตวับนโลกสายพนัธุ์ต่างๆก็เกิดจากมนุษยส์ร้างขึ้นมาเอง ซ่ึงนั้นก็จะเกิดให้มี
ผลเสียตามมาดว้ย นัน่ก็คือความตา้นทานโรคนอ้ย ติดลูกยาก แม่มา้พื้นเมืองหรือมา้ท่ีเกิดขึ้นเองตาม
ธรรมชาติ จะมีความตา้นทานโรค ติดลูกง่าย นอกจากนั้นก็ยงัสามารถอยูใ่นสภาพอากาศ หรือสภาพ
ภูมิประเทศบา้นเราได ้มูลนิธิมา้ล าปางมุ่งเนน้เร่ืองการเพาะขยายสายพนัธุ์ รวมถึงกระตุน้ให้เกิดการ
เพิ่มจ านวนของกลุ่มผูเ้ล้ียงดว้ย 
 

2.1.3 ม้าในประเทศไทย 
มา้ในประเทศไทยนั้นสามารถสืบเสาะคน้หาท่ีมาไดต้ามเมืองใหญ่ส าคญัๆ ในแต่ละภาค

ของประเทศ โดยเฉพาะเมืองท่ีมีประวติัเป็นเมืองหนา้ด่านในทางการรบ   ทางการคา้ รวมทั้งเมืองท่ี
เป็นเขตรอยต่อของอาณาจกัรไทยกบัเพื่อนบ้านในแต่ละยคุ โดยเราสามารถตามรอยชองบรรพบุรุษ
มา้ในไทยไดต้ามภาคต่างๆ ดงัน้ี 

ภาคกลาง จะพบมา้มากบริเวณจงัหวดัแถบภาคกลาง เช่น กาญจนบุรี พระนครศรีอยุธยา 
สุพรรณบุรี เพชรบุรี ราชบุรี นครปฐม เน่ืองจากจงัหวดัเหล่าน้ีในสมยัโบราณ จดัเป็นเมืองหลวงและ
เมืองลูกหลวง ดงันั้น จะมีปริมาณมา้หนาแน่นท่ีสุดมาแต่ยคุโบราณ จนในปัจจุบนัเราจะพบวา่มีการ
ใชม้า้ในงานมงคลต่าง อาทิ งานบวช ฯ นอกจากน้ีชาวบา้นในบริเวณน้ียงัมีความเป็น Horsemanship 
สูงมาก เช่น มีความรู้เร่ืองการเล้ียงมา้และฝึกมา้แบบไทยๆ ในเกณฑ์สูง ชาวบา้นในแถบจงัหวดั 
กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สามารถฝึกมา้ใหเ้ตน้ตามจงัหวะกลองไดใ้นงานพิธีต่างๆ   ส าหรับมา้ท่ี
เล้ียงตามภาคกลางนั้นส่วนใหญ่จะเป็นมา้ลูกผสมหรือท่ีเรียกกันว่า “ ลูกผ่าน” กล่าวคือเป็นม้า
ลูกผสมระหวา่งมา้ไทยพื้นเมือง กบัมา้เทศหรือมา้ท่ีมาจากต่างประเทศ สายพนัธุ์ต่างๆ   แต่เน่ืองจาก
บริเวณภาคกลางเป็นแหล่งท่ีมีหน่วยราชการท่ีนิยมสั่งซ้ือมา้จากต่างประเทศมาเพาะเล้ียงตั้งอยู่ใน
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ปริมาณหนาแน่น (ใช้เพื่อการทหาร ใช้เพื่อผลิตยา) เรามกัพบว่ามา้ในภาคน้ีจะเป็นมา้ท่ีไดรั้บการ
ผสมพนัธุ์จนกลายพนัธุ์ไปแลว้ทั้งส้ิน มา้ไทยสายพนัธุ์แทไ้ม่ค่อยมีให้เห็นนัก   มา้ท่ีพบทางภาค
กลางโดยเฉล่ียจะมีส่วนสูงประมาณ 150 ซม. ส าหรับตวัผู ้และประมาณ 135-140 ซม. ส าหรับตวั
เมีย และสายพนัธุ์ท่ีพบจะมีทั้งลูกผสมของมา้แข่ง (เธอร์โรเบร็ต) มา้ขี่เล้ียงววัของอเมริกัน (ควอ
เตอร์ฮอร์ส)  มา้สวยงามพนัธุ์ต่างๆ (ลิปิซานเนอร์ ลูซิทาโน อนัดาลูเชียน) และในปัจจุบนัก็พบว่ายงั
มีชาวบา้นใน อ. ชะอ า และหัวหิน ยงันิยมน ามา้ไปให้บริการนกัท่องเท่ียวบริเวณ ชายหาด อยู่เป็น
จ านวนมาก แหล่งท่องเท่ียวชมมา้ไทย ชายหาดหวัหิน ชะอ า    ชะอ าโพน่ีคลบั เป็นตน้ 

ภาคเหนือ เน่ืองจากสภาพทางภูมิศาสตร์ของภาคเหนือนั้นติดต่อกบัประเทศจีน และพม่า 
ซ่ีงในปัจจุบนัจะพบวา่ยงัมีการใชม้า้อยู่เป็นจ านวนมากมากในสองประเทศท่ีกล่าวมา   ประชากรใน
แถบน้ี   นิยมใช้มา้เพื่อการศึกในสมยัโบราณ และยงัใชม้า้เป็นพาหนะในการแลกเปล่ียนสินคา้ใน
ปัจจุบนั มา้ในภาคเหนือมกัมีเช้ือสายมาจากมา้มองโกลของจีน ซ่ึงจดัเป็นตน้ก าเนิดมา้พนัธุ์อาหรับ 
ท่ีโด่งดงัไปทัว่โลกเร่ืองของคุณลกัษณะพิเศษของมา้   มา้สายพนัธุ์มองโกลน้ีจดัเป็นตน้สายของมา้
ไทยพนัธุ์หน่ึง หรือมนัก็คือมา้พนัธุ์พื้นเมืองท่ีเรียกกันในเชิงตลกขบขนัว่า “ มา้แกลบ ” นั่นเอง 
เน่ืองจากเป็นมา้ท่ีมีขนาดเลก็ ความสูงไม่เกิน 130   โดยเฉล่ียจะสูงประมาณ 120-125 ซม. จุดเด่นคือ 
กินอาหารนอ้ย ใชพ้ื้นท่ีเล้ียงนอ้ย และมีความทรหดอดทนสูงเป็นพิเศษ  ปัจจุบนั ใน จ.ล าปาง ยงัมี
ผูป้ระกอบการรถม้าให้เห็นอยู่และแม้ว่ามา้ท่ีน ามาใช้งานจะเป็นส่วนใหญ่จะเป็นลูกผสมเกือบ
หมดแลว้ (เน่ืองจากมา้ไทยแทมี้ขนาดเล็กเกินไป ไม่เหมาะต่อการใช้งาน) อย่างไรก็ตาม  มา้สาย
พนัธุ์น้ียงัสามารถหาดูไดท่ี้ชมรมอนุรักษม์า้ไทยจงัหวดัล าปาง ในปัจจุบนั ยงัมีประชาชนบางส่วน
สั่งซ้ือมา้จากประเทศจีนและพม่าเขา้มาอยูป่ระปราย โดยเขา้มาทาง จ. เชียงราย จ.แม่ฮ่องสอน  และ
ทาง อ. แม่สอด จงัหวดัตาก 

ภาคตะวนัออกเฉียงเหนือ   จากการส ารวจแมว้่าจะพบว่าภาคน้ีมีมา้ในปริมาณสูงรองจาก
ภาคกลาง แต่มา้ไทยแทก้ลบัพบว่ามีน้อยมาก ท่ียงัพบบา้งประปราย ก็มกัอยู่เขตในจงัหวดัท่ีมีอดีต
ของขบวนคาราวานววัในยคุไม่เกิน 200 ปีท่ีผ่านมาของเหล่านายฮอ้ย ท่ีนิยมขี่มา้ตอ้นววัไปซ้ือ-ขาย
ตามแหล่งต่างๆ ในภาคอีสานจนถึงภาคกลาง เช่น จ.อุบลราชธานี (ชมรมอนุรักษ์มา้ไทยสิรินธร) 
สาเหตุเน่ืองจาก มีการเล้ียงมา้เพื่อใชเ้ป็นมา้แข่งสูงมาก ในจงัหวดัใหญ่ๆ ของภาค อาทิ จ. ขอนแก่น 
จ. นครราชสีมา นอกจากน้ียงัมีการเล้ียงมา้เป็นงานอดิเรกของนายทุนเจา้ของท่ีดินท่ีบริเวณ อ.ปาก
ช่อง จ.นครราชสีมา   ระเร่ือยไปจนถึงเขต อ.วงัน ้ าเขียว จ.ปราจีนบุรี   สายพนัธุ์มา้ท่ีนิยมค่อนขา้ง
หลากหลาย อาทิเช่น ควอเตอร์ฮอร์ส อาหรับ เธอร์โรเบร็ต ฯ   มา้บริเวณน้ีส่วนใหญ่ได้รับการ
ปรับปรุงพนัธุ์ล  ้ าหน้ากว่าภาคอ่ืนๆ ในประเทศ จนเรียกไดว้่ามีสายพนัธุ์ใกลเ้คียงกบัมา้สากลมาก
ท่ีสุด 
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ภาคใต ้เป็นแหล่งเดียวท่ีน่าจะยงัคงความบริสุทธ์ิของสายพนัธุ์มา้ไทยเอาไวไ้ด ้มากท่ีสุด   
ทั้งน้ีเน่ืองจากลกัษณะภูมิประเทศท่ีเป็นภูเขาสูงต ่าสลบัท่ีราบ ท าให้ไม่ค่อยนิยมใช้มา้เป็นพาหนะ  
มา้พนัธุ์ท่ีส ารวจพบบริเวณน้ีไดแ้ก่ มา้ไทยสายพนัธุ์พม่า หรือท่ีเรียกกนัว่า “มา้ไทยใหญ่” มา้สายน้ี
จัดเป็นม้าพนัธุ์ไทยแท้อีกสายหน่ึง ท่ีมาของม้าพนัธุ์น้ีน่าจะมาจากบริเวณ จ.ชุมพรและรอยต่อ
ชายแดนไทยพม่า บริเวณ อ. กระบุรี จ.ระนอง   เน่ืองจากบริเวณน้ีเป็นจุดรวมพล (ประชุมพล ชุมพล 
ภายหลงักร่อนเป็นชุมพร) ของทพัหลวงก่อนเขา้ตีหัวเมืองภาคใต ้เช่น เมืองนครศรีธรรมราชหรือ
ปัตตานี แหล่งท่ีมีมา้ไทยมากมกัเป็นหวัเมืองและเมืองชายแดนตั้งแต่สมยัโบราณ   ตวัอยา่งเช่น อ.ไช
ยา จ. สุราษฎร์ธานี อ. เมือง จ.ชุมพร บริเวณท่ีมีเขตแดนติดกับพม่า บริเวณ จ.ระนอง จ. 
นครศรีธรรมราช   สาเหตุท่ีประชากรบางส่วนทางภาคใตนิ้ยมเล้ียงมา้ก็เน่ืองจากตอ้งใชแ้รงงานมา้
ในการขนส่งสินคา้ทางการเกษตรออกมาคา้ขาย ดงันั้น จึงใช้มา้ท่ีมีสายเลือดดั้งเดิมเป็นหลกั และ
หากจะน ามา้ไทยไปผสมกบัมา้พนัธุ์ดีก็ไม่คุม้ค่าขนส่ง ดงันั้น มา้บริเวณดงักล่าวมกัมีสายเลือดไทย
แท ้(Pure bred) สูงสุด   แต่หลงัจากได้มีการพฒันาทางด้านการคมนาคมขนส่ง ก็ท าให้เลิกใช้มา้ 
รวมทั้งพนัธุ์มา้ท่ีมีอยู่ก็มกัปล่อยให้ผสมกนัในฝูง (In Breed) จนสุดทา้ยเหลือแต่มา้ไทยท่ีมีลกัษณะ
ด้อยมากกว่าลักษณะเด่น เช่น ตัวเล็กหรือขาสั้ นเกินไป   เม่ือม้าขาดความสง่างามจึงท าให้ขาด
ผูส้นใจ   จนในปัจจุบนัไดเ้กิดความนิยมเล้ียงมา้ในสวนเกษตรขึ้นมา มา้ไทยในภาคใตจึ้งไดรั้บความ
นิยมกลบัมาอีกคร้ัง 

โดยสรุปแลว้เราสามารถพูดไดว้า่มา้ไทยแทมี้อยูส่องสายพนัธุ์นัน่คือ สายพนัธุ์มองโกล ท่ีมี
ตน้ก าเนิดมาจากประเทศจีนแต่ยคุโบราณ   กบัอีกสายพนัธุ์คือ สายพนัธุ์ไทยใหญ่ ท่ีมีพื้นฐานมาจาก
มา้มองโกลเหมือนกนัแต่ภายหลงัไดรั้บอิทธิพลจากมา้ท่ีมาจากประเทศพม่า โดยเฉพาะช่วงท่ีพม่า
เป็นเมืองขึ้นขององักฤษนั้น ขา้หลวงท่ีปกครองพม่าจะมาจากอินเดีย และเม่ือยา้ยมาอยูท่ี่พม่าก็จะน า
มา้มาดว้ย    และเป็นท่ีรับรู้กนัว่ามา้ของขา้หลวงองักฤษท่ีปกครองอินเดียนั้นไดผ้สมผสานกบัมา้
พื้นเมืองของอินเดียท่ีภายหลงัพฒันามาเป็นมา้ “มาวารี”  หรือ มา้อาหรับเวอร์ชัน่อินเดียท่ีโด่งดัง 
พม่าก็ได้รับอิทธิพลมา้สายน้ีมาเช่นกัน และเม่ือมีศึกกับไทย มา้เหล่าน้ีก็กระจายมาโดยการเป็น
พาหนะของทหารในการสงคราม    

 
 
 
2.1.4 โครงสร้างสังคมของม้า 
มา้เป็นสัตวส์ังคมท่ีอยู่ร่วมกนัแบบเป็นกลุ่ม จ านวนมา้ในฝงูของมา้มีตวัเมียจ านวนเล็กน้อย 

และลูกหลานของพวกมนั หวัหนา้ฝงูมกัจะเป็นแม่มา้ท่ีมีอายมุากกวา่มา้ในฝงูนั้น และมกัจะมีมา้ตวัผู ้
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ท่ีอยู่ในฝูงแฝงอยู่เพียงแค่ตวัเดียว เธอรักษาบทบาทท่ีโดดเด่นของเธอไวแ้มว้่าเธออาจจะร่างกาย
อ่อนแอกวา่คนอ่ืนๆเพราะวา่หวัหนา้ฝงูมา้ไม่ไดใ้ชท่ี้ก าลงัหรือขนาด และใชท่ี้ประสบการณ์  เม่ือฝูง
มา้เจอกบัศตัรูและผูไ้ล่ล่า ประสบการ์ณเท่านั้นท่ีจะช่วยใหฝ้งูมา้รอดพน้จากการคุมคาม 

หน้าท่ีของหัวหน้าฝูงมา้คือการเป็นผูพ้ิทกัษ์ ในขณะเดียวกนัก็รักษาความสามารถในการ
สืบพนัธุ์ 

 
2.1.5 ปฏสัิมพนัธ์ระหว่างมนุษย์กบัม้า 

 มนุษยห์ลายคนมีความผูกพนัใกลชิ้ดกบัสัตวท่ี์เขามีปฏิกิริยาดว้ย เช่น สนุข แมว และสัตว์
เล้ียงในฟาร์มบางชนิด ทศันคติของมนุษยท่ี์มีต่อสัตวเ์ล้ียงอาจะส่งผลต่อพฤติกรรมของสัตว ์เช่น  
เม่ือเจ้าของมา้ท่ีมีปัญหาด้านพฤติกรรม ได้เปล่ียนทศันคติท่ีมีต่อมา้และพฤติกรรมของมา้ก็ดีขึ้น
(Mcnair and hart,1997)  
 ความสัมพนัธ์ท่ีดีเกิดขึ้นไดใ้นเวลาไม่ก่ีนาทีหรือนานกวา่นั้นขึ้นอยูก่บัธรรมชาติของมา้และ
บุคคล ในทางกลบักนัการท าลายความสัมพนัธ์มนุษยแ์ละมา้ ท าให้เกิดการบอบช ้ าทางจิตใจและ
ความโศกเศร้าทั้งมา้และมนุษยเ์ช่นเดียวกนั(Mcnair and hart,1997) 
 มนุษยไ์ม่ไดเ้ป็นฝ่ายเดียวท่ีรู้สึกผูกพนักบัมา้ มา้ก็รู้สึกผูกพนักบัมนุษย ์มา้ท่ีอาศยัอยู่ตาม
ล าพงัอาจสร้างสายสัมพนัธ์ท่ีแน่นแฟ้นกบัมนุษยม์ากกว่ามา้ท่ีอาศยัอยู่ในกลุ่มมา้ ทั้งน้ีเน่ืองมาจาก 
ระยะเวลาท่ีม้าใช้ร่วมกับฝูงม้า ซ่ึงสัมพนัธ์กับเวลาท่ีใช้กับผูดู้แลท่ีเป็นมนุษย์นั่นเอง ( McCall, 
Potter, Friend and Ingram, 1981) 

 
2.1.6 กลไกการรับรู้ของม้า 
ประสาทสัมผสัของมา้เป็นส่วนส าคญัท าให้มา้มีพฤติกรรมท่ีแตกต่างกันออกไป ดังนั้น

ความรู้สึกจึงถือไดว้่าเป็นจุดเร่ิมตน้ของพฤติกรรม มา้มีประสาทสัมผสักลไกการรับรู้ของมา้แบ่ง
ออกไดเ้ป็น 4 ประเภทไดด้งัน้ี 

 
1. กลไกการมองเห็นของม้า  

การมองเห็นของมา้เป็นปัจจยัส าคญัหลกัๆ การมองเห็นเป็นเคร่ืองตรวจจบัอนัตราเบ้ืองตน้ 
ถึงแมว้า่มา้จะมีการมองเห็นสีท่ีไม่ชดั แต่ก็สามารถแยกสีน ้าเงินและสีแดงออกจากเฉดสีเทาได ้แต่มี
ปัญหาในการแยกแยะสีเหลืองและสีเขียวจากสีเทา เม่ือมา้ใชต้าขา้งเดียวมา้ไม่สามารถจบัความลึก
ของภาพได ้แต่เขาสามารถเปล่ียนโฟกสัจากวตัถุใกลไ้ปไกลไดท้นัที น่ีคือเหตุผลท่ีมา้โยกหวัดว้ยวิธี
ต่างๆ เพื่อดูวตัถุใกลแ้ละไกล และมีความสามารถเฉียบพลนัในการตรวจจบัการเคล่ือนไหว น่ีคือ
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เหตุผลท่ีมา้ต่อสู้ไดม้ากในวนัท่ีมีลมแรง เพราะว่ามีส่ิงของท่ีปลิวผ่าน มา้จึงรู้สึกว่ามีภยัคุกคามจะ
เกิดขึ้นจึงระวงัและเตรียมตวัพร้อมท่ีจะสู้ มา้สามารถมองเห็นไดค้่อนขา้งดีในเวลากลางคืน  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 3 กลไกความรู้สึกของม้า 

อ้างอิง :Horse.extention 

กลไกการมองเห็นของมา้แตกต่างจากของเรา พวกเขาสามารถมองเห็นไดเ้กือบพาโนรามา 
โดยมีจุดเล็กๆ อยู่ดา้นหนา้และดา้นหลงั ส่วนตรงทา้ยมา้เป็นพื้นท่ีตาบอด ท่ีมา้ไม่สามารถมองเห็น
ได ้(ดูภาพท่ี (3)  ดงันั้น เม่ือเวลาคนจะเขา้หามา้จึงเขา้หาในมุมท่ีมา้สามารถมองเห็นได ้ถา้หากเดิน
เขา้ไปในมุมท่ีเปิดท่ีมา้สามารถมองเห็นไดอ้ยา่งกวา้ง และส่งเสียงใหเ้ขาไดย้นิเพื่อไม่ใหเ้กิดอนัตราย
ต่อมนุษย ์ถา้มา้มีอาการกลวัหรือตกใจ จะใช้กลไกป้องกนัตวัเองอย่างใดอย่างนึงเช่น เตะหรือว่ิง 
อยา่งไรก็ตามมา้ควรจะไดรั้บการฝึกใหก้ลวันอ้ยลงเพื่อไม่เกิดใหเ้ป็นอนัตรายต่อมนุษย ์ 
 
2. กลไกการได้ยินของม้า  
 ระบบการไดย้นิของมา้นั้นไดรั้บการพฒันามาอยา่งดี ปลายหูของมา้สามารถหมุนไดถึ้ง 180 
องศา ใชก้ลา้มเน้ือ 10 ส่วน เพื่อช่วยให้ไดย้ินไดง้่ายขึ้นโดยท่ีไม่ตอ้งขยบัศีรษะเพียงแค่ปรับทิศทาง
หูตวัเองเขา้หาเสียงเพื่อระบุส่ิงท่ีส่งเสียงได ้ผลการศึกษาล่าสุดโดย Heleski et al (2014) ระบุวา่เสียง
ประเภทต่างๆท่ีมา้ไดย้ินมีผลต่างกนั การศึกษาน้ีในประเทศองักฤษกล่าวว่า เม่ือเวลาท่ีมา้ฟังเพลง
คลาสสิกหรือเพลงคนัทร่ี มา้จะมีความสงบมาก แต่เม่ือมา้ฟังเพลงร็อคหรือเพลงแจ๊สมา้ดูมีความ
ทุกขม์ากขึ้น งานวิจยัน้ีแนะน าใหเ้ล้ียงมา้ในท่ีเงียบๆเพื่อช่วยใหม้า้มีอารมณ์ท่ีน่ิงและสุขภาพท่ีดีขึ้น 
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 ระบบการไดย้นิของมา้ท าหนา้ท่ีหลกัสามประการ: เพื่อตรวจจบัเสียง ก าหนดต าแหน่งของ
เสียง และให้ขอ้มูลทางประสาทสัมผสัท่ีช่วยให้มา้สามารถรับรู้ถึงตวัตนแหล่งของเสียง มา้สามารถ
ไดย้นิเสียงความถี่ต ่าถึงสูงมาก ในช่วง 14 Hz ถึง 25 kHz (ส่วนของมนุษย ์= 20 Hz ถึง 20 kHz)  
การรับผูผ้า่นการไดย้นิของ เราสามารถแบ่งหูออกเป็นสามส่วน 
เสียงท่ีปรากฏในรูปแบบของการสั่นสะเทือนของอากาศ มา้มีหูท่ียืดหยุน่มากซ่ึงช่วยให้พวกเขาเพื่อ
เปล่ียนทิศทางของมนัเพื่อให้ง่ายต่อการจบัเสียง การสั่นสะเทือนแลว้เดินทางผ่านคลองหู เคล็ดลบั
ผมในขอ้เพื่อป้องกนัวตัถุท่ีไม่พึงประสงค์จากการเขา้ถึงคลองหูดงันั้นอย่าตดัมนัออกคล่ืนเสียงท า
ใหเ้ยือ่แกว้หูสั่นแลว้ท าใหก้ระดูกสั่น 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาพท่ี 4 รายละเอียดการรับได้ยินของม้าในช่วง 14 Hz ถึง 25 Hz 

 แหล่งท่ีมา: https://horsemanship-journal.com/articles/horsenality 

 
หูชั้นในเป็นอวยัวะรับเสียงท่ีช่วยให้การสั่นสะเทือนท่ีไดรั้บจากหูชั้นกลางจะถูกแปลงเป็น

ขอ้มูลเส้นประสาทท่ีส่งผ่านไปยงัสมอง หูของมนุษยแ์ละมา้จะคลา้ยกนัมากยกเวน้หูท่ีเคล่ือนไหว
บนหลงัมา้ มา้ไดย้ินเสียงความถ่ีตั้งแต่ 55 hz ถึง 33500hz ( ดงัภาพท่ี 4 )และแน่นอนเหมือนเราได้
ยนิเสียงขึ้นอยูก่บัแต่ละบุคคล การไดย้นิของมนุษยค์ือ 20-2000hz ดงันั้นมา้จะไดย้นิเสียงแหลมท่ีเรา
ไม่สามารถไดย้นิ อยา่งไรก็ตามเสียงต ่าท่ีเราไดย้นิคือมา้ไม่ไดย้นิเช่นคียสุ์ดทา้ยของเปียโน 
 
 
3. กลไกความรู้สึกการสัมผัสของม้า  

เป็นการส่ือสารโดยใชอ้วยัวะส่วนใดส่วนหน่ึงสัมผสั เพื่อให้กระตุน้ให้เกิดพฤติกรรมตอบ
โตก้นั การสัมผสัเป็นการส่ือสารท่ีส าคญัอย่างหน่ึงของสัตว ์โดยเฉพาะสัตว์เล้ียงลูกดว้ยนม การ
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สัมผสัจะเป็นการถ่ายทอดความรัก ความรู้สึกอบอุ่นและความปลอดภยั โดยความรู้สึกสัมผสัของมา้
นั้นไวมาก ร่างกายทั้งหมดของพวกเขาบอบบางพอๆ กบัปลายน้ิวของเรา ยกตวัอยา่งเช่น มา้สามารถ
สัมผสัไดถึ้งแมลงวนับินเกาะบนผมเส้นเดียวของเขา  
 
 
4. กลไกความรู้สึกผ่านกลิน่ 

พวกเขาเป็นโมเลกุลขนาดเล็กท่ีระเหยง่ายท่ีมีอยูใ่นอากาศ พวกเขาถูกดูดเขา้ไปในจมูกและ
ติดอยูใ่นเยือ่บุผิวของกล่ิน แลว้ส่งขอ้มูลประสาทไปยงัสมองเพื่อระบุพวกเขาผา่นทางกล่ิน 
ท าไมมา้มีกล่ินท่ีดีกวา่มนุษย ์

มา้หายใจอากาศมากกวา่เรามนัเป็นเร่ืองปกติเพราะมนัมีปอดขนาดใหญ่รูจมูกของพวกเขาท่ี
ด้านขา้งของหัวของพวกเขาช่วยให้พวกเขาท่ีจะสูดดมโมเลกุลจากด้านใดด้านหน่ึงเยื่อบุผิวของ
ความรู้สึกของกล่ินท่ีพฒันามากขึ้นกว่าท่ีเราท าเพราะเหมือนสุนขักล่ินเยื่อบุประกอบดว้ยหลายพบั
ซ่ึงเพิ่มพื้นท่ีผิวของพวกเขาพวกเขายงัมีกล่ินลูกบอลซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของสมองท่ีเช่ียวชาญในกล่ินท่ี
พฒันามากขึ้นกว่าท่ีเราท านอกจากความรู้สึกของกล่ินมา้โคง้มีสตริงเพิ่มเติมของ Jacobson อวยัวะ
หรืออวยัวะจมูกไถซ่ึงเกือบทั้งหมดหายไปในมนุษย ์อวยัวะน้ีช่วยใหพ้วกเขาวิเคราะห์ฟีโรโมน 
โมเลกุลเหล่าน้ีมีขนาดใหญ่กว่ากล่ินโมเลกุลและดงันั้นจึงไม่ระเหยง่าย พวกเขาเป็นโมเลกุลท่ีคลา้ย
กบัฮอร์โมนของร่างกายสารเคมี ตวัอยา่งเช่นพวกเขาสามารถพบไดใ้นปัสสาวะ 

พวกเขามีบทบาทส าคัญในการผสมพนัธุ์ตัวอย่างเช่นช่วยให้ม้าท่ีจะตรวจจับผูห้ญิงท่ี
อุณหภูมิสูงแต่ยงัช่วยให้มา้ตวัเมียตั้งครรภก์บัลูกของเธอเอง เม่ือมา้พยายามท่ีจะวิเคราะห์และจดจ า
กล่ินพวกเขาใช้สถานท่ีท่ีคุณต้องเห็นร่างกายนั่นอธิบายได้ว่าท าไมม้าถึงรู้สึกว่าเรารู้สึกยงัไง 
ตวัอยา่งเช่นเม่ือเรารู้สึกกลวัเราปล่อยฟีโรโมนท่ีมา้สามารถจบัฟีโรโมน ดงันั้นมา้จะไดก้ล่ินและฟีโร
โมนมากกวา่ท่ีเราจะไดก้ล่ิน  
 
 
 
 
 

2.2 แนวคดิพฤติกรรมม้า  
 

2.2.1 ความหมายของพฤติกรรม 
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 เป็นกระบวนการแสดงออกของสัตว์เพื่อตอบสนองส่ิงเร้า(Stimulus) ท่ีมากระตุ้น ซ่ึง
รูปแบบของพฤติกรรมท่ีสัตว์ตอบสนองจะมีผลท าให้สัตว์สามารถอยู่รอดต่อไปในชีวิตอย่าง
เหมาะสมต่อส่ิงแวดลอ้มนั้นๆ  การศึกษาพฤติกรรมแบ่งไดอ้อกเป็น 2 กลุ่มไดแ้ก่ พฤติกรรมวิทยา 
(ethology) และนิเวศวิทยาพฤติกรรม(Behavioral ecology)โดยพฤติกรรมวิทยาจะเน้นการศึกษา
กลไกการเกิดพฤติกรรม ส่วนนิเวศวิทยาพฤติกรรมจะน าความรู้ทางวิวฒันาการมาอธิบายการเกิด
พฤติกรรม โดยพฤติกรรมยงัมีรูปแบบการตอบสนองต่อส่ิงแวดลอ้มท่ีมีการเปล่ียนแปลงแตกต่างกนั 
โดยการตอบสนองอาจเกิดขึ้นทนัทีหรือไปแบบชา้ๆ แต่มีผลใหเ้กิดพฤติกรรมหรือการแสดงออกได้
เช่นกนั  
 

2.2.2 พื้นฐานพฤติกรรมของม้า  
 การเปล่ียนแปลงพฤติกรรมโดยทัว่ไปเป็นสัญญาณแรกท่ีบ่งบอกถึงการว่ามา้พยายามรักษา
ความเป็นอยูข่องมนั (Matthews 1992.)เม่ือมา้เผชิญกบัส่ิงท่ีไม่พึงประสงคโ์ดยทัว่ไปแลว้จะพยายาม
หลบหนี หากไม่สามารถหลบหนีไดม้า้จะท าพฤติกรรมอ่ืนๆ (เช่น กระสับกระส่าย) เพื่อช่วยรับมือ
ความเครียดของเขา  พฤติกรรมของมา้สามารถแยกจ าแนกออกเป็น 3 ประเภท คือ แบบเฉียบพลนั 
แบบปฏิกิริยายา แบบผิดปกติ (Parker,2003) 
แบบเฉียบพลนั (Acute) คือเป็นพฤติกรรมท่ีส าคญัท่ีสุดท่ีเก่ียวขอ้งกบัปฏิกิริยาการต่อสู้ ตวัอยา่งของ
พฤติกรรมเฉียบพลนัไดแ้ก่ การแสดงพฤติกรรมปกติไม่ว่าจะมีความถ่ีสูงกว่าปกติหรือไม่ก็ตามใน
บริบทปกติ อีกรูปแบบหน่ึงของพฤติกรรมมา้ คือ ความป่ันป่วน ความกระวนกระวายใจ ตวัอย่าง
ของพฤติกรรมกระวนกระวายใจไดแ้ก่ การหลีกเล่ียง การดึงกลบั พยายามหลบหนี การขู่ การกดั 
หรือวา่การแตะ และการเปล่งเสียงออกมา 
(Reactionary) คือเป็นพฤติกรรมท่ีมา้สัมผสักบัส่ิงเร้าซ่ึงกระตุน้การตอบสนองท่ีเจาะจง  
(Abnormal) คือเป็นพฤติกรรมท่ีซ ้าซาก ไม่เปล่ียนแปลง และไม่มีเป้าหมายหนา้ท่ีท่ีชดัเจน ตวัอย่าง
ของทศันคติในมา้ไดแ้ก่ การเคี้ยวไม ้การกดัคอกมา้ การเดินวนในคอก พฤติกรรมเหล่าน้ีท าให้เห็น
ไดช้ดัวา่มา้เกิดจากความหงุดหงิด และเกิดความเบ่ือหน่าย 
 เม่ือมา้พบว่าส่ิงเร้าบางอย่างงไม่เป็นท่ีพอใจหรือไม่ชอบ มา้ก็อาจจะเร่ิมหลีกเล่ียงในส่ิงเร้า
นั้น พฤติกรรมท่ีมา้ชอบหลีกเล่ียงนั้นอาจจะหนกัมากขึ้นถา้หากมีการลงโทษเกิดขึ้น เช่น ถา้มา้เดิน
ชนร้ัวไฟฟ้าโดยท่ีไม่ไดต้ั้งใจ มา้จึงเกิดอาการตกใจและมา้จะหลีกเล่ียงประตูน้ีไปตลอด  แต่ถา้หาก
เจา้ของมา้ไม่มีขอ้มูลตรงน้ีท าให้ตอ้งลงโทษมา้เพิ่มเติม ท าให้มา้เกิดพฤติกรรมการหลีกเล่ียงท่ีมาก
ขึ้นมากกวา่เดิมไปเลย 
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2.2.3 หมวดหมู่พฤติกรรมม้า 
นกัพฤติกรรมสัตวไ์ดจ้ าแนกพฤติกรรมทางสังคมมา้ เป็นหมวดหมู่ดงัต่อไปน้ี 

1. พฤติกรรมการติดต่อส่ือสาร (Contractual Behavior) - พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการแสวงหา
ความรัก การปกป้อง หรือผลประโยชน์อ่ืน ๆ โดยการติดต่อกบัมา้ตวัอ่ืน 

2. พฤติกรรมการบริโภคอาหาร (Ingestive Behavior )กิจกรรมเชิงพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการกิน
และการด่ืมน ้า 

3. พฤติกรรมการขบัถ่าย (Eliminative Behavior ) เป็นกิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการขบัถ่ายอุจจาระ
และปัสสาวะ 

4. พฤติกรรมทางเพศ(Sexual Behavior) เป็นพฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการมีเพศสัมพนัธ์ระหวา่ง
เพศผูแ้ละเพศเมีย 

5. พฤติกรรมการดูแลกนัและกนั (Epimeletic Behavior)การดูแลและความสนใจระหวา่งมา้และ
ลูกมา้และระหวา่งมา้ 

6. พฤติกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัการเลียนแบบ (Allelomimetic behavior) การกระท าของการเลียนแบบ
กนั ดว้ยลกัษณะการเลียนแบบและเคล่ือนไหว  ยกตวัอยา่งเช่นถา้มา้หน่ึงตวัเร่ิมว่ิง มา้ตวัอ่ืนก็จะ
ท าตามพฤติกรรมมา้ตวัแรก แสดงถึงพฤติกรรมของการเอาตวัรอด น้ี 

7. พฤติกรรมการตรวจสอบ (Investigative Behavior) กิจกรรมท่ีเก่ียวขอ้งกบัความอยากรู้อยาก
เห็น ส ารวจสภาพแวดลอ้มหรือวตัถุโดยรอบ มา้เป็นท่ีรู้จกักนัดีส าหรับการใชป้ระสาทสัมผสั
ทั้งหมดเพื่อตรวจสอบวตัถุใหม่ 

8. พฤติกรรมการแข่งขนั(Agonistic Behavior) ท่ีเก่ียวขอ้งกบัความขดัแยง้หรือการต่อสู้รวมถึง
ความโกรธการโจมตี 

 
2.2.4 พฤติกรรมลกัษณะเอาตัวรอดตามธรรมชาติ 

มา้ซ่ึงเป็นสัตวกิ์นเน้ือตอ้งอาศยัการหนีเป็นปัจจยัหลกัในการเอาชีวิตรอด สัตวน์กัล่าตาม
ธรรมชาติของมนัคือสัตวข์นาดใหญ่ เช่น คูการ์ หมาป่า หรือหมี ดงันั้นความสามารถในการเอาชนะ
ผูล้่าเหล่าน้ีจึงเป็นส่ิงส าคญั ในฐานะมนุษย ์เราตอ้งเขา้ใจความคล่องแคล่วตามธรรมชาติของมนั
เพื่อท่ีจะเขา้ใจมา้ไดอ้ยา่งเตม็ท่ี มา้มีประสาทสัมผสัท่ีเฉียบแหลม ความสามารถในการตอบสนอง
อยา่งรวดเร็วและว่ิงไดเ้ร็ว (Davidson, 1999) 
 มา้เป็นสัตวท่ี์เขา้ใจไดง้่ายมากท่ีสุดชนิดหน่ึง เน่ืองจากเป็นสัตวกิ์นเน้ือ จึงตอ้งสามารถ
ตรวจจบัผูล้่าได ้ส่ิงเร้าบางอย่างท่ีมนุษยไ์ม่ไม่ไดต้ั้งใจท ามกัท าใหม้า้ต่ืนตระหนก ในฐานะผูข้บัขี่
และผูฝึ้กสอน เรามกัเขา้ใจผิดวา่ปฏิกิริยาการตกใจน้ีเป็น "ความน่ากลวั" หรือพฤติกรรมท่ีไม่ดี 
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มา้มีการตอบสนองท่ีรวดเร็วมาก สัตวท่ี์เป็นเหยือ่จะตอ้งตอบสนองต่อผูล้่าท่ีรับรู้ทนัทีเพื่อให้
สามารถอยูร่อดได ้และสามารถคลายตวัจากส่ิงเร้าท่ีน่ากลวัได ้พวกเขาจ าเป็นตอ้งเรียนรู้อยา่ง
รวดเร็ววา่อะไรเป็นอนัตราย (เช่น สิงโต เสือภูเขา เป็นตน้) และส่ิงท่ีไม่เป็นอนัตราย (เช่น วชัพืช 
นก ถุงพลาสติกลอย ร่ม ใบไมป้ลิว  เป็นตน้) เพื่อไม่ให้เขาตอ้งตกใจและว่ิงหนีทั้งชีวิต แต่เม่ือมา้
ตกใจกบัส่ิงเร้าท่ีไม่ไดท้ าร้าย มา้มกัใหอ้ภยั แต่มา้จดจ า ดว้ยเหตุน้ีจึงเป็นส่ิงส าคญัท่ีจะท าให้
ประสบการณ์การฝึกมา้คร้ังแรกจ าเป็นตอ้งไปในทางท่ีดี 
 
 

ประสบการณ์การตกใจของมา้จดัประเภทส่วนใหญ่ดว้ยวิธีใดวิธีหน่ึง ดงัน้ี 
1. ส่ิงท่ีไม่ควรกลวั เช่น วชัพืช นก ถุงพลาสติกลอย ร่ม ใบไมป้ลิว ดงันั้น มา้จงเพิกเฉยหรือส ารวจ

มนั 
2. ส่ิงท่ีควรกลวั ดงันั้น มา้จึงหนี เป็นไปตามสัญชาติของมา้วา่ถา้เจอสัตวล์่าจึงตอ้งหนีอยา่ง

รวดเร็ว แต่ในขณะบางคร้ังท่ีมา้ไม่สามารถแยกออกไดเ้ลยวา่ส่ิงไหนเป็นส่ิงอนัตรายหรือไม่
อนัตราย เม่ือส่ิงท่ีเขา้มาหาเขาอยา่งรวดเร็วเขาจึงตกใจและคิดวา่เป็นส่ิงท่ีน่ากลวัไวก่้อน 

 มา้ถูกครอบง าไดง้่าย มา้เป็นสัตวใ์นฝงูท่ีมีล าดบัชั้นการปกครองอยูเ่สมอ หากท าอยา่ง
ถูกตอ้ง การครอบง าของมนุษยส์ามารถสร้างขึ้นไดอ้ยา่งง่ายดายในระหวา่งการฝึกโดยไม่ท าใหม้า้
เกิดความหวาดกลวัมากเกินไป ภาษากายของมา้เป็นเอกลกัษณ์ของสายพนัธุ์มา้ ในฐานะท่ีเป็นสัตว์
สังคมชั้นสูง มา้จะถ่ายทอดอารมณ์และความตั้งใจของมนัไปยงัเพื่อนร่วมฝงูผา่นการเปล่งเสียงและ
ภาษากาย คนท่ีใชม้า้ตอ้งสามารถอ่านภาษากายของมา้ไดจึ้งจะเป็นผูฝึ้กสอนท่ีมีประสิทธิภาพ 
 

แนวคิดและทฤษฎีที่เกีย่วข้อง 
ในบทน้ีผูศึ้กษาจะน าเสนอถึงแนวคิดและทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา

ดงัต่อไปน้ี  

  
 
 

2.3 แนวคิด Horsemanship 
 

ในบทน้ีผูศึ้กษาจะน าเสนอถึงแนวคิดและทฤษฎีและเอกสารงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษา
เร่ือง การฝึกมา้แบบ Horsemanship ในประเด็นต่างๆในต่อไปน้ี 
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 ในสมยัหลายพนัปีท่ีแลว้ในยุค Xenophon มีแนวคิดในการใช้มา้อย่างเห็นอกเห็นใจกบั

ธรรมชาติของมา้ ไดมี้การศึกษาศาสตร์การฝึกมา้แบบHorsemanship เป็นศาสตร์องการอยูร่่วมกบัมา้

โดยยึดตามสัญชาตญาณตามธรรมชาติมา้ เป็นศิลปะการบงัคบัมา้ในรูปแบบท่ีธรรมชาติเป็นการ

เข้าใจม้าเชิงจิตวิทยาม้า เพราะในสมัยนั้นชาวกรีกโบราณเช่ือว่าม้าเป็นสัตว์สังคมท่ีฉลาด มี

ความรู้สึกเจ็บปวดและมีอารมณ์ความสุขหรือความกลัวเช่นเดียวกันกลับมนุษย์ แต่ในช่วงยุค

อุตสาหกรรม  มา้ถูกมองว่าเป็นเพียงแค่เคร่ืองมือท่ีใช้งาน เป็นสัตวท่ี์เกิดขึ้นตามธรรมชาติแต่ถูก

มนุษยใ์ชใ้นรูปแบบรุนแรง เช่น การเดินระยะทางไกล บรรทุกของเกินก าลงั ลากเข็นเทียมรถ เม่ือ

ในแต่ละประเทศเร่ิมมีเคร่ืองจกัรเลยลดการใชม้า้เพื่อท างาน 

 ทั้ ง น้ี  Natural Horsemanship ในสมัยใหม่พัฒนาขึ้ นในแถบอเมริกาเป็นหลัก เพื่อ

ตอบสนองความตอ้งการใชม้า้ท่ีมีอนุษยธรรมมากกว่าและมีการทารุณมา้ท่ีน้อยกว่าเดิม Dorences 

เป็นคนแรกท่ีเร่ิมสอนขี่ม้าเป็นวิถีชีวิตมากกว่าแค่การขี่ม้าเพื่อกีฬาหรือเพื่อการท างานเท่านั้ น

Dorences มีแนวคิดวา่ถา้ตอ้งการอยูร่่วมกบัมา้แบบมีความสุข ไม่วา่จะช่วงในเวลาไหนก็ตาม จะตอ้ง

แน่ใจว่าท าให้มา้สบายใจในสภาพแวดลอ้มของมา้ และหลงัจากนั้น parelli ก็เร่ิมมาสนใจศาสตยน้ี์

และไดค้ิดคน้พฒันาแนวคิดการอยู่ร่วมกบัมา้ เป็นกลยุทธ์ิท่ีพฒันาขึ้นช่วยให้มา้และมนุษยไ์ด้มีปฎิ

สัมพนัธ์มากขึ้นไดจ้ดหลกัสูตรคิดตน้ทฤษฎี และเปิดโรงเรียนสอน จึงเป็นท่ีสนใจและนิยม และเม่ือ

เป็นท่ีนิยมมีคนศึกษาคิดคน้วิธีการใหม่ๆท่ียงัอิงถึงการฝึกมา้แบบธรรมชาติอยู ่แต่ถึงแมว้า่ คนอ่ืนจะ

มีแนวทางการสอนท่ีแตกต่างกนัไป เทคนิคแต่จะแตกต่างกนัออกไป แต่วิธีพื้นฐานโดยใช้วิธีการ

สังเกตพฤติกรรมตามธรรมชาติของมา้ และไดมี้การก าหนดหลกัการไว ้3 ดา้นหลกัๆ ไดแ้ก่ 

 

 

 

 

 1. การส่ือสารของม้า เช่น ถึงแมม้า้เป็นสัตวท่ี์พูดไม่ไดต้่างกนักบัมนุษย ์แต่มา้สามารถ

ติดต่อส่ือสารกันกับมา้เอง เพราะมีมา้มีสัญชาติญาณในการเขา้สังคมเม่ือมา้ได้รับสัญญาณก็จะมี

พฤติกรรมเปล่ียนแปลงไป เร่ืองการส่ือสารจึงเป็นส่ิงส าคัญในการเล้ียงม้า ถ้าหากมนุษยม์า้ไม่

สามารถส่ือสารกบัมา้ได้ มนุษยก์็จะไม่เขา้ใจความตอ้งการของเขา เม่ือมา้ไม่ไดรั้บรู้สึกถึงมนุษยไ์ม่
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เขา้ใจเขาจึงเกิดอาการด้ือร้ัน มนุษยส์ามารถใชภ้าษาส่ือสารกบัมา้ไดเ้ช่น ภาษากาย การไดย้ิน การ

ดมกล่ิน และการสัมผสั  

 การส่ือสารภาษากาย นกัวิจยักล่าววา่การส่ือสารภาษากายกบัมา้เป็นการบ่งบอกว่ามนุษย์

เขา้ใจภาษากาย สามารถน าไปสู่ความสัมพนัธ์กบัมา้ท่ีเหนียวแน่น เพิ่มความปลอดภยัทั้งมนุษยแ์ละ

มา้ เบ้ืองตน้มา้จะแสดงอาการต่างๆทางร่างกายออกมาเม่ือรู้สึก โดยมีลกัษณะดงัต่อไปน้ี  

 
ภาษากายท่ัวไป  

หู หวั ขา ปาก ตา หาง ร่างกาย  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 5 ลักษณะการส่ือสารทางหู 

แหล่งท่ีมา: Stacy Westfall 

การส่ือสารทางหู 

โดยมีลกัษณะดงัน้ี 
1. หูแนบชิดกบัคอ หมายถึง มา้ส่ือใหร้ะวงั เขาก าลงัมีมา้โกรธและกา้วร้าว มีอารมณ์โกรธท่ี

รุนแรง อาจจะเตะ หรือกดัได ้
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2. เม่ือหูมา้ยืน่ไปขา้งหนา้แต่หูไม่ไดแ้ขง็มากนกั แสดงวา่เขาต่ืนตวั เขาก าลงัสนใจในส่ิงท่ีอยู่
ตรงหนา้ 

3. เง่ียหูฟัง 1 ขา้ง หมายถึง ฟังคนท่ีขี่มา้หรืออะไรท่ีอยูข่า้งหลงั แต่ยงัมีอารมณ์ท่ีผอ่นคลาย 
4. หูแขง็ลู่ไปขา้งหนา้ หมายถึง ต่ืนตระหนก หรือกงัวลเก่ียวท่ีอยูข่า้งหนา้ มีความกงัวลวา่จะ

เกิดอนัตราย 
5. หูช้ีซา้ยขวา หมายถึง ชมทิวทศัน์ขา้งทางท่ีผอ่นคลายทั้งซา้ยและขวา  
6. หูแขง็ไปขา้งหลงั หมายถึง ร าคาญหรือวิตกกงัวลกบัส่ิงท่ีร าคาญ 
7. หยอ่นหู และกม้หวัลง หมายถึงสงบและพกัผอ่น  
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ภาพท่ี 6 สามารถสังเกตพฤติกรรมของม้าได้จากลักษณะการแสดงออกทางหัว 

แหล่งท่ีมา: Veteriankey 

 
การส่ือสารจากหัว  
 สามารถสังเกตพฤติกรรมของมา้ไดจ้ากลกัษณะการแสดงออกทางหวั  
โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

1. เม่ือมา้กม้ศีรษะลง สามารถระบุไดว้า่เขาก าลงัรู้สึกผอ่นคลายและสบายใจ เปรียบเหมือนกบั
ตอนท่ีมา้เลม็หญา้มา้รู้สึกวา่ผ่อนคลาย 

2. ถา้มา้ยกศีรษะขณะขี่แสดงวา่ก าลงัมองบางส่ิงในระยะไกล  
 
การส่ือสารจากขา  

สังเกตวา่ขาหลงัของมา้รู้สึกกระวนกระวาย หรือยกขาดา้นใดดา้นหน่ึง นัง่หมายความว่ามา้
ตอ้งการขู่หรือมีอาการอยากจะเตะสัตวห์รือมนุษยท่ี์อยู่ดา้นหลงั การถูกมา้เตะเป็นส่ิงท่ีอนัตรายถึง
ชีวิตได ้ดงันั้นจึงตอ้งสังเกตพฤติกรรมน้ีของมา้ แต่ในทางกลบักนั ถา้มา้รู้สึกสบายใจเขาจะหย่อน
สะโพกขา้งใดขา้งหน่ึง หรือพกัขาใช้กีบมา้ตั้งบนพื้น รวมถึงถา้สังเกตว่าศีรษะต ่าและหูผ่อนคลาย
เป็นสัญญาณวา่มา้สบายใจ 
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การส่ือสารด้วยปาก 
 

ส่ิงน้ีเห็นไดใ้นลูกมา้ท่ีแสดงการยอมจ านนต่อมา้ตวัโต พวกเขาจะอา้ปากและดึงมุมกลบั
แลว้เปิดและปิดกรามของพวกเขา นัน่แสดงถึงการยอมจ านน และมีลกัษณะเพิ่มเติมดงัน้ี 

1. กรามเปิดเม่ือเห็นฟัน: น่ีแสดงถึงการรุกรานหรือการโจมตีท่ีเป็นไปได ้
 

การส่ือสารด้วยตา 
มา้เป็นส่ิงมีชีวิตท่ีชอบต่ืนตวั แต่ถา้หากว่าเราเจอสัตวท่ี์เคล่ือนท่ีเร็วผ่านตา มา้จะมีสัญชาติ

ญาณในการมองหาท่ีหลบหนีอย่างรวดเร็ว ดงันั้นใหพ้ยายามสงบมา้ของคุณใหส้งบและน าออกจาก
พื้นท่ีเพื่อป้องกันการกัด เตะ หรือพุ่งชนในท านองเดียวกัน โปรดใช้ความระมัดระวงัหากคุณ
มองเห็นตาขาวของมา้ของคุณ ถึงเวลาน้ี มา้มกัจะอยู่ในสภาพวิตกกงัวลหรือวิตกกงัวลอยา่งมาก ท า
ใหส้ัตวส์งบลงโดยเร็วท่ีสุด โดยมีลกัษณะดงัน้ี  
 

 
 

 
 
 
 

ภาพท่ี 7 การแสดงออกส่ือสารทางตา 

แหล่งท่ีมา: worldpass.com 

 
1. เม่ือตาผอ่นคลาย หมายถึงวา่ มา้ก าลงัผอ่นคลาย 
2. เม่ือตาก าลงัเพ่ง หมายถึงวา่ก าลงัจดจ่อ ตั้งใจมองส่ิงใดส่ิงหน่ึงอยู่ 
3. ตาหลบัป๋ีหรือปิดสนิท หมายถึงวา่ มา้อาจจะคนัตา มา้จึงใชก้นัหลบัตาแทนการเกา หรือถา้

มา้หลบัตาแบบไม่ลืมแสดงว่าเสียชีวิต 
4. เม่ือขอบตายูย่ี ่แสดงวา่เขาก าลงักงัวลหรือไม่แน่ใจบางส่ิงบางอยา่ง 
5. ตาเบ่ิงกวา้ง แสดงวา่เขาก าลงัต่ืนเตน้บางส่ิงบางอยู่ 

การส่ือสารผ่านทางหาง 
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มา้เป็นสัตวท่ี์วดัหางหรือส่ายหางเกือบตลอดเวลา เน่ืองจากเขาไล่แมลงหรือแมลงวนัออกไป ถา้
สังเกตวา่มา้มีหางท่ียกสูงเป็นสัญญาณวา่มา้ก าลงัรู้สึกต่ืนเตน้ ก าลงัเขา้สู่ภาวะวิตกกงัวล 
โดยมีลกัษณะดงัน้ี 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพท่ี 8 ลักษณะการส่ือสารทางหาง 

 แหล่งท่ีมา: Pinterest 

 
 

1. ผ่อนคลาย บางสายพนัธ์ุมีลกัษณะหางท่ีต่างกนัอาจมีหางท่ีสูงหรือต ่ากว่าดนั แต่อยู่ในลกัษณะท่ีผ่อน
คลายปลายหางช้ีลงด่ิงพ้ืน  
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2. เม่ือหางมา้ส่าย แสดงว่าเขาอาจจะปัดแมลงท่ีอยูร่อบขา้ง  
3. เม่ือหางมา้ลีบเขา้ขา แสดงว่ามา้ก าลงัมีอาการเครียด เป็นการแสดงพฤติกรรมท่ีน่ากลวั 
4. เม่ือหางมา้กระดกขึ้น แสดงว่ามา้ก าลงัต่ืนตวั รู้สึกมีพลงังานสูง 

 
 
การส่ือสารด้วยเสียง  

มา้มีวิธีการส่ือสารดว้ยเสียงและไม่ใช่เสียงร้องท่ีหลากหลาย เสียงร้องของมา้ค่อนขา้งท่ีจะ
เสียงแหลม เหมือนเสียงกรีดร้องเป็นเสียงท่ีสามารถเปล่งส่งไดใ้นระยะไกล มา้ส่งเสียงเพื่อให้เพื่อน
ฝงูรู้วา่เขาอยูที่ไหนและพยายามหาคู่ในฝงู มา้ตอบสนองเสียงกนัและกนัเม่ือเวลาท่ีมองไม่เห็นกนั  
มา้สามารถจ าเสียงของคนท่ีอยู่กบัเขาได ้และสามารถสั่วค าสั่งมา้เป็นเสียงไดเ้ช่น ให้เดินเหยาะๆ 
การเดิน และว่ิง และเม่ือหยุด โทนเสียงก็เป็นอีกหน่ึงความส าคญั มา้มีความไวต่อโทนเสียง หากมา้
อยูใ่นสถานการ์ณท่ีตึงเครียมหรือกลวัควรจะพูดกบัเขาดว้ยน ้าเสียงท่ีผอ่นคลาย   

 
การส่ือสารด้วยการดมกลิน่  

มา้มีความสามารถในการดมกล่ินท่ีพฒันาไดดี้กว่ามนุษยแ์ละพวกเขาใชค้วามสามารถใน
การแยกแยะกล่ินต่างๆในชีวิตประจ าวนัของพวกมนั มา้ใชด้มกล่ินไดห้ลายวิธี และใชเ้ป็นการระบุ
ตวัตนเพื่อจดจ าเอกลกัษณ์ของมา้ตวัอ่ืน ใชก้ารดมกล่ินเป็นการสังเกตุการณ์และจดจ าผูค้น มา้อาจใช้
ประสาทรับกล่ินเพื่อนค้นหาแหล่งน ้ า แหล่งอาหาร และแหล่งหญ้า กล่ินสามารถกระตุ้นการ
ตอบสนองทางพฤติกรมท่ีมา้ไม่ชอบกล่ินนั้นๆ   

 
การส่ือสารด้วยการสัมผัส 

การส่ือสารดว้ยการสัมผสัเป็นเคร่ืองมือส าคญัหลกัในการส่ือสารระหว่างมา้กบัมนุษย ์เป็นหน่ึง
ในความรู้สึกของมา้ท่ีส าคญัท่ีสุดในแง่ของปฎิสัมพนัธ์ระหว่างมนุษยก์บัมา้ จมูก ริมฝีปาก หู เป็น
บริเวณท่ีบอบบางท่ีสุดในการสัมผสั แต่อย่างไรก็ตาม ในพื้นท่ีท่ีแข็งแรงเช่น กีบมา้ ก็มีความรู้สึก
เช่นเดียวกนัจึงไม่ควรท ารุนแรง เม่ือเราสัมผสัมา้ในท่ีท่ีมา้รู้สึกปลอดภยัและไวใ้จ เป็นการแสดง
ความรักให้กบัมา้ เน่ืองจากมา้มีสัญชาติญาณอยู่ในป่าและถูกล่ามา้จะมีการต่อสู้ท่ีถูกสัมผสัอย่าง
รุนแรง ความรู้สึกในการสัมผสัของม้านั้นบอบบางมาก ร่างกายของมา้บอบบางเทียบเท่ากบัปลาย
น้ิวของเรามา้สามารถสัมผสัไดถึ้งแมลงวนัท่ีตอมบนผมเส้นเดียวของเขา ดงันั้นเม่ือมนุษยข์ี่มา้มา้
สามารถสัมผสัไดถึ้งทุกการเคล่ือนไหวของคนขี่และมา้สามารถแยกแยะน ้ าหนักบนตวัของมา้เอง 
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มา้ยงัสามารถรับรู้ทุกน ้าหนกัของการบงัคบัสายบงัเหียรอีกดว้ย เม่ือมนุษยส์ัมผสัเขาอยา่งนุ่มนวลท า
ใหม้า้ไดรู้้สึกวา่ไม่ตกอยูใ่นอนัตราย คนจึงนิยมลูบคอมา้แทนการขอบคุณทุกคร้ังเม่ือขี่มา้เสร็จ 

 
การส่ือสารกบัมา้เป็นส่ิงจ าเป็นส าหรับความเขา้ใจ ความผูกพนั และความเคารพ หากไม่มีส่ิง

เหล่าน้ีมา้ก็จะไม่มีรากฐาน หลวัจากนั้นมา้จะไม่เขา้ใจว่าคุณส่ือสารอะไรจากพวกเขาหาก ตาม
สัญชาติญาณของมา้ มา้พร้อมท่ีจะเป็นผูต้าม ละหาผูน้ าท่ีดีเสมอ 

 
การเคารพซ่ึงกนัและกนั 

การเคารพเป็นข้อส าคัญแบบพื้นฐานในการปฎิบัติระหว่างม้าและมนุษย์ เป็นส่ิงท่ีท าให้
ความสัมพนัธ์ไม่ละเมิดกา้วก่ายกนั การฝึกมา้มนุษยค์วรให้ความเคารพมา้ก่อน ดงันั้นจึงฝึกให้เขามี
ความเคารพและเป็นผูต้าม เพราะในความเป็นจริงแลว้ในฝงู มา้เป็นสัตวท่ี์เป็นผูน้ าตามธรรมชาติอยู่
แลว้ มนุษยค์วรมีพฤติกรรมเลียนแบบผูน้ าในฝูงมา้ การเคารพเป็นหลกัการท่ีนกัขี่มา้เขา้ใจผิดว่ามา้
ตอ้งเคารพมนุษยเ์พียงฝ่ายใดฝ่ายหน่ึงเท่านั้น ถา้มา้ไม่เคารพคนจะตอ้งท าให้มา้เคารพให้ได ้น่ีคือ
ความคาดหวงัของมนุษยส่์วนมาก โดยไม่ค  านึงถึงระเบียบวินยั ไม่ว่าจะเล้ียงมา้แบบไหนหรือขี่มา้
ไม่ว่าจะเป็นสไตล์ตะวนัตก แบบอังกฤษ หรือแบบหลังเปล่า การเคารพต่อมนุษย์เป็นหน่ึงใน
คุณสมบติัท่ีส าคญัท่ีสุด การสร้างความเคารพท่ีมีประสิทธิภาพคือการท่ีมา้จะไม่มีความกลวัอยู่ใน
นั้น มา้จะมีลกัษณะมีทศันคติท่ีเตม็ใจและใหค้วามร่วมมือ และมองเห็นวา่มนุษยเ์ป็นผูน้ า  

 
การไว้วางใจ   
ความไวว้างใจพื้นฐานของภาวะผูน้ าเชิงจริยธรรมในความสัมพนัธ์ระหว่างมา้และมนุษยเ์ช่ือ

อาจเป็นมา้ท่ีตอบสนองต่อความกลวัท่ีไม่อาจคาดเดาได้และอนัตรายท่ีอาจเกิดขึ้นและขอบเขต
ระหว่างมา้ท่ีไวใ้จเขาไม่เพียงแต่เช่ือฟังแต่ยงัเต็มใจท่ีจะดูแลผูน้ าของเขา คริสนนักล่าวว่าบทเรียนท่ี
ชดัเจนจากการประชุมผูน้ ามา้กบัเกร็กเอลลิสท่ีมีช่ือเสียงของมาร์กคือว่าไม่ว่าคุณจะเป็นผูจ้ัดการ
หรือมา้คุณตอ้งสร้างความไวว้างใจและเคารพซ่ึงกนัและกนัและใหพ้ลงังานมากท่ีสุดเท่าท่ีคุ 

   
ภาษากายมา้ท่ีบ่งบอกถึงความเช่ือใจ มีดงัน้ี  

1. มา้จะทกัทายเสมอเม่ือไดย้ินเจา้ของเดินมา พวกเขาอาจจะเดินไปรอท่ีริมร้ัวหรือประตู ถา้
สังเกตว่ามา้กระตือรือร้นทุกคร้ังท่ีเราเดินเขา้ไปหาเขา แสดงว่ามา้เช่ือใจ พวกเขารู้สึกดีใจ
ทุกคร้ังท่ีจะไดใ้ชเ้วลาอยูด่ว้ย 

2. มา้จะแสดงอาปฎิกิริยาชอบหยอกลอ้ หรือแสดงอาการท่ีสนิทต่อหนา้มา้ตวัอ่ืน 
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3. มา้จะวางศรีษะไวบ้นตวัไม่วา่จะท่ีไหนก็แลว้แต่ แสดงวา่มา้รู้สึกสบายใจเม่ืออยูไ่กล้ๆ  และ
ชอบมากพอท่ีจะไวใ้จพิงศรีษะไว ้เม่ือมา้วางไวบ้นตวั มนัจะเป็นวิธีท่ีพวกเขาจะไดผู้ก
ความสัมพนัธ์ พวกเขาอยากแสดงออกวา่เขาก าลงัสนุกเปรียบเสหมือนเป็นวิธีกอด ของ
พวกเขา 

4. มา้สะกิด เม่ือมา้ใชห้วัของมา้มาถูไถหมายถึงวา่มา้มีความรักต่อเรา เทียบเท่ากบัการกอด
หรือจุบ้นัน่เอง  

5. มา้มาผอ่นคลายรอบๆตวั แสดงวา่มนัชอบและไวใ้จ  
 
2.3.1 แนวคิด Horsemanship ของ ชาร์เลย์  
นักขี่มา้แบบธรรมชาติกล่าวไวว้่า ส่ิงท่ีดีท่ีสุดท่ีเราสามารถมอบให้มา้ไดค้ือการให้เขารู้สึกดี

ตั้งแต่ภายใน ส่ิงน้ีสามารถเกิดขึ้นไดเ้ม่ือเราสอนใหม้า้ไดป้ล่อยความรู้สึกท่ีเครียด และรับความรู้สึก
ท่ีผ่อนคลายบรรเทาความกังวลและปัญหาท่ีมา้มีขา้งในใจ ดงันั้นในมุมของผม ขอ้ตกลงน้ีคือขั้น
พื้นฐานในการสร้างความสัมพนัธุ์กบัมา้ท่ีกลมกลืนเป็นหน่ึงเดียวกนักบัมา้(Charley) 
 

2.3.2 แนวคิด Horsemanship ของ Parelli  
Pat parelli อยู่ท่ีรัฐแคลิฟอร์เนีย จุดเร่ิมตน้เขามีความสนใจขี่มา้ตั้งแต่ยงัเด็ก ในช่วงมธัยม

ปลายเขาไดเ้ขา้แข่งขนัโรดิโอและไดรั้บการดูแลสมาคมโรดิโอคาวบอยส์เม่ือปี 2512 และหลงัจาก
นั้ น Pat parelli มีความสนใจในการขี่ม้าแบบธรรมชาติ(Natural Horsemanship) และได้เขียน
หลกัสูตรการฝึกมา้เป็นของตวัเองจนไดรั้บความสนใจจากสาธารณชนเป็นคร้ังแรกเม่ือปี 1981 จึงมี
อิทธิพลต่อแนวคิดการฝึกมา้แบบธรรมชาติในปัจจุบนั  

Pat parelli กล่าววา่ มา้เป็นสัตวส์ังคมท่ีพฒันาขึ้นเพื่อมีการปฏิสัมพนัธ์ทางสังคมและ
ความสามารถในการหลบหนีผูล้่า มา้มีระบบการส่ือสารท่ีดีและพฒันาขึ้นอยา่งมากโดยใชภ้าษากาย
เป็นหลกั มนุษยส์ามารถเรียนรู้การใชภ้าษาส่ือสารกบัมา้ได ้จากต าแหน่งของร่างกายมา้ เช่น ต ่า
แหน่งหู ต าแหน่งศีรษะ การเคล่ือนไหวของมา้ ท่าทางการกดัฟันและการแกวง่สะโพก และท่าทาง
อ่ืน ๆ อีกมากมายในการส่ือสาร มา้จะยกระดบัพฤติกรรมอยา่งรวดเร็วหากมนุษยไ์ม่ใส่ใจกบัการ
เตือนล่วงหนา้ของมา้  ในท านองเดียวกนั ผูฝึ้กขี่มา้ตามธรรมชาติส่วนใหญ่เห็นพอ้งกนัวา่การสอน
มา้ดว้ยความเจ็บปวดและความท่ีการใหม้า้กลวัไม่ไดส่้งผลในลกัษณะความสัมพนัธ์ท่ีเป็นประโยชน์
ต่อทั้งมา้และผูดู้แล  

Pat Parelli กล่าวว่าส่ิงส าคญัคือให้มา้สงบและรู้สึกปลอดภยัตลอดกระบวนการฝึก มา้ท่ี
รู้สึกสงบและปลอดภยัเม่ืออยูก่บัผูดู้แล มา้จะสามารถผกูมดักบัคนๆ นั้นไดอ้ยา่งรวดเร็ว และผลลพัธ์
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ท่ีปฎิบติัต่อมนุษยก์็เกินคาด มนุษยต์อ้งมีความรู้เก่ียวกับสัญชาตญาณและระบบการส่ือสารตาม
ธรรมชาติของม้า เทคนิคพื้นฐานคือการใช้แรงกดบนตวัม้าบางอย่างกับมา้เพื่อเป็น "สัญญาณ" 
ส าหรับการกระท าแลว้ปล่อยแรงกดดนัทนัทีท่ีมา้ตอบสนอง ไม่วา่จะดว้ยการท าส่ิงท่ีขอหรือท าส่ิงท่ี
เข้าใจ เน่ืองจากม้าไม่ได้เรียนรู้จากแรงกดดันบนตัวมา้ แต่มาจากการปลดปล่อยแรงกดดันนั้น 
เทคนิคเหล่าน้ีใช้หลักการเสริมแรงมากกว่าก าลังกาย ซ่ึงผูฝึ้กขี่ม้าตามธรรมชาติส่วนใหญ่จะ
หลีกเล่ียงการใช้แรงกดดันเม่ือม้าท าได้ แนวทางการขี่ม้าตามธรรมชาติส่วนใหญ่เน้นท่ีเวลา 
ความรู้สึก และความสม ่าเสมอจากผูดู้แล 

เป้าหมายหลกัของโครงการ Parelli คือการช่วยให้เจา้ของมา้เขา้ใจบุคลิคภาพของมา้แต่ละ
ตวั และใหค้วามรู้เก่ียวกบัวิธีการสอนมา้ของตนในลกัษณะท่ีมีประสิทธิภาพมากท่ีสุด ส าหรับบุคลิค
ภาพของแต่ละประเภท ช่วยให้ระบุนิสัยก าเนิดของมา้ไดอ้ย่างรวดเร็ว จากนั้นจะเป็นการสร้างสาย
สัมพนัธ์ระหว่างคนและมา้ และคนจะเขา้ใจว่ามา้ตอ้งการอะไร และอะไรส าคญัส าหรับมา้ในแต่ละ
ตวั โดยเฉพาะการเขา้ใจจิตใจมา้ช่วยให้มา้และมนุษยมี์ความสมดุลกนั และมีศูนยก์ลางและมีความ
เช่ือใจกนัและกนัมากขึ้น  

 

2.4 ทฤษฎีของ parelli 
 
 2.4.1 ทฤษฎีเข้าใจบุคลกิภาพของม้า  

Parelli ไดก้ล่าวถึงการเขา้ใจบุคลิกภาพนิสัยของมา้เป็นการเร่ิมตน้ดว้ยการท าความเขา้ใจ
ธรรมชาติพื้นฐานของมา้ มา้เป็นสัตวล์่าเหยื่อและถูกล่าตามธรรมชาติ ดงันั้นความปลอดภยัและการ
ปฏิกิริยายาของมา้ จึงเป็นความกงัวลหลกัของมนุษย ์มา้เป็นสัตวท่ี์อยูเ่ป็นฝงูและมีตวัท่ีเป็นผูน้ า การ
ท าความเขา้ใจขอ้พื้นฐานเหล่าน้ีก็สามารถท่ีจะเปล่ียนการกระท ากา้วร้าวของมา้ได ้ถา้หากเราพร้อม
ท่ีจะเดินเขา้ไปเขา้ใจในมา้และมองโลกจากมุมมองของเขา อีกทั้งยงักลายเป็นผูน้ าท่ีมา้เช่ือใจในโลก
ของเขา Parelli ไดเ้สนอว่าจากลกัษณะของมา้ 4 แบบ  และแบ่งสมองออกเป็น 2 ซีก คือซีกซ้ายและ
ซีกขวา โดยท่ีสมองสองซีกจะมีความถนดัในเร่ืองต่างๆ ท่ีแตกต่างกนั โดยสมองซีกซา้ยจะถนดัเร่ือง
ของ ความโดดเด่น กลา้หาญ มัน่ใจ อดทน ไม่ค่อยวิตกกงัวล อยากรู้อยากเห็น ส่วนสมองซีกขวาจะ
มีศกัยภาพเก่ียวกบั ยอมแพ ้หวาดกลวั ขาดความมัน่ใจ ประหม่า วิตกกงัวลในบางคร้ัง โดยไดส้รุป
คร่าวๆไว ้4 แบบดงัน้ี  

 
1) Introvert / Extrovert  
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2) Left / right brained  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
สมองซีกซา้ย (Left Brained) สมองซีกขวา (Right brained) 

มีพลงังานท่ีโดดเด่น ขี้ระแวง 
เร่งเร้า หวาดกลวั 
มีความอดทนใหอ้ภยัไดง้่าย ขาดความมัน่ใจ 
อดทน ประหม่า 
ไม่ค่อยวิตกกงัวล  วิตกกงัวล 
มีความมัน่ใจในตวัเองสูง แสดงออกทางอารมณ์ง่าย 
อยากรู้อยากเห็น ตกใจง่าย 

ตารางท่ี 2.1 พฤติกรรมม้าแบ่งตามธาตแุละบุคลิกนิสัย 

 
 
 

 
ชอบเก็บตวั(Introvert) เปิดเผย(Extrovert) 
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มีพลงังานสูง มีพลงังานต ่า 

ชอบท่ีจะไป ชอบท่ีจะหยดุ 

ท าทุกอยา่งรวดเร็ว ท าทุกอยา่งเช่ืองชา้ 

ถา้เจอเหตุการณ์บางอยา่งมีแนวโนม้ท่ีจะว่ิง ถา้เจอเหตุการณ์บางอยา่งมีแนวโนม้ท่ีจะหยดุ 

ตารางท่ี 2.2 พฤติกรรมม้าแบ่งตามธาตแุละบุคลิกนิสัย (ต่อ) 

 
 
 
 
 
 

Playful ขีเ้ล่น 

Smart ฉลาด 

Charismatic มีเสน่ห์ 
Naughty ดื้อ เกเร ชอบกดัเล่น 

Mischievous ซุกซน ร้าย เช่น เจอต้นไม้วิ่งชนเพ่ือท่ีจะแกล้ง 

Tendency to bite/Strike ชอบที่จะกดัตัวอ่ืน 
Mouthy ชอบเลยีปาก แลบลิน้บ่อย เล่นน ้าลาย 

Willful พยายามท่ีจะท าให้ 
Exuberant เป็นตัวของตัวเอง,มีคาแร็คเตอร์ 

Friendly เป็นมิตร อธัยาศัยดี 

ตารางท่ี 2.3 ตารางลักษณะพฤติกรรมของกลุ่มธาตุไฟ 

 
 
 

impulsive ทันที เช่น การขุดพื้น 
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Can’t stay still อยู่น่ิงไม่ได้ หรือว่ายืนน่ิงๆไม่ได้ 
Hyper alert ไฮเปอร์ 

Fractious/Panicky ขีร้ะแวง 
Tendency to bolt/rear ตะเลดิ 

Runs over you ชน 
High headed เวลาวิ่งหัวเชิดตลอดเวลา 

Bracy ชอบดัน 

Over-reactive แสดงออกมากเกนิ 
Forward-acholic ชอบท่ีจะเป็นผู้น า 

ตารางท่ี 2.4 ตารางพฤติกรรมของกลุ่มธาตุลม 

 
 
 

Introvert/ Left brain ใช้สมองด้านซ้าย มีลกัษณะนิสัยท่ีเกบ็ตัว 
Clever ฉลาด หลกัแหลม 

Non-responsive ไม่ตอบโต้ 
Disinterest ไม่สนใจ 

Argumentative / defiant ต่อแย้ง/ต่อต้าน 
Tendency to buck มีแนวโน้มที่จะบัค 

unmotivated ไม่มีแรงจูงใจ 
Food oriented เห็นแก่กนิ 

Easily bored เบ่ือง่าย ท าอะไรซ ้าๆแล้วจะเบ่ือ 
stubborn ดื้อ ,ร้ัน 

Lazy ขีเ้กยีจ 

ตารางท่ี 2.5 ตารางพฤติกรรมของกลุ่มธาตุดิน 

 

Introvert/ right brain ใช้สมองด้านซ้าย มีลกัษณะนิสัยท่ีเกบ็ตัว 
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ตารางท่ี 2.6 ตารางพฤติกรรมของกลุ่มธาตุน า้ 

 
2.4.2 แนวคิดและทฤษฎีการเล่นเกมส์กบัม้า ของ parelli 
Parelli ไดศึ้กษาคน้ควา้ทฤษฎีเล่นเกมส์กบัมา้ เป็นการจดัระเบียบพฤติกรรมท่ีมีปฎิกิริยากบั

มา้ออกมาเป็นเกมส์ท่ีมีช่ือว่า The Seven games วิธีการเล่นเกมส์กบัมา้เป็นเกมส์เก่ียวกบัการท าให้
มา้เช่ือใจ ไวว้างใจ มัน่ใจ และผอ่นคลาย เกมส์ทั้งเจ็ดน้ีไดรั้บการออกแบบมาเพื่อให้มา้ไดคุ้น้เคยกบั
การสัมผสัของมนุษย ์และยอมจ านนต่อแรงกดดนัจากมนุษย ์เกมส์ทั้งเจ็ดเป็นการเลียนแบบการดูแล
มา้ และมีปฎิสัมพนัธ์กัน Pat parelli ตั้งเป้าหมายเกมส์น้ีเพื่อท าให้มนุษยช์นะเกมส์ทั้งหมด และ
สามารถมีอ านาจเหนือมา้ได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tense  เครียด 
Quiet/Obedient เช่ือฟัง 

Distrustful ไม่เช่ือใจ 
Hesitant ลงัเล 

Tendency to kick มีแนวโน้มทีจะเตะ 
Freezes then explodes เม่ือกลวัแล้วจะระเบิด 

unpredictable คาดการณ์ไม่ได้ 

Shy/timind ไม่กล้าเข้าหาคน 
Can’t think คิดเองไม่ได้                                คิดเองไม่ได้ 
“catatonic” มีอาการช็อคจนไม่สามารถขยับได้ไม่ได้ 
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ภาพท่ี 9 ทฤษฎีเล่นเกมส์กับม้า 

แหล่งท่ีมา: parelli 

1. Friendly Games 
 จากการวิจยัของ Parelli ไดก้ล่าวว่า Friendly games หรือ เกมส์กระชบัมิตร เป็นเกมส์แรก
ของ Sevengames Parelli ท่ีส าคญัท่ีสุดในเกมส์ทั้งหมด เกมกระชบัมิตรซ่ึงเป็นเกมส์ท่ีเก่ียวกบัการ
สร้างความประทบัใจใหรู้้จกักบัมา้ในทางบวกเพื่อเป็นการเร่ิมตน้ในแง่ดี  โดยมีวิธีการดงัน้ี 

เร่ิมตน้ดว้ยการ ลูบขา้งหนา้มา้ในบริเวณท่ีมา้ยงัรู้สึกว่าปลอดภยัและมองเห็น เช่น หนา้มา้ 
ในอารมณ์ท่ีมนุษยจ์ะตอ้งรู้สึกสนุกไปด้วย เม่ือมนุษยส์ังเกตุว่าพฤติกรรมของมา้เร่ิมสงบ หรือมี
อาการท่ีไม่หงุดหงิด ให้ค่อยๆ เคล่ือนไปยงับริเวณท่ีบริเวณท่ีมา้รู้สึกไม่ปลอดภยัเช่น ปลายหู ขา 
หวง แมแ้ต่ในปาก เม่ือมา้ไม่มีปฏิกิริยาท่ีไม่พอใจเม่ือสัมผสับริเวณเหล่าน้ี แสดงว่ามนุษยไ์ด้รับ
ความไวว้างใจ เม่ือรู้สึกวา่มา้สบายใจจากนั้นจะเพิ่มส่ิงเร้าอ่ืนๆ เช่น แกวง่เชือกแซ่ ควรท าจนกว่ามา้
จะมัน่ใจและผ่อนคลาย เกมส์น้ีสามารถใช้ไดก้บัมา้ทุกตวัท่ีมีลกัษณะกลวัหรือระแวงส่ิงของ เช่น 
หมวกกนันอก ร่ม ผา้ใบ หรือส่ิงพดัปลิว เม่ือฝึกเกมส์น้ีกบัมา้บ่อยๆ มา้จะไม่ค่อยกลวัและไม่ค่อย
ระแวงเม่ือมีส่ิงของปลิว   
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2. The Porcupine Game 

 เกมเม่นช่วยให้มา้เอาชนะปฏิกิริยาป้องกันท่ีน่ากลวัและหนีการกดดัน เรียนรู้วิธียอม

จ านนเป็นเป็นการให้มา้เรียนรู้ พื้นฐานในการควบคุมทิศทาง เช่น เม่ือเรากดซ้ายของหนา้มา้ ให้มา้

หันไปทางขวา เม่ือเรากดทางขวาของมา้ให้มา้หันๆไปทางซ้าย เพื่อเป็นการหนีแรงกดดนั เม่ือคน

บงัคบัมา้เพื่อท่ีจะไม่ใหม้า้เกิดแรงดนัท่ีรู้สึกเจ็บ  

 
3. Driving Game 
 เป็นเกมส์ท่ีมนุษยไ์ม่ตอ้งสัมผสัอะไรกบัมา้ เป็นเกมส์ท่ีสอนมา้ให้ยอมจ านนต่อแรงกดดนั
โดยไม่ตอ้งสัมผสัตวัเขา มีขึ้นเพื่อโนม้นา้วพื้นท่ีส่วนตวัรอบ ๆ มา้  สอนใหม้า้ปฏิบติัตามค าสั่ง และ
จะสามารถมีอิทธิพลต่อทิศทางและการกระท าของมา้จากระยะไกลซ่ึงคลา้ยกบัเกมส์เม่น ท่ีผ่านมา 
แต่เพียงแค่ใชก้ารบงัคบัผา่นอุปกรณ์แทนการสัมผสั 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ภาพท่ี 10 การเล่นเกมส์โยโย่  

แหล่งท่ีมา:parelli 

4. The Yo-Yo Game 
 

เกมส์โยโย่ เป็นเกมส์ท่ีเรียกไดว้่าปรับสมดุลการถอยหลงัและเดินหนา้ และพฒันาการเดิน
ให้ตรง  มีวิธีการดงัน้ี 1. ในระดบัแรกเพียงแค่สอนมา้ของคุณให้ถอยตรงในขณะท่ีคุณยืนน่ิงและ
เพียงแค่กระดิกน้ิวใส่เขาแลว้ขอใหเ้ขากลบัมาหาคุณ ในภายหลงั มนัจะช่วยใหคุ้ณพฒันาแรงกระตุน้
ท่ีดี เส้นตรง และช่วงการเปลี่ยนจงัหวะเทา้ท่ีเท่ากนัในขณะขี่ ในระดบั Piaffe, Passage และ Sliding 
Stops เป็นตน้ 
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5. The Circling Game 

เกมส์วงกลม  ช่วยให้มา้เขา้ใจว่ามนัเป็นงานของการรักษาท่าเดินให้ทิศทางสังเกตว่ามนัจะ
เป็นและมกัจะมุ่งเนน้ไปท่ีคุณเป็นศูนยก์ลางของความสนใจ วตัถุประสงคข์องเกมคือเพื่อให้มา้ของ
คุณเต็มใจและว่องไวต่อทิศทางท่ีต้องการให้เดินและทิศทางในวงกลมและกลับมาพร้อมกับ
ค าแนะน าเลก็ๆนอ้ยๆ โดยทัว่ไปเกมวงกลมสามารถแบ่งออกเป็นสามส่วนท่ีแตกต่างกนัส่งสัญญาณ
วา่อนุญาตใหม้า้กลบัมาได ้และน ากลบัมา 
 โดยมีวิธีการดงัน้ี  
 ดึงเชือกลากเบาๆและพาเขาไปในทิศทางท่ีคุณตอ้งการให้เขาไป ใช้มือของคุณหรือดึง
เชือกหางเพื่อสนบัสนุนมา้ในทิศทางท่ีคุณตอ้งการ ถา้เขายงัไม่ขยบัเขย่าเชือก ถา้เขายงัคงยืนอยูต่รง
นั้นและมองคุณ สัมผสัคอของเขาดว้ยเชือก ถา้เขายงัไม่ขยบัเร่ิมตน้ใหม่อีกคร้ัง คร้ังต่อไปมนัตอ้งใช้
พลงังานมากขึ้นและการแสดงออกท่ีแขง็แกร่ง 
 เป็นเกมส์ท่ีสอนและทดสอบความรพของมา้ วา่มา้เช่ือฟังเราอยูห่รือไม่  
 
6. The Sideways Game 

เกมส์เดินด้านขา้งเป็นเกมส์การพฒันาทกัษะการเคล่ือนไหวด้านขา้ง  เกมส์น้ีเป็นส่ิงส าคัญ
ส าหรับส่ิงท่ีเป็นประโยชน์เช่น ช่วยใหม้า้มีการทรงตวัท่ีดี ไดรู้้จกัการวางขา วางเทา้  
 
7. The Squeeze Game 
 เป็นเกมส์ท่ีช่วยให้มา้เอาชนะความกลวัท่ีเล็กและท่ีแคบ ไม่ว่าจะเป็นการขึ้นรถมา้ หรือ
ทางเดินท่ีแคบ เม่ือมนุษยเ์ล่นเกมส์น้ีกบัมา้บ่อยๆ มา้จะรู้สึกปลอดภยั มัน่ใจมากขึ้นในสถานการณ์ท่ี
ไม่สบายใจเม่ืออยูใ่นท่ีแคบ เป็นการสร้างความกลา้หาญใหก้บัมา้  
 
 
 
 
 
 
 
 



40 

2.4.3 หลกัพื้นฐานการฝึกม้าท่ีดี  
การฝึกมา้ไม่มีหลกัการท่ีวิเศษส าหรับการฝึกมา้ท่ีดีได ้คนส่วนใหญ่สามารถท่ีจะเรียนรู้ท่ีจะ

เป็นคนฝึกมา้ท่ีดีไดจ้ากการเรียนรู้และทฤษฎี โดยมขอ้พื้นฐานหลกัๆ 10 ประการดงัน้ี   
1. อดทนไวเ้สมอ 
 การท่ีเป็นครูฝึกมา้ท่ีดีได้นั้น มนุษยต์อ้งอดทนให้มากทั้งกับมา้และกับตวัเราเอง หากมี
อาหารขุนเคืองกบัพฤติกรรมของมา้ จะส่งผลกระทบแต่เชิงลบเท่านั้น ดงันั้นจึงส าคญัต่อระหว่าง
การอยู่กับม้าจะต้องรู้สึกสงบเป็นส่ิงจ าเป็นเสมอถึงแมว้่าจะไม่ได้ดั่งใจก็ตาม ถ้ามีความอดทน
ระหวา่งอยูก่บัมา้ จะมีความสัมพนัธ์ระหวา่งกนัท่ีดีและมา้จะไวว้างใจมนุษยน์ัน่เอง 
 
2. ความเห็นอกเห็นใจ 

 ความสัมพนัธ์ท่ีดีเกิดจากถา้หากมนุษยมี์ความเห็นอกเห็นใจมา้ พยายามเขา้ใจเขาว่าเขาคิด
อย่างไร และคิดว่าเขารู้สึกอย่างไรระหว่างท่ีอยู่กบัเรา เพราะว่ามนุษยเ์องท่ีรู้ว่าเราจะท าอะไรกบัมา้ 
แต่ม้าไม่สามารถรูส่ิงท่ีมนุษย์คาดหวงัไว้ได้  ส่วนมากแล้วนั้นการฝึกอบรมม้าม้าจะไม่แสด
พฤติกรรมท่ีไม่ดีออกมา ถา้หากมนุษยน์ั้นออกค าสั่งท่ีไม่ชดัเจนหรือท าใหม้า้สับสน หรือบางอยา่งท่ี
ท าใหม้า้คิดวา่นัน่คือส่ิงท่ีเขาคิดวา่ไม่ปลอดภยั เพราะความปลอดภยัของมา้เป็นประโยน์การอยู่รอด
ของเขา การฝึกมา้ท่ีดีช่วยให้เขาอยู่ร่วมกับมนุษยไ์ดดี้และไม่เกิดอนัตรายใดใด ยกตวัอย่างเช่น ถา้
หากว่ามา้ไม่ท าตามค าสั่งท่ีมนุษยบ์อก ลองเอาตวัเองไปอยู่แทนมา้ แลว้รู้สึกว่าการท่ีโดนค าสั่งแบบ
นั้นท าให้รู้สึกอยา่งไร สภาพแวดลอ้มเป็นอย่างไร เขาเวลาท่ีจะเรียนรู้ส่ิงน้ีมากพอแลว้หรือยงั การท่ี
มา้ไม่เขา้ใจมนุษยเ์ปรียบเหมือน มีคนตะโกนใส่เป็นภาษาท่ีเราไม่รู้จกั ดงันั้นเราสามารถท่ีจะเรียนรู้
มา้จากการเห็นอกเห็นใจมา้ได ้ท าใหเ้ราไม่เพียงแค่สร้างความสัมพนัธ์แต่ยงัเขา้ใจมา้มากขึ้นวา่ท าไม
เขาถึงประพฤติตวัแบบนั้น 
 
3. ไม่ควรใชค้วามรุนแรงทางกายภาพและทางใจ 

 ไม่มีค  าแก้ตวัใดๆกับการใช้ความรุนแรงทางกายหรือทางใจกับมา้เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของมนุษย ์ถา้หากใช้เทคนิคการฝึกมา้แบบรุนแรงจะท าให้มา้กลวั และเจ็บปวดในการ
ฝึกฝนในทฤษฎียงัไม่มีการสร้างการฝึกมา้แบบรุนแรง เพราะวา่ท าใหม้า้ความไวว้างใจของมา้ลดลง 
ถา้หากใชค้วามรุนแรงกบัมา้มา้จะแสดงพฤติกรรมออกมาดงัน้ี  

(1) มา้จะลม้ลงหรือวา่กลายเป็นหุ่นยนตเ์ม่ือเวลาเขาโดนสั่งอะไรก็ตาม 

(2) มา้จะตอบโตด้ว้ยความกา้วร้าวและรุนแรงมากขึ้นกวา่เดอม 

(3) มา้จะแสดงความกลวัและต่อสู้กบัส่ิงตรงหนา้ 
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ไม่มีผลลพัธ์ใดท่ีจะพฒันาความสัมพนัธ์มา้และมนุษยท่ี์ขึ้นอยูก่บัความไวว้างใจ และความ
ร่วมมือซ่ึงกนัและกนั ดงันั้นการอยูร่่วมกบัมา้ไม่ควรท าอนัตรายแก่มา้ทั้งร่างกายและจิตใจ มา้ไม่
ควรพฤติกรรมดว้ยความกลวั เพราะผลท่ีตามมาไม่ใช่ความเตม็ใจแต่กลายเป็นมา้ทีตอ้งตกเป็นทาส
ของมนุษย ์

 
4. รู้วา่เม่ือใดท่ีควรเดินหนี 
 ก่อนหรือหลังการฝึกม้า ถ้าหากคุณรู้สึกเศร้า โกรธ หงุดหงิด ให้ระวงัความรู้สึกและ
ปฏิกิริยาท่ีมนุษยจ์ะแสดงออกกบัมา้ เพราะอารมณ์เหล่าน้ีตะมีผลต่อการฝึกมา้ ถา้หากไม่สามารถ
ควบคุมอารมณ์ตวัเองได ้จ าเป็นจะท่ีตอ้งดการฝึกแลว้ไปควบคุมสติอารมณ์ จนกวา่จะมีจิตใจท่ีสงบ 
มีสมาธิ และไม่มีอารมณ์เชิงลบใดใด  
 
5. อยา่ตกใจ  
 การฝึกม้าไม่มีมนุษย์คนไหนท่ีสมบูรณ์แบบตลอดเวลา เราทุกคนล้วนเคยผิดพลาด 
โดยเฉพาะในเทคนิคการฝึกมา้ท่ีเราไม่เคยท ามาก่อน ความผิดพลาดในแต่ละคร้ังมีผลต่อมา้เสมอ 
อยา่กลวัจะท่ีจะหยดุ และวิเคราะห์วา่เราท าผิดตรงไหนและเร่ิมใหม่  
 
6. ไม่มีนกัเรียนเลว มีแต่ครูท่ีไม่ดี 

 ในระหว่างการฝึกมา้ ถา้บางอย่างไม่เป็นไปตามทีคาดหวงัไว ้อย่าลืมวิเคราะห์วิธีการฝึกมา้
เป็นอย่างแรก แทนท่ีจะโทษมา้แต่โทษตวัเองก่อนเสมอ ผูฝึ้กท่ีดีจะมองตวัเองก่อนเสมอ  และถา้
หากมา้ไม่กา้วหนา้และพฒันาอยา่งท่ีเราคิดไว ้ปัญหาส่วนใหญ่คือ เกิดจากการดูแลมา้ หาเทคนิคการ
ฝึกท่ีสอดคล้องกับม้าตัวนั้ นๆ มนุษย์ท่ีดีจะปรับปรุงเทคนิคการสอนม้าให้เหมาะกับนักเรียน
รายบุคคล ผูฝึ้กสอนควรยอมรับว่าม้าทุกตัวมีพฤติกรรม นิสัย ความสามารถ และพรสวรรค์ท่ี
แตกต่างกนัไปในแต่ละตวั และผูฝึ้กสอนจะตอ้งตระหนกัถึงความผิดพลาดให้เร็ว เพราะจะแกไ้ขได้
เร็วยิง่ขึ้น เพื่อมัน่ใจวา่การฝึกฝนยงัคงมีประสิทธิผลและความสนุกสนาน  
 
7. ท าไมมา้ของฉนัถึงไม่… 

 มีหลายปัจจยัท่ีท าใหก้ารฝึกมา้ไม่เป็นไปตามความปรารถนาของมนุษย ์
1. มา้ไม่เขา้ใจในส่ิงท่ีมนุษยพ์ยายามส่ือสาร ทัว่ไปแลว้ขิงปัญหาระหวา่งการฝึกมา้และดูแลมา้ 

ความตอ้งการของมนุษยไ์ม่ได้สัมพนัธ์กับมา้ในลกัษณะท่ีมา้จะเขา้ใจได้ดี จึงเกิดความ
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สับสนและขอ้ใจตามมา ดงันั้นมนุษยจึ์งอย่าใช้แรงกดดนัมากขึ้น หรือลองใช้วิธีท่ีชดัเจน
มากขึ้น ลองส่ือสารกบัมา้วา่ตอ้งการอะไรจากเขานั้นเอง 

2. มา้ท าไม่ได ้หากมา้เกิดอาการเจ็บปวดหรือป่วยดว้ยโรคภยัไขเ้จ็บท่ีขดัขวางเขาไม่สามารถ
ท าตามท าขอของมนุษยไ์ด ้เป็นไปไดว้า่เขาจะไม่แสดงพฤติกรรมดงักล่าว ใหม้นุษยส์ังเกตุ
เช็คสภาพร่างกายเขาวา่การท่ีเขาไม่ปฏิบติัตามนั้นเขามีอาการเจ็บปวดหรือไม่  

 
8. การฝึกมา้ควรเป็นเร่ืองสนุก 

 แม้ว่าผลลัพธ์สุดท้ายของการฝึกม้าจะมีความส าคัญ แต่ระหว่างการฝึกก็มีความส าคัญ
เช่นเดียวกัน อนุญาตให้เวลากับตัวเอง และมีความชัดเจนของจิตใจ แทนท่ีจะมีความสนใจไน
ผลลพัธ์สุดทา้ย แต่สนใจในการฝึกฝนตอนนั้นนั้น เพื่อให้แน่ใจว่าคุณสามารถกา้วหน้าไดโ้ดยไม่
กดดนั หงุดหงิดหรือเครียด และมีแนวโนม้วา่จะกา้วหนา้เร็ว ตอ้งไม่อนุญาตใหค้นอ่ืนมากดดนั และ
มาเร่งเวลาในการฝึกฝนมา้ของคุณได ้ 
 
9. มา้ทุกตวั 

 มา้ทุกตวัท่ีเล้ียง ฝึกฝน และขี่ จะเป็นตวัของตวัเองโดยมีลกัษณะนิสัยโดยก าเนิดและเรียนรู้
มา ดงันั้นเราจึงตอ้งฝึกท่ีเหมาะสมกบัลกัษณะนิสัย มา้มีความลิมิตและการยืดหยุ่นท่ีจะฝึกนิสัยมา้
โดยปรับเพื่อเขา้กบัมนุษย ์ส่ิงท่ีกงัวลคือมา้บางตวัไม่สามารถท่ีจะรับแรงกดดนัท่ีมนุษยฝึ์กฝนได้  
การฝึกมา้ควรปรับใชส่ิ้งท่ีเขา้กนักบัมา้ไม่มีการปฏิบติัอยา่งใดอยา่งหน่ึง แต่เขา้ใจมา้แบะน าหลกัการ
ไปปรับใชก้บัมา้ท่ีมีลกัษณะเป็นตวัของตวัเองท่ีมีประสิทธิภาพท่ีสุด 
 
10. มา้ตอ้งมาก่อนเสมอ 

 ดว้ยการควบคุมท่ีถูกตอ้ง มา้สามารถเป็นมากกว่าเคร่ืองมือการขี่มา้หรือแข่งขนั มา้สามารถ
ท่ีจะเป็นเพื่อนกบัมนุษยไ์ด ้มา้เป็นสัตวท่ี์ฉลาด มีความรู้สึกทางกายภาพและประสบอารมณ์พื้นฐาน
เป็นอย่างน้อย และควรไดรั้บการปฏิบติัเช่นน้ีในระหว่างการฝึก สวสัดิการมา้ควรเป็นปัญหาหลกั
ของผูส้อน เพราะมา้จะร่วมมือกบัผูฝึ้กสอนโดยไม่เลือก ไม่ใชก้ารบงัคบั และอยา่เสียสละความ 
ไวว้างใจ 



 

บทที่ 3 

วธีิการด าเนินการวจิัย 

 

3.1 ขั้นตอนการในการสร้างเคร่ืองมือ 
 การวิจยัเร่ือง ”แนวคิดการเขา้ใจบุคลิคนิสัยมา้ เพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ฝึกฝนท่ีเป็นแนวทางธรรมชาติท่ีย ัง่ยืน” ผูวิ้จยัได้เขา้ไปแสวงหาความรู้ของพฤติกรรมมา้ ศึกษา
พฤติกรรมของมา้ ในแต่ละตวัมีลกัษณะนิสัย เป็นอย่างไร แลว้ควรปฎิบติัดว้ยอยา่งไร โดยการมีปฎิ
สัมพนัธ์กบัผูใ้หข้อ้มูลอยา่งไกลชิ้ดเป็นเวลานานพอสมควรดว้ยการวิจยัเชิงคุณภาพเพื่อใหไ้ดค้วามรู้
จริงท่ีลุ่มลึก ท่ีค  านึงถึงมา้ส่ีตวั ส่ีสายพนัธุ์กบัพฒันาการสมองซีกซ้ายและสมองซีกขวาโดยทฤษฎี
ของ Parelli ไดก้ าหนดขั้นตอนการเรียนรู้แบ่งออกมาเป็น 4 ธาตุ โดยธาตุละ 10 นิสัย ในส่วนน้ีเป็น
การน าเสนอวิธีการด าเนินการวิจยั แบ่งออกเป็น แบบแผนการวิจยั ผูใ้ห้ขอ้มูล วิธีการเก็บรวบรวม
ขอ้มูล เคร่ืองมือในการเก็บรวบรวมขอ้มูล การวิเคราะห์ขอ้มูล มีรายละเอียดการออกแบบการวิจยั
ดงัน้ี  
 

3.1.1 ผู้ให้ข้อมูล  
ในการศึกษาคร้ังน้ี กลุ่มเป้าหมายคือ มา้ต่างสายพนัธุ์ 4 สายพนัธุ์ สายพนัธุ์ละ 1 ตวัรวม

ทั้งหมด สังเหตุพฤติกรรมลกัษณะนิสัยของมา้ 4 ตวั 
 

3.1.2 การเกบ็รวบรวมข้อมูล 

การศึกษาคร้ังน้ีเก็บรวบรวมขอ้มูลด้วยเคร่ืองมือท่ีหลากหลาย แต่ผูวิ้จยัจะท าหน้าท่ีเป็น 
ผูใ้ชเ้คร่ืองมือเหล่านั้นให้ถูกตอ้งและเหมาะสมตามหลกัวิชาการ ส าหรับวิธีการเก็บรวบรวมขอ้มูล
และ เคร่ืองมือในการวิจยั มีดงัน้ี  

1. การเก็บรวบรวมขอ้มูลในการศึกษาน้ีใชวิ้ธีการรวบรวมขอ้มูลเอกสาร (Documentary Research) 
จากแหล่งขอ ้มูลทุติยภูมิ ไดแ้ก่หนงัสือ บทความในวารสารวิชาการ วิจยั เอกสารท่ีเผยแพร่อย่าง
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เป็นทางการ ขอ้มูลอิเล็กทรอนิกส์จากเวบ็ไซตข์องหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือของประเทศไทยและ
ต่างประเทศ  

2. การสังเกต  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในฐานะผูส้ังเกต กล่าวคือ ผูว้ิจยัเรียน
หลกัสูตร Horse phycology ตวัแทนของ  Parelli ในประเทศไทย  เพื่อสังเกตการณ์พฤติกรรม
ของผูใ้หข้อ้มูล(มา้) อยา่งไตร่ตรอง โดยใชแ้นวทางการสังเกตตามแนวของ Loft Land (1971) 
ดงัตาราง 

3.1.3 แนวทางการสังเกต 

ตารางท่ี 3.1 แนวทางการสังเกตตามแนวของ Loft Land (1971) 

พฤติกรรมท่ีสังเกต ค าอธิบายการสังเกต ส่ิงที่สังเกตได้ 
การวิเคราะห์และ
ข้อสังเกตของผู้วิจัย 

1. ขี้ เล่น(Playful) สังเกตพฤติกรรมขี้ เล่นของ
มา้ เช่น คาบเชือก มุดเส้ือ 
คาบรองเทา้บดูขณะท่ีคนขี่มา้
อยู ่

  

2. ฉลาด (Smart) สังเกตุว่ามา้มีพฤติกรรม
ลกัษณะท่ีเรียนรู้ไว   

  

3. มีเสน่ห์
(Charismatic) 

สังเกตมีพฤติกรรมลกัษณะท่ี
มีพลงัท่ีดึงดูด  

  

4.เกเร(Naughty) สังเกตพฤติกรรมท่ีมีนิสัย
ชอบรังแก เอาเปรียบผูอ้ืน่ 
เช่น เม่ือมีค าส่ังให้เดิน จะว่ิง 
หรือตั้งใจเบียดขาคนขี่ให้ชน
กบัร้ัว  

  

5.ซุกซน
(Mischievous) 

สังเกตพฤติกรรม การอยูไ่ม่
สุข ชอบเล่นท่ีซนท่ีจะแกลง้ 
เช่น เจอตน้ไมแ้ลว้ว่ิงชน
เพื่อท่ีจะแกลง้ 
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6.ชอบท่ีจะกดั 
(Tendency to 
bite/Strike) 

สังเกตพฤติกรรมการชอบกดั
มา้ตวัอื่นๆ หรือกดัคอกมา้ 
เป็นลกัษณะท่ีเป็นมา้ขี้ เบ่ือ 
อยากท านุ่นน่ีตลอดเวลา 

  

7.ชอบเล่นน ้าลาย 
แลบล้ินบ่อย 
(Mouthy) 

สังเกตพฤติกรรมการชอบเลีย
ปากตวัเอง ชอบแลบล้ิน อยู่
น่ิงไม่ได ้ 

  

8. พยายามท่ีจะท าให้
(willful) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือมีค าส่ัง
ให้ท า มา้พยายามท่ีจะท าให้ 

  

9. เป็นตวัของตวัเอง
,มีคาแร็คเตอร์ 
(Exuberant) 

สังเกตว่า มีการแสดง
พฤติกรรมชดัเจนว่ามีความ
เป็นตวัตวัของตวัเองสูง 

  

10. อธยาศยัดี 
(Friendly)  

สังเกตพฤติกรรมชอบเขา้หา
คน มีอธัยาศยัท่ีดี 

  

11.ท าทนัที 
(Impulsive) 

สังเกตพฤติกรรม เม่ือมีค าส่ัง
จะท าเลยโดยบางคร้ังไม่ได้
คิด  

  

12. อยูน่ิ่งไม่ได ้หรือ
ว่ายืนน่ิงๆไม่ได ้
(Can’t stay still) 

สังเกตมีพฤติกรรมท่ีรน หนั
ซา้ยหนัขวา ตอ้งขยบั
ตลอดเวลา เช่น เม่ืออยูน่ิ่งๆ 
แต่ขาจะตะกุย  

  

13.ต่ืนตวัท่ีมาก
เกินไป(Hyper alert) 

 สังเกตมีพฤติกรรมการ
ต่ืนตวัท่ีมากเกินไป เช่นเม่ือมี
เสียงผา่นมาจะต่ืนตวัเกินเหต ุ

  

14.ตกใจง่าย 
Fractious/Panicky 

สังเกตมีพฤติกรรมรนการ
ตกใจง่าย เช่น ถุงขยะปลิว ธง
ปลิว  
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15.มีแนวโนม้ท่ีจะยก
ทั้ง 2 ขา (Tendency to 
bolt/rear ) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือไม่
พอใจจะยกขาทั้ง 2 ขาหนา้ 
และพุ่งไปขา้งหนา้ 

  

16.ชน (Runs over 
you) 

สังเกตพฤติกรรม ถา้ตกใจ
อะไรจะว่ิงชนคน(ถา้อยู่
ดา้นหนา้)โดยท่ีไม่คิด  

  

17. มีลกัษณะท่ีหวั
เชิดมากกว่ามา้ตวัอื่น 
(High headed) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือเวลาขี่
มา้ตวันั้นจะมีลกัษณะท่ีหวั
เชิดมากกว่าปกติ 

  

18. ร้ัน (Bracy) สังเกตพฤติกรรมมา้ร้ันจาก
บิดท่ีปาก เม่ือเราดึงเชือก
บงัคบัเขา เขาจะสู้ร้ันกลบั  

  

19.แสดงออกท่าทีท่ี
มากเกิน (Over-
reactive) 

สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกท่าทีท่ีมากเกินไป 
เช่น การเดินขาลอยมากกว่า
ปกติ หรือ ร้องก็จะเสียงดงั
กว่าปกติ 

  

20. ติดท่ีจะเดินไป
ขา้งหนา้ (Forward-
acholic) 

สังเกตพฤติกรรมการขี่มา้ท่ี
ชอบเดินไปขา้งหนา้ เช่น เม่ือ
เห็นอนัตรายเลือกท่ีจะมุ่งไป
ไม่ชอบถอยหลงักลบั 

  

21. เครียด,วิตกกงัวล  
(Tense) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือเวลามา้
ไม่แน่ใจในค าส่ัง จะมี
อารมณ์เครียด/อยูใ่นอารมณ์
ท่ีวิตกกงัวล 

  

22. เงียบ / เช่ือฟัง
(Quiet/Obedient) 

สังเกตพฤติกรรมท่ีเม่ือไดรั้บ
ค าส่ังจะเช่ือฟัง 
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23. ไม่เช่ือใจ
(Distrustful) 

สังเกตพฤติกรรมของมา้ท่ีมี
ลกัษณะไม่เช่ือใจ เช่น ไม่ให้
จบั ไม่เดินเขา้มาหา 

  

24.ลงัเล (Hesitant) สังเกตพฤติกรรมท่ีเม่ือได้
ค  าส่ังจะมีอาการลงัเล ก่อนท่ี
จะท า 

  

25. มีแนวโนม้ทีจะ
เตะ(Tendency to 
kick) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือมีอาการ
กลวัมีสิทธิท่ีจะเตะ  

  

26. เม่ือกลวัแลว้จะน่ิง
แลว้ระเบิด (Freezes 
then explodes) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือมีอาการ
กลวัแลว้จะน่ิง แลว้สักพกั
แลว้จะต่อตา้นรุนแรง 

  

27.คาดการณ์ไม่ได้
(unpredictable) 

สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่ค่อยมี
การแสดงออกทางอารมณ์ ท า
ให้ไม่สามารถคาดการณ์ได ้

  

28.อาย/ไม่กลา้
แสดงออก 
(Shy/timind) 

สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่กลา้
แสดงออก เช่น เม่ือมีอะไรท่ี
ใหม่ๆให้มา้ไดล้องท า จะมี
อาการท่ีอาย  

  

29. คิดเองไม่ได ้
(Can’t think) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือเจอ
อุปสรรคหรือปัญหาใดใด 
จะตอ้งคอยให้มนุษยเ์ป็นคน
ช่วย ไม่สามารถคิดเองได ้

  

30. อาการช็อคจน
ขยบัไม่ได ้
(“catatonic”) 

สังเกตพฤติกรรมของมา้เม่ือ
เกิดอาการช็อคกบับางส่ิง
อยา่งจนไม่สามารถขยบัตวั
ได ้เหมือนกบัอาการอมัพาต 
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31. ฉลาดหลกัแหลม
(clever) 

สังเกตพฤติกรรมท่ีฉลาด
หลกัแหลม เช่น เม่ือรู้ว่ามี
รางวลัหลงัมีค าส่ังจะท าให้  

  

32.ไม่ตอบโต ้

(Non-responsive) 

สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่ตอบโต ้
จากทุกค าส่ัง เช่น เม่ือส่ังให้
เดินแลว้จะอยูน่ิ่งๆ ไม่ตอบ
โต ้

  

33. ไม่สนใจ
(Disinterest) 

สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่มี
อาการสนใจกบัส่ิงรอบขา้ง 
เช่น ถา้มีแมลงวนัตอมก็ไม่
สนใจ 

  

34. ต่อแยง้/ต่อตา้น
(Argumentative / 
defiant) 

สังเกตพฤติกรรมมีอาการ
ต่อตา้น เช่น เม่ือมีค าส่ังจะ
แสดงพฤติกรรมต่อตา้น
ออกมาก่อนท่ีจะท าตาม  

  

35. มีแนวโนม้ท่ี
จะบคั (Tendency to 
buck) 

สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่พอใจ
จะกระโดดส่ีขา เพื่อให้คนขี่
ตก  

  

36. ไม่มีแรงจงูใจ
(unmotivated) 

สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่มี
แรงจูงใจจะมีอาการ คอตก 
เดินแบบไม่มีแรง  

  

37. เห็นแก่กิน (Food 
oriented) 

สังเกตพฤติกรรมของมา้ท่ี
เห็นแก่กินคือ  เม่ืออยากจะ
ฝึกอะไรหรืออยากใหท้ า
อะไรเม่ือมีอาหารมาล่อมา้จะ
ท าใหทุ้กอยา่ง 

  

38. เบื่อง่าย ท าอะไร
ซ ้าๆแลว้จะเบ่ือ
(Easily bored) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือมีค าส่ัง
ให้ท าอะไรท่ีซ ้าๆซากๆ มา้จะ
แสดงอาการเบื่อหน่าย แลว้
ไม่อยากท่ีจะท า 
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39 ด้ือ (stubborn) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่ยอมท า
ตามค าส่ัง เพราะคิดว่าค าส่ัง
เหล่านั้นไร้เหตผุล  

  

40. ขี้ เกียจ (Lazy) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่อยาก
ว่ิง อยากอยูเ่ฉยๆ เพราะคิดว่า
การท่ีอยูเ่ฉยๆนั้นสบายกว่า   

  

 

แบบทดสอบวัดผลสมฤทธิ์ของพฤติกรรม 

โดยการจดัเรียงพฤติกรรมเป็น 3 ระดบัไดแ้ก่ นอ้ย ปานกลาง มาก  

ใหค้ะแนน 1 =  เม่ือแน่ใจวา่พฤติกรรมแสดงออกมานอ้ย 

ใหค้ะแนน 2 = เม่ือแน่ใจวา่พฤติกรรมแสดงออกมาปานกลาง 

ใหค้ะแนน 3 = เม่ือแน่ใจวา่พฤติกรรมแสดงออกมามาก 

เม่ือไดค้ะแนนดงักล่าวน าค่าคะแนนแบบทดสอบมาบวกกนั0 ในแต่ละหมวดหมู่ของในแต่ละธาตุ
วา่ธาตุไหนมีคะแนนท่ีเยอะท่ีสุด มีแนวโนม้วา่มา้จะมีลกัษณะเป็นธาตุนั้น  

3.1.4 การวิเคราะห์ข้อมูล  

ในการวิเคราะห์ขอ้มูลของงานวิจยัน้ี ผูวิ้จยัไดท้าการเก็บรวบรวมขอ้มูลไปพร้อมๆ กบัการ
วิเคราะห์ขอ้มูล โดยไม่มีการแยกสองกระบวนการน้ีออกจากกนั เพื่อท าให้ผูว้ิจยัสามารถตรวจสอบ
ความถูกตอ้งไดทุ้กขั้นตอน อีกทั้งเม่ือพบวา่ขอ้มูลใดยงัไม่ครอบคลุมหรือไม่ครบถว้น ผูวิ้จยัสามารถ
แกไ้ขและเก็บขอ้มูลเพิ่มเติมไดจ้ากการ ปรับเปล่ียนยุทธวิธีในการเก็บขอ้มูลใหม่ โดยผูวิ้จยัมีแนว
ทางการวิเคราะห์ขอ้มูล ดงัน้ี 

1) การจดัระเบียบขอ้มูล โดยการระบุพฤติกรรมตามแนวทฤษฎีของ Parelli  
2) การวดัพฤติกรรมวา่มา้มีลกัษณะพฤติกรรมอยา่งไร 
3) 3)การวิเคราะห์พฤติกรรม วิเคราะห์สาเหตุของพฤติกรรม และผลลพัธ์ิท่ีเกิดขึ้นจาก

พฤติกรรมนั้น เพื่อหาทางลดพฤติกรรมท่ีไม่เหมาะสด และใหส่้งเสริมแรงส าหรับ
พฤติกรรมท่ีตอ้งการให้คงอยู่ 

4) การสร้างความเขา้ใจและปรับใช ้พิจารณาอยา่งถี่ถว้น  
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5) ขั้นตอนสุดทา้ยคือ การประเมินผล  การน าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์ทั้งหมด มาวิเคราะห์
อีกคร้ังหน่ึง เพื่อหาขอ้สรุปท่ีสามารถตอบวตัถุประสงคท่ี์ผูวิ้จยัจะตอ้งศึกษา และผูว้ิจยัจะ
ไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากการวิเคราะห์นั้นมาใชเ้พื่อเป็นแนวทางในการเสนอขอ้คิดเห็นของ
ผูว้ิจยัเองดว้ย 

 

 

 

 

บทบาทของมา้ในการเรียนรู้ เม่ือมา้ครบวงจรการถูกวิจยัและถูกการไตร่ตรองลักษณะ
พฤติกรรม ผูว้ิจยัจะไดรั้บประสบการณ์พฤติกรรมและน าความรู้น าไปพฒันาความคิด พิสูจน์ทฤษฎี
ทดลอง น ามาเป็นความคิดรวบยอด น ามาประยุกต์กับประสบการณ์ท่ีคล้ายคลึงกัน ท าให้การ
ผสมผสานระหวา่งประสบการณ์เก่าและประสบการณ์ใหม่ส่งผลต่อความฉลาดรอบรู้ขึ้นไป 
 

3.1.5 การตรวจสอบความน่าเช่ือถือของข้อมูล  

การศึกษาในคร้ังน้ีผูวิ้จยัทาการตรวจสอบความน่าเช่ือถือของ ขอ้มูลดว้ยวิธีการตรวจสอบ
แบบสามเส้า (Triangulation) ดงัน้ี  

1. วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูลมากกว่า 1 วิธี (Methodological triangulation) ซ่ึงในการวิจัยน้ี
ผูว้ิจยัใช ้วิธีการเก็บขอ้มูลหลายวิธี เพื่อยืนยนัความสอดคลอ้งของขอ้มูล ท่ีได้จากกาวิธีการ
เก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีแตกต่างกนั งานวิจยัคร้ังน้ีใช้วิธีการสังเกตการณ์เชิงลึกประกอบกบั
การศึกษาจากเอกสาร  

2.  การสะท้อนข้อมูลกลับไปยังผู ้ให้ข้อมูล (Member checking) ผู ้วิจัยหยุดพักหลังจาก
สังเกตการณ์ไปไดร้ะยะ หน่ึงเพื่อทบทวนค าตอบจากผูใ้ห้ขอ้มูล ว่าผูวิ้จยันั้นเขา้ใจถูกตอ้ง
เก่ียวและสอดคลอ้งกบัท่ีผูใ้ห้ขอ้มูลได้ให้ขอ้มูลมา หากพบว่าไม่ถูกตอ้งตรงประเด็นจะ
สามารถท าการแกไ้ขไดท้นัเวลา หรือแมห้ลงัจากท่ีถอดค าให้สัมภาษณ์เสร็จ ผูว้ิจยัจะน า
ขอ้มูลท่ีไดไ้ปตรวจสอบอีกคร้ังเพื่อให้ไดข้อ้มูลท่ีถูกตอ้ง ซ่ึงหากมีขอ้ผิดพลาดหรือผูวิ้จยัมี
ความเขา้ใจท่ี ผิดเก่ียวกบัขอ้มูลท่ีไดม้า จะน าไปแกไ้ขการสังเกตอีกคร้ังหน่ึง



 

บทที่ 4 
 

ผลการศึกษา 

4.1 การประยุกต์ใช้ทฤษฎขีอง Pat parelli  

การด าเนินการวิจัยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน ในส่วนแรก เป็นการเก็บรวบรวมข้อมูลใน
การศึกษาน้ีใช้วิธีการรวบรวมข้อมูลเอกสาร (Documentary Research) จากแหล่งข้อมูลทุติยภูมิ 
ได้แก่หนังสือ บทความในวารสารวิชาการ วิจัย เอกสารท่ีเผยแพร่อย่างเป็นทางการ ข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์จากเว็บไซต์ของหน่วยงานท่ีน่าเช่ือถือของประเทศไทยและ  ในส่วนท่ีสอง การ
สังเกต  ผูว้ิจยัใชว้ิธีการสังเกตแบบมีส่วนร่วมในฐานะผูส้ังเกต กล่าวคือ ผูว้ิจยัเรียนหลกัสูตร Horse 
phycology ตวัแทนของ Parelli ในประเทศไทย  เพื่อสังเกตการณ์พฤติกรรมของผูใ้หข้อ้มูล(มา้) ใ น
การศึกษาพฤติกรรมตามทฤษฎีของ pat parelli ผูว้ิจยัไดท้ าการศึกษาเป็นระยะเวลา 3 เดือนจากการขี่
มา้ 4 ตวั 

4.1.1 การวิเคราะห์ข้อมูล 

1. ข้อมูลท่ัวไปของผู้ถูกสังเกตการณ์ 

จากการวิเคราะห์ข้อมูลของผู้ตอบแบบสอบถาม เกี่ยวกับข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ปรากฏผลดังตารางท่ี 4.1 

ล าดับ สายพนัธ์ุ สถานท่ีสังเกต 

1 สายพนัธ์ุไทย นครราชสีมา 

2 สายพนัธ์ุควอเตอร์ นครราชสีมา 

3 สายพนัธ์ุอารเบียน เนเธอแลนด์ 

4 สายพนัธ์ุฟีเชียน นครราชสีมา 

ตารางท่ี 4.1  ข้อมูลท่ัวไปของผู้ตอบแบบสอบถาม 



52 

 

4.1.2 ผลวิเคราะห์ข้อมูล  

 ในการสังเกตพฤติกรรมของม้า ผูวิ้จยัด าเนินตามขั้นตอน ดังน้ี ได้ทดลองขี่มา้และคอย
สังเกตอย่างไกลชิ้ด เป็นระยะเวลา 6 เดือน เฉล่ียขี่มา้วนัละ 1 คร้ัง/1 ตวั โดยทฤษฎีท่ีใชใ้นการวิจยัน้ี 
ซ่ึงมีทั้งหมด 20 พฤติกรรม 

ในตัวท่ี 1 ผลการวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมของมา้ ไดแ้ก่ พฤติกรรมท่ีสังเกต ค าอธิบายการ
สังเกต ส่ิงท่ีสังเกตได ้ผลคะแนนท่ีได ้

ตารางท่ี 4.2 ผลการวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมของม้าตวัท่ี 1  (วิเวยีน) สายพันธ์ุ ไทย 

ม้าตัวท่ี1  (วิเวียน) 

สายพนัธ์ุ ไทย 

พฤติกรรมท่ีสังเกต ค าอธิบายการสังเกต ส่ิงที่สังเกตได้ ผลคะแนน
ที่ได้ 

1. ขี้ เล่น(Playful) สังเกตพฤติกรรมขี้
เล่นของมา้ เช่น คาบ
เชือก มุดเส้ือ คาบ
รองเทา้บูดขณะท่ีคน
ขี่มา้อยู ่

เม่ือเวลาอยูด่ว้ยกนั
ชอบเล่นกบัคน  

3 

2. ฉลาด (Smart) สังเกตว่ามา้มี
พฤติกรรมลกัษณะท่ี
เรียนรู้ไว   

เม่ือผูวิ้จยัฝึกทกัษะ
ใหม่ให้กบัมา้เพียงแค่
ไม่ก่ีคร้ัง มา้สามารถ
จ าและเรียนรู้
สามารถท่จะท าเองได ้

3 

3. มีเสน่ห์(Charismatic) สังเกตมีพฤติกรรม
ลกัษณะท่ีมีพลงัท่ี
ดึงดูด  

มีลกัษณะท่ีน่าดึงดูดมี
เอกลกัษณ์เฉพาะตวั 

3 

4.เกเร(Naughty) สังเกตพฤติกรรมท่ีมี
นิสัยชอบรังแก เอา
เปรียบผูอ้ื่น เช่น เม่ือ

มีนิสัยท่ีเกเรใน
บางคร้ัง 

2 
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มีค  าส่ังให้เดิน จะว่ิง 
หรือตั้งใจเบียดขา
คนขีใ่ห้ชนกบัร้ัว  

5.ซุกซน(Mischievous) สังเกตพฤติกรรม 
การอยูไ่ม่สุข ชอบ
เล่นที่ซนท่ีจะแกลง้ 
เช่น เจอตน้ไมแ้ลว้
ว่ิงชนเพ่ือท่ีจะแกลง้ 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

6.ชอบท่ีจะกดั (Tendency to bite/Strike) สังเกตพฤติกรรม
การชอบกดัมา้ตวั
อื่นๆ หรือกดัคอกมา้ 
เป็นลกัษณะท่ีเป็นมา้
ขี้ เบ่ือ อยากท านุ่นน่ี
ตลอดเวลา 

เม่ืออยูก่นัเป็นฝงูจะ
ชอบไปกดัมา้ตวัอื่น 
และลกัษณะในคอก
มา้มีรอยกดั 

3 

7.ชอบเล่นน ้าลาย แลบล้ินบ่อย (Mouthy) สังเกตพฤติกรรม
การชอบเลียปาก
ตวัเอง ชอบแลบล้ิน 
อยูน่ิ่งไม่ได ้ 

ในขณะขี่อยูจ่ะชอบ
แลบล้ิน หรือเลียปาก
บ่อยๆ 

3 

8. พยายามท่ีจะท าให้(willful) สังเกตพฤติกรรม
เม่ือมีค าส่ังให้ท า มา้
พยายามท่ีจะท าให ้

เม่ือมีค าส่ังจะรีบ
พยายามท าให้ ถึงแม้
จะท าไม่ไดก้็ตาม 

3 

9. เป็นตวัของตวัเอง,มีคาแร็คเตอร์ (Exuberant) สังเกตว่า มีการ
แสดงพฤติกรรม
ชดัเจนว่ามีความเป็น
ตวัตวัของตวัเองสูง 

มีลกัษณะนิสัย
โดยรวมท่ีเป็น
เอกลกัษณ์ชดัเจน 

3 

10. อธัยาศยัดี (Friendly)  สังเกตพฤติกรรม
ชอบเขา้หาคน มี
อธัยาศยัท่ีดี 

ชอบเขา้หาคนใน
บางคร้ังคราว 

2 

ธาตุไฟ คะแนนรวม 26 



54 

11.ท าทนัที (Impulsive) สังเกตพฤติกรรม 
เม่ือมีค าส่ังจะท าเลย
โดยบางคร้ังไม่ได้
คิด  

ในบางคร้ัง  2 

12. อยูน่ิ่งไม่ได ้หรือว่ายืนน่ิงๆไม่ได ้(Can’t 
stay still) 

สังเกตมีพฤติกรรมท่ี
รน หนัซา้ยหนัขวา 
ตอ้งขยบัตลอดเวลา 
เช่น เม่ืออยูน่ิ่งๆ แต่
ขาจะตะกุย  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

13.ต่ืนตวัท่ีมากเกินไป(Hyper alert)  สังเกตมีพฤติกรรม
การต่ืนตวัท่ีมาก
เกินไป เช่นเม่ือมี
เสียงผา่นมาจะต่ืนตวั
เกินเหต ุ

ในขณะเดินเม่ือไดย้ิน
เสียงผา่นจะแสดง
อาการต่ืนตวัท่ีเกิน
เหต ุ

3 

14.ตกใจง่าย Fractious/Panicky สังเกตมีพฤติกรรม
รนการตกใจง่าย เช่น 
ถุงขยะปลิว ธงปลิว  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

15.มีแนวโนม้ท่ีจะยกทั้ง 2 ขา (Tendency to 
bolt/rear ) 

สังเกตพฤติกรรม
เม่ือไม่พอใจจะยกขา
ทั้ง 2 ขาหนา้ และพุ่ง
ไปขา้งหนา้ 

มีลกัษณะพฤติกรรม
เม่ือไม่พอใจแลว้จะ
ยก 2 ขาหนา้ ใน
บางคร้ัง 

2 

16.ชน (Runs over you) สังเกตพฤติกรรม ถา้
ตกใจอะไรจะว่ิงชน
คน(ถา้อยูด่า้นหนา้)
โดยท่ีไม่คดิ  

ท าบ่อยคร้ัง แสดง
อาการอยากใกลชิ้ด
กบัคนแต่ลืมตวัเองไป
ว่าตวัใหญ่ 

3 

17. มีลกัษณะท่ีหวัเชิดมากกว่ามา้ตวัอื่น (High 
headed) 

สังเกตพฤติกรรม
เม่ือเวลาขี่มา้ตวันั้น
จะมีลกัษณะท่ีหวั
เชิดมากกว่าปกติ 

เวลาเดินหรือยนืเฉยๆ
จะมีลกัษณะหวัเชิด 

3 
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18. ร้ัน (Bracy) สังเกตพฤติกรรมมา้
ร้ันจากบิดท่ีปาก เม่ือ
เราดึงเชือกบงัคบัเขา 
เขาจะสู้ร้ันกลบั  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

19.แสดงออกท่าทีท่ีมากเกิน (Over-reactive) สังเกตพฤติกรรม
การแสดงออกท่าทีท่ี
มากเกินไป เช่น การ
เดินขาลอยมากกว่า
ปกติ หรือ ร้องก็จะ
เสียงดงักว่าปกติ 

มีลกัษณะพฤติกรรมท่ี
แสดงออกมากเกินไป 
เช่น เรียกร้องความ
สนใจคนมากกว่าสัตว์
ตวัอื่นๆ 

3 

20. ติดท่ีจะเดินไปขา้งหนา้ (Forward-acholic) สังเกตพฤติกรรม
การขี่มา้ท่ีชอบเดิน
ไปขา้งหนา้ เช่น เม่ือ
เห็นอนัตรายเลือกท่ี
จะมุ่งไปไม่ชอบถอย
หลงักลบั 

มีลกัษณะท่ีถา้เห็น
คลองน ้าอยูข่า้งหนา้
จะเลือกกระโดดขา้ม
ไปโดยไม่คดิ 

3 

ธาตุลม คะแนนรวม 22 

21. เครียด,วิตกกงัวล  (Tense) สังเกตพฤติกรรม
เม่ือเวลามา้ไม่แน่ใจ
ในค าส่ัง จะมี
อารมณ์เครียด/อยูใ่น
อารมณ์ท่ีวิตกกงัวล 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

22. เงียบ / เช่ือฟัง(Quiet/Obedient) สังเกตพฤติกรรมท่ี
เม่ือไดรั้บค าส่ังจะ
เช่ือฟัง 

เช่ือฟังในบางคร้ัง 2 

23. ไม่เช่ือใจ(Distrustful) สังเกตพฤติกรรม
ของมา้ท่ีมีลกัษณะ
ไม่เช่ือใจ เช่น ไม่ให้
จบั ไม่เดินเขา้มาหา 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 



56 

24.ลงัเล (Hesitant) สังเกตพฤติกรรมท่ี
เม่ือไดค้  าส่ังจะมี
อาการลงัเล ก่อนท่ี
จะท า 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

25. มีแนวโนม้ทีจะเตะ(Tendency to kick) สังเกตพฤติกรรม
เม่ือมีอาการกลวัมี
สิทธิท่ีจะเตะ  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

26. เม่ือกลวัแลว้จะน่ิงแลว้ระเบิด (Freezes then 
explodes) 

สังเกตพฤติกรรม
เม่ือมีอาการกลวัแลว้
จะน่ิง แลว้สักพกั
แลว้จะต่อตา้น
รุนแรง 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

27.คาดการณ์ไม่ได(้unpredictable) สังเกตพฤติกรรมมา้
ไม่ค่อยมีการ
แสดงออกทาง
อารมณ์ ท าให้ไม่
สามารถคาดการณ์
ได ้

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

28.อาย/ไม่กลา้แสดงออก (Shy/timind) สังเกตพฤติกรรมท่ี
ไม่กลา้แสดงออก 
เช่น เม่ือมีอะไรท่ี
ใหม่ๆให้มา้ไดล้อง
ท า จะมีอาการท่ีอาย  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

29. คิดเองไม่ได ้(Can’t think) สังเกตพฤติกรรม
เม่ือเจออปุสรรค
หรือปัญหาใดใด 
จะตอ้งคอยให้มนุษย์
เป็นคนช่วย ไม่
สามารถคิดเองได ้

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

30. อาการช็อคจนขยบัไม่ได ้(“catatonic”) สังเกตพฤติกรรม
ของมา้เม่ือเกิด

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 
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อาการช็อคกบับาง
ส่ิงอยา่งจนไม่
สามารถขยบัตวัได ้
เหมือนกบัอาการ
อมัพาต 

ธาตุน ้า คะแนนรวม 11 

31. ฉลาดหลกัแหลม(clever) สังเกตพฤติกรรมท่ีฉลาด
หลกัแหลม เช่น เม่ือรู้ว่า
มีรางวลัหลงัมีค าส่ังจะ
ท าให้  

เม่ือเห็นแครอทจะรีบ
ท าให้แลว้หนัมาขอ
กินแครอทในทนัที 

3 

32.ไม่ตอบโต ้

(Non-responsive) 

สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่
ตอบโต ้จากทุกค าส่ัง 
เช่น เม่ือส่ังใหเ้ดินแลว้
จะอยูน่ิ่งๆ ไม่ตอบโต ้

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

33. ไม่สนใจ(Disinterest) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่มี
อาการสนใจกบัส่ิงรอบ
ขา้ง เช่น ถา้มีแมลงวนั
ตอมก็ไม่สนใจ 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

34. ต่อแยง้/ต่อตา้น(Argumentative / 
defiant) 

สังเกตพฤติกรรมมี
อาการต่อตา้น เช่น เม่ือมี
ค าส่ังจะแสดงพฤติกรรม
ต่อตา้นออกมาก่อนท่ีจะ
ท าตาม  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

35. มีแนวโนม้ท่ีจะบคั (Tendency to buck) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่
พอใจจะกระโดดส่ีขา 
เพื่อใหค้นขี่ตก  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

36. ไม่มีแรงจงูใจ(unmotivated) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่มี
แรงจูงใจจะมีอาการ คอ
ตก เดินแบบไม่มีแรง  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 
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37. เห็นแก่กิน (Food oriented) สังเกตพฤติกรรมของมา้
ท่ีเห็นแก่กินคือ  เม่ือ
อยากจะฝึกอะไรหรือ
อยากให้ท าอะไรเม่ือมี
อาหารมาล่อมา้จะท าให้
ทุกอยา่ง 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

38. เบ่ือง่าย ท าอะไรซ ้าๆแลว้จะเบ่ือ(Easily 
bored) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
ค าส่ังใหท้  าอะไรท่ี
ซ ้าๆซากๆ มา้จะแสดง
อาการเบื่อหน่าย แลว้ไม่
อยากท่ีจะท า 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

39 ด้ือ (stubborn) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่
ยอมท าตามค าส่ัง เพราะ
คิดว่าค าส่ังเหล่านั้นไร้
เหตผุล  

ในบางคร้ังท่ีเป็น
ค าส่ังท่ีเลก็ๆนอ้ยๆ จะ
ไม่ยอมท าเพราะคิดว่า
ไร้เหตุผล 

2 

40. ขี้ เกียจ (Lazy) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่
อยากว่ิง อยากอยูเ่ฉยๆ 
เพราะคิดว่าการท่ีอยู่
เฉยๆนั้นสบายกว่า   

เป็นบางคร้ังท่ีมี
ลกัษณะไม่อยากท า
อะไร  

2 

ธาตุดิน คะแนนรวม 14 

 

ตารางสรุปผลมา้ตวัท่ี 1  

จากตารางพบว่าพฤติกรรมของมา้โดยท่ีมา้มีลกัษณะโดดเด่นชดัใน 1 กลุ่ม สามารถจ าแนกออกมา
ดงัน้ี  

1. สายพนัธุ์ สายพนัธุ์ไทย 

2. กลุ่มธาตุ ธาตุไฟ 

3. ท่ีมีลักษณะท่ีดี โดยม้าตัวแรกเป็นม้าพันธุ์ไทยท่ีมีนิสัยพื้นฐานจากสายพันธุ์เป็นม้าท่ี
แขง็แรง ลกัษณะนิสัย พลงังานสูง  เรียนรู้ไว สมบูรณ์แบบ ฉลาด 
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ผลจากการสังเกตสรุปไดว้า่มา้ตวัน้ีเป็นมา้ธาตุไฟท่ีโดดีเด่น มา้ตวัน้ีมีความอดทนสูง ว่ิงเร็ว 
เก่งจนช านาญ อัธยาศัยดี ขี้ เล่น จึงเหมาะสมส าหรับการเป็นม้าคุณครู ซ่ึงหมายถึงเป็นม้าท่ีให้
นกัเรียนขี่ในโรงเรียนสอนขี่มา้  
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ตารางท่ี 4.3 ผลการวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมของม้าตวัท่ี 2   (อาเทอร์) สายพันธ์ุ ฟีเช่ียน 

ม้าตัวท่ี 2   (อาเทอร์) 

สายพนัธ์ุ ฟีเช่ียน 

พฤติกรรมท่ีสังเกต ค าอธิบายการสังเกต ส่ิงที่สังเกตได้ 
ผลคะแนนที่

ได้ 

1. ขี้ เล่น(Playful) สังเกตพฤติกรรมขี้ เล่น
ของมา้ เช่น คาบเชือก 
มุดเส้ือ คาบรองเทา้บูด
ขณะท่ีคนขี่มา้อยู ่

เม่ือเวลาอยูด่ว้ยกนัชอบ
เล่นกบัคน 

3 

2. ฉลาด (Smart) สังเกตุว่ามา้มี
พฤติกรรมลกัษณะท่ี
เรียนรู้ไว   

เม่ือผูวิ้จยัฝึกทกัษะใหม่
ให้กบัมา้ มีบางคร้ังท่ี
เรียนรู้ไว  

2 

3. มีเสน่ห์(Charismatic) สังเกตมีพฤติกรรม
ลกัษณะท่ีมีพลงัท่ี
ดึงดูด  

มีลกัษณะน่าดึงดูด เม่ือ
เห็นแลว้รู้สึกอยากขี่ตวั
น้ี 

3 

4.เกเร(Naughty) สังเกตพฤติกรรมท่ีมี
นิสัยชอบรังแก เอา
เปรียบผูอ้ื่น เช่น เม่ือมี
ค าส่ังให้เดิน จะว่ิง 
หรือตั้งใจเบียดขาคนขี่
ให้ชนกบัร้ัว  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

5.ซุกซน(Mischievous) สังเกตพฤติกรรม การ
อยูไ่ม่สุข ชอบเล่นท่ี
ซนท่ีจะแกลง้ เช่น เจอ
ตน้ไมแ้ลว้ว่ิงชน
เพื่อท่ีจะแกลง้ 

มีลกัษณะชอบแกลง้คน
ขี ่

3 

6.ชอบท่ีจะกดั (Tendency to bite/Strike) สังเกตพฤติกรรมการ
ชอบกดัมา้ตวัอื่นๆ 
หรือกดัคอกมา้ เป็น

มีลกัษณะกดัร้ัวในคอก
มา้เป็นบางคร้ัง 

2 
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ลกัษณะท่ีเป็นมา้ขี้เบ่ือ 
อยากท านุ่นน่ี
ตลอดเวลา 

7.ชอบเล่นน ้าลาย แลบล้ินบ่อย (Mouthy) สังเกตพฤติกรรมการ
ชอบเลียปากตวัเอง 
ชอบแลบล้ิน อยูน่ิ่ง
ไม่ได ้ 

ในขณะท่ีขี่อยูจ่ะชอบ
เล่นน ้าลาย 

3 

8. พยายามท่ีจะท าให้(willful) สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
ค าส่ังใหท้  า มา้พยายาม
ท่ีจะท าให ้

ถึงแมว่้าเป็นส่ิงท่ีไม่
เขา้ใจส าหรับเขา แต่
เขาจะลองท าให ้

3 

9. เป็นตวัของตวัเอง,มีคาแร็คเตอร์ 
(Exuberant) 

สังเกตว่า มีการแสดง
พฤติกรรมชดัเจนว่ามี
ความเป็นตวัตวัของ
ตวัเองสูง 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

10. อธัยาศยัดี (Friendly)  สังเกตพฤติกรรมชอบ
เขา้หาคน มีอธัยาศยัท่ีดี 

กลา้เขา้หาคนใน
บางคร้ังท่ีรู้สึกมัน่ใจ 

2 

ธาตุไฟ คะแนนรวม 23 

11.ท าทนัที (Impulsive) สังเกตพฤติกรรม เม่ือมี
ค าส่ังจะท าเลยโดย
บางคร้ังไม่ไดค้ิด  

เม่ือมีค าส่ังจะท าให้
ทนัที 

3 

12. อยูน่ิ่งไม่ได ้หรือว่ายืนน่ิงๆไม่ได ้
(Can’t stay still) 

สังเกตมีพฤติกรรมท่ี
รน หนัซา้ยหนัขวา 
ตอ้งขยบัตลอดเวลา 
เช่น เม่ืออยูน่ิ่งๆ แต่ขา
จะตะกุย  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

13.ต่ืนตวัท่ีมากเกินไป(Hyper alert)  สังเกตมีพฤติกรรม
การต่ืนตวัท่ีมากเกินไป 
เช่นเม่ือมีเสียงผา่นมา
จะต่ืนตวัเกินเหต ุ

ในบางคร้ังเม่ือมีอะไร
ผา่นอยา่งรวดเร็วจะมี
อาการต่ืนตวัเกินเหต ุ

2 
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14.ตกใจง่าย Fractious/Panicky สังเกตมีพฤติกรรมรน
การตกใจง่าย เช่น ถุง
ขยะปลิว ธงปลิว  

ทุกคร้ังท่ีขยะปลิวจะมี
อาการตกใจ 

3 

15.มีแนวโนม้ท่ีจะยกทั้ง 2 ขา (Tendency 
to bolt/rear ) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือ
ไม่พอใจจะยกขาทั้ง 2 
ขาหนา้ และพุ่งไป
ขา้งหนา้ 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

16.ชน (Runs over you) สังเกตพฤติกรรม ถา้
ตกใจอะไรจะว่ิงชนคน
(ถา้อยูด่า้นหนา้)โดยท่ี
ไม่คิด  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

17. มีลกัษณะท่ีหวัเชิดมากกว่ามา้ตวัอื่น 
(High headed) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือ
เวลาขี่มา้ตวันั้นจะมี
ลกัษณะท่ีหวัเชิด
มากกว่าปกติ 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

18. ร้ัน (Bracy) สังเกตพฤติกรรมมา้ร้ัน
จากบิดท่ีปาก เม่ือเรา
ดึงเชือกบงัคบัเขา เขา
จะสู้ร้ันกลบั  

เม่ือส่ันงให้หยดุก่อนท่ี
จะท าให้ จะมีลกัษณะ
พฤติกรรมร้ันก่อน 

3 

19.แสดงออกท่าทีท่ีมากเกิน (Over-
reactive) 

สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกท่าทีท่ีมาก
เกินไป เช่น การเดินขา
ลอยมากกว่าปกติ หรือ 
ร้องก็จะเสียงดงักว่า
ปกติ 

แสดงอาการท่ีมาก
เกินไป เช่นชอบ
เรียกร้องความสนใจ
ผา่นเสียงร้อง 

3 

20. ติดท่ีจะเดินไปขา้งหนา้ (Forward-
acholic) 

สังเกตพฤติกรรมการขี่
มา้ท่ีชอบเดินไป
ขา้งหนา้ เช่น เม่ือเห็น
อนัตรายเลือกท่ีจะมุ่ง
ไปไม่ชอบถอยหลงั
กลบั 

เม่ือเจออนัตรายเลือกท่ี
จะเดินไปขา้งหนา้  เช่น 
เจอคลองเลือกท่ีจะว่ิง
กระโดดขา้มคลอง 

3 
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ธาตุลม คะแนนรวม 21 

21. เครียด,วิตกกงัวล  (Tense) สังเกตพฤติกรรมเม่ือ
เวลามา้ไม่แน่ใจใน
ค าส่ัง จะมีอารมณ์
เครียด/อยูใ่นอารมณ์ท่ี
วิตกกงัวล 

มีอารมณ์ท่ีกงัวลในส่ิง
ท่ีไม่แน่ใจเสมอ 

3 

22. เงียบ / เช่ือฟัง(Quiet/Obedient) สังเกตพฤติกรรมท่ีเม่ือ
ไดรั้บค าส่ังจะเช่ือฟัง 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

23. ไม่เช่ือใจ(Distrustful) สังเกตพฤติกรรมของ
มา้ท่ีมีลกัษณะไม่เช่ือ
ใจ เช่น ไม่ให้จบั ไม่
เดินเขา้มาหา 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

24.ลงัเล (Hesitant) สังเกตพฤติกรรมท่ีเม่ือ
ไดค้  าส่ังจะมีอาการ
ลงัเล ก่อนท่ีจะท า 

หลายคร้ังท่ีมีค  าส่ังจะ
เกิดอาการลงัเล คิดนาน
ก่อนท่ีจะท า 

3 

25. มีแนวโนม้ทีจะเตะ(Tendency to kick) สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
อาการกลวัมีสิทธิท่ีจะ
เตะ  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

26. เม่ือกลวัแลว้จะน่ิงแลว้ระเบิด 
(Freezes then explodes) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
อาการกลวัแลว้จะน่ิง 
แลว้สักพกัแลว้จะ
ต่อตา้นรุนแรง 

มีลกัษณะพฤติกรรมน้ี
ในบางคร้ัง 

2 

27.คาดการณ์ไม่ได(้unpredictable) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่
ค่อยมีการแสดงออก
ทางอารมณ์ ท าให้ไม่
สามารถคาดการณ์ได ้

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

28.อาย/ไม่กลา้แสดงออก (Shy/timind) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่
กลา้แสดงออก เช่น 
เม่ือมีอะไรท่ีใหม่ๆให้

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 
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มา้ไดล้องท า จะมี
อาการท่ีอาย  

29. คิดเองไม่ได ้(Can’t think) สังเกตพฤติกรรมเม่ือ
เจออปุสรรคหรือ
ปัญหาใดใด จะตอ้ง
คอยให้มนุษยเ์ป็นคน
ช่วย ไม่สามารถคิดเอง
ได ้

เม่ือเจออปุสรรคเช่น 
น ้าขงั ไม่สามารถคิด
เองไดว่้า น ้าลึกหรือไม่
ลึก  

2 

30. อาการช็อคจนขยบัไม่ได ้
(“catatonic”) 

สังเกตพฤติกรรมของ
มา้เม่ือเกิดอาการช็อค
กบับางส่ิงอยา่งจนไม่
สามารถขยบัตวัได ้
เหมือนกบัอาการ
อมัพาต 

เม่ือเกิดอาการตกใจ
จนช็อคจะเกิดอาการ
ขยบัไม่ได ้เช่น เดินชน
ตน้ไมแ้ลว้คิดว่าเป็นส่ิง
อนัตราย แขง็ตวัทนัที 

3 

ธาตุน ้า คะแนนรวม 18 

31. ฉลาดหลกัแหลม(clever) สังเกตพฤติกรรมท่ี
ฉลาดหลกัแหลม เช่น 
เม่ือรู้ว่ามีรางวลัหลงัมี
ค าส่ังจะท าให้  

เม่ือเห็นแครอทจะรีบ
ท าให้แลว้หนัมาขอกิน
ในทนัที 

3 

32.ไม่ตอบโต ้

(Non-responsive) 

สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่
ตอบโต ้จากทุกค าส่ัง 
เช่น เม่ือส่ังใหเ้ดินแลว้
จะอยูน่ิ่งๆ ไม่ตอบโต ้

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

33. ไม่สนใจ(Disinterest) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่
มีอาการสนใจกบัส่ิง
รอบขา้ง เช่น ถา้มี
แมลงวนัตอมก็ไม่
สนใจ 

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

34. ต่อแยง้/ต่อตา้น(Argumentative / 
defiant) 

สังเกตพฤติกรรมมี
อาการต่อตา้น เช่น เม่ือ

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 
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มีค  าส่ังจะแสดง
พฤติกรรมต่อตา้น
ออกมาก่อนท่ีจะท า
ตาม  

35. มีแนวโนม้ท่ีจะบคั (Tendency to 
buck) 

สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่
พอใจจะกระโดดส่ีขา 
เพื่อใหค้นขี่ตก  

ไม่เคยพบลกัษณะ
พฤติกรรมดงักล่าว 

1 

36. ไม่มีแรงจงูใจ(unmotivated) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่
มีแรงจูงใจจะมีอาการ 
คอตก เดินแบบไม่มี
แรง  

ในบางคร้ังมีอาการไม่
อยากเดิน ไม่มีแรง 

2 

37. เห็นแก่กิน (Food oriented) สังเกตพฤติกรรมของ
มา้ท่ีเห็นแก่กินคือ  เม่ือ
อยากจะฝึกอะไรหรือ
อยากให้ท าอะไรเม่ือมี
อาหารมาล่อมา้จะท า
ให้ทุกอยา่ง 

เม่ือมีอาหารอยูข่า้งหลงั
จะสามารถปฎิบติัท า
ตามค าส่ังได ้

3 

38. เบ่ือง่าย ท าอะไรซ ้าๆแลว้จะเบ่ือ
(Easily bored) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
ค าส่ังใหท้  าอะไรท่ี
ซ ้าๆซากๆ มา้จะแสดง
อาการเบื่อหน่าย แลว้
ไม่อยากท่ีจะท า 

มีพฤติกรรมท่ีขี้ เบ่ือง่าย 
เม่ือใหท้  าอะไรซ ้าๆจะ
เร่ิมมีอาการคอตก  

3 

39 ด้ือ (stubborn) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่
ยอมท าตามค าส่ัง 
เพราะคิดว่าค าส่ัง
เหล่านั้นไร้เหตผุล  

ในบางคร้ังท่ีเป็นค าส่ัง
เลก็ๆนอ้ยๆ จะปฎิเสธ
ค าส่ัง 

2 

40. ขี้ เกียจ (Lazy) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่
อยากว่ิง อยากอยูเ่ฉยๆ 
เพราะคิดว่าการท่ีอยู่
เฉยๆนั้นสบายกว่า   

เป็นบางคร้ังท่ีมี
ลกัษณะไม่อยากท า
อะไร 

2 
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จากตารางพบว่าพฤติกรรมของมา้โดยท่ีมา้มีลกัษณะโดดเด่นชดัใน 1 กลุ่ม สามารถจ าแนก
ออกมาดงัน้ี  

1. สายพนัธุ์ ฟีเช่ียน 

2. กลุ่มธาตุ มีลกัษณะก ่าก่ึงระหวา่งธาตุไฟกบัธาตุลม 

3. ท่ีมีลกัษณะท่ีดี เรียนรู้ไว มีสติ มีเสน่ห์ มีความทะเยอทะยาน 

โดยมา้ตวัน้ี เป็นมา้สายพนัธุ์ ฟีเชียน ซ่ึงโดยพื้นฐานจากสายพนัธุ์มา้ฟีเชียนมีนิสัยฝึกง่าย 
อดทน สง่างาม 

ผลจากการสังเกตสรุปไดว้่ามา้ตวัน้ีเป็นมา้ธาตุไฟผสมกบัธาตุลม มา้ตวัน้ีเป็นท่ีมีเอกลกัษณ์
การเดินท่ีสง่ายกขาหน้าสูง โดยสายพนัธุ์ จึงเป็นสายพนัธุ์ท่ีนิยมน าไปแข่งศิลปะการบังคับมา้ 
จงัหวะการว่ิงจะแปลกจากสายพนัธุ์ทัว่ไปเน่ืองจากจงัหวะการยกขาท่ีแตกต่าง มีลกัษณะนิสัยท่ียงั
ไม่สมดุล เช่น มีนิสัยท่ีลงัเล ขี้ เบ่ือ ขี้ เกียจ จ าเป็นตอ้งมีการฝึกฝนมา้เพิ่มเติมให้ลกัษณะนิสัยและ
บุคลิคภาพท่ีสมดุล จึงไม่เหมาะส าหรับขี่ทางการ อาจจะท าอะไรผิดพลาดได ้ 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ธาตุดิน คะแนนรวม 19 
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ตารางท่ี 4.4  ผลการวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมของม้าตวัท่ี 3  (ดาร์บี)้ สายพันธ์ุ ควอเตอร์ 

ม้าตัวท่ี 3  (ดาร์บี)้ 

สายพนัธ์ุ ควอเตอร์ 

พฤติกรรมท่ีสังเกต ค าอธิบายการสังเกต ส่ิงที่สังเกตได้ 
ผลคะแนน

ที่ได้ 

1. ขี้ เล่น(Playful) สังเกตพฤติกรรมขี้ เล่นของ
มา้ เช่น คาบเชือก มุดเส้ือ 
คาบรองเทา้บดูขณะท่ีคนขี่
มา้อยู ่

มีนิสัยขี้ เล่นใน
บางคร้ัง 

 
2 

2. ฉลาด (Smart) สังเกตว่ามา้มีพฤติกรรม
ลกัษณะท่ีเรียนรู้ไว   

เม่ือส่ังค าส่ัง
ใหม่ๆ จะมี
ลกัษณะท่ีเรียนรู้
ไดเ้ลย 

3 

3. มีเสน่ห์(Charismatic) สังเกตมีพฤติกรรมลกัษณะ
ท่ีมีพลงัท่ีดึงดูด  

มีเอกลกัษณ์
เฉพาะตวัท่ีน่า
ดึงดูด 

2 

4.เกเร(Naughty) สังเกตพฤติกรรมท่ีมีนิสัย
ชอบรังแก เอาเปรียบผูอ้ืน่ 
เช่น เม่ือมีค าส่ังให้เดิน จะ
ว่ิง หรือตั้งใจเบียดขาคนขี่
ให้ชนกบัร้ัว  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

5.ซุกซน(Mischievous) สังเกตพฤติกรรม การอยูไ่ม่
สุข ชอบเล่นท่ีซนท่ีจะแกลง้ 

ในบางคร้ังมี
ลกัษณะซุกซน 

2 
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เช่น เจอตน้ไมแ้ลว้ว่ิงชน
เพื่อท่ีจะแกลง้ 

6.ชอบท่ีจะกดั (Tendency to bite/Strike) สังเกตพฤติกรรมการชอบ
กดัมา้ตวัอื่นๆ หรือกดัคอก
มา้ เป็นลกัษณะท่ีเป็นมา้ขี้
เบื่อ อยากท านุ่นน่ี
ตลอดเวลา 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

7.ชอบเล่นน ้าลาย แลบล้ินบ่อย (Mouthy) สังเกตพฤติกรรมการชอบ
เลียปากตวัเอง ชอบแลบล้ิน 
อยูน่ิ่งไม่ได ้ 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

8. พยายามท่ีจะท าให้(willful) สังเกตพฤติกรรมเม่ือมีค าส่ัง
ให้ท า มา้พยายามท่ีจะท าให้ 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

9. เป็นตวัของตวัเอง,มีคาแร็คเตอร์ (Exuberant) สังเกตว่า มีการแสดง
พฤติกรรมชดัเจนว่ามีความ
เป็นตวัตวัของตวัเองสูง 

ในบางคร้ังแสดง
ความเป็นตวัตน
ออกมา 

2 

10. อธัยาศยัดี (Friendly)  สังเกตพฤติกรรมชอบเขา้
หาคน มีอธัยาศยัท่ีดี 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

2 

ธาตุไฟ คะแนนรวม 17 

11.ท าทนัที (Impulsive) สังเกตพฤติกรรม เม่ือมี
ค าส่ังจะท าเลยโดยบางคร้ัง
ไม่ไดค้ิด  

เม่ือมีค าส่ังจะท า
ทนัทีโดยไม่ลงัเล 

3 

12. อยูน่ิ่งไม่ได ้หรือว่ายืนน่ิงๆไม่ได ้(Can’t stay 
still) 

สังเกตมีพฤติกรรมท่ีรน หนั
ซา้ยหนัขวา ตอ้งขยบั
ตลอดเวลา เช่น เม่ืออยูน่ิ่งๆ 
แต่ขาจะตะกุย  

ในบางคร้ังถา้อยู่
ในท่านั้นนานๆ 
จะเร่ิมมีอาการ
อยูน่ิ่งไม่ได ้

2 
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13.ต่ืนตวัท่ีมากเกินไป(Hyper alert)  สังเกตมีพฤติกรรมการ
ต่ืนตวัท่ีมากเกินไป เช่นเม่ือ
มีเสียงผา่นมาจะต่ืนตวัเกิน
เหต ุ

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

14.ตกใจง่าย Fractious/Panicky สังเกตมีพฤติกรรมรนการ
ตกใจง่าย เช่น ถุงขยะปลิว 
ธงปลิว  

ทุกๆคร้ังท่ีมีเสียง
ดงั มีส่ิงพดัปลิว
จะมีการแสดง
อาการตกใจ
ทนัที 

3 

15.มีแนวโนม้ท่ีจะยกทั้ง 2 ขา (Tendency to 
bolt/rear ) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือไม่
พอใจจะยกขาทั้ง 2 ขาหนา้ 
และพุ่งไปขา้งหนา้ 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

16.ชน (Runs over you) สังเกตพฤติกรรม ถา้ตกใจ
อะไรจะว่ิงชนคน(ถา้อยู่
ดา้นหนา้)โดยท่ีไม่คิด  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

17. มีลกัษณะท่ีหวัเชิดมากกว่ามา้ตวัอื่น (High 
headed) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือเวลาขี่
มา้ตวันั้นจะมีลกัษณะท่ีหวั
เชิดมากกว่าปกติ 

มีลกัษณะท่ีหวั
เชิดในบางคร้ังท่ี
รู้สึกว่ามัน่ใจ 

2 

18. ร้ัน (Bracy) สังเกตพฤติกรรมมา้ร้ันจาก
บิดท่ีปาก เม่ือเราดึงเชือก
บงัคบัเขา เขาจะสู้ร้ันกลบั  

เม่ือมีค าส่ังใดใด 
จะร้ันก่อนท า
เสมอ 

3 

19.แสดงออกท่าทีท่ีมากเกิน (Over-reactive) สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกท่าทีท่ีมากเกินไป 
เช่น การเดินขาลอยมากกว่า
ปกติ หรือ ร้องก็จะเสียงดงั
กว่าปกติ 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

20. ติดท่ีจะเดินไปขา้งหนา้ (Forward-acholic) สังเกตพฤติกรรมการขี่มา้ท่ี
ชอบเดินไปขา้งหนา้ เช่น 

ในบางคร้ังเม่ือ
เจออนัตรายจะ

2 
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เม่ือเห็นอนัตรายเลือกท่ีจะ
มุง่ไปไม่ชอบถอยหลงักลบั 

เลือกท่ีจะเดินไป
ขา้งหนา้ 

ธาตุลม คะแนนรวม 14 

21. เครียด,วิตกกงัวล  (Tense) สังเกตพฤติกรรมเม่ือเวลา
มา้ไม่แน่ใจในค าส่ัง จะมี
อารมณ์เครียด/อยูใ่นอารมณ์
ท่ีวิตกกงัวล 

มีอารมณ์ท่ีกงวล
ในส่ิงท่ีไม่แน่ใจ
หรือไม่คุน้เคย 

2 

22. เงียบ / เช่ือฟัง(Quiet/Obedient) สังเกตพฤติกรรมท่ีเม่ือ
ไดรั้บค าส่ังจะเช่ือฟัง 

ในบางคร้ังเม่ือ
ไดรั้บค าส่ังจะ 
เงียบแลว้เช่ือฟัง 

2 

23. ไม่เช่ือใจ(Distrustful) สังเกตพฤติกรรมของมา้ท่ีมี
ลกัษณะไม่เช่ือใจ เช่น 
ไม่ให้จบั ไม่เดินเขา้มาหา 

บางคร้ังมี
ลกัษณะท่ีไม่เช่ือ
ใจ เช่นถา้ไม่เคย
ไดก้ล่ินคนน้ีจะ
ไม่กลา้เดินเขา้มา
หา 

2 

24.ลงัเล (Hesitant) สังเกตพฤติกรรมท่ีเม่ือได้
ค  าส่ังจะมีอาการลงัเล 
ก่อนท่ีจะท า 

หลายคร้ังท่ีมี
ค  าส่ังจะเกิด
อาการลงัเล คิด
นานก่อนท่ีจะท า 

3 

25. มีแนวโนม้ทีจะเตะ(Tendency to kick) สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
อาการกลวัมีสิทธิท่ีจะเตะ  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

26. เม่ือกลวัแลว้จะน่ิงแลว้ระเบิด (Freezes then 
explodes) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
อาการกลวัแลว้จะน่ิง แลว้
สักพกัแลว้จะต่อตา้นรุนแรง 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

27.คาดการณ์ไม่ได(้unpredictable) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่ค่อย
มีการแสดงออกทางอารมณ์ 

มีลกัษณะท่ีไม่
แสดงอกทาง

3 
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ท าให้ไม่สามารถคาดการณ์
ได ้

อารมณ์ท าให้
คาดการณ์ไม่ได ้

28.อาย/ไม่กลา้แสดงออก (Shy/timind) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่กลา้
แสดงออก เช่น เม่ือมีอะไร
ท่ีใหม่ๆ ให้มา้ไดล้องท า จะ
มีอาการท่ีอาย  

ในบางคร้ังเม่ือมี
คนเดินเขา้หาไม่
กลา้ท่ีจะส่ือสาร
ดว้ยเพราะอาย 

2 

29. คิดเองไม่ได ้(Can’t think) สังเกตพฤติกรรมเม่ือเจอ
อุปสรรคหรือปัญหาใดใด 
จะตอ้งคอยให้มนุษยเ์ป็น
คนช่วย ไม่สามารถคิดเอง
ได ้

ในบางคร้ัง
ตดัสินใจเอง
ไม่ไดเ้ม่ือเจอ
สถานการณ์ท่ีน่า
กลวั เช่นเดินขา้ม
สะพานท่ีรู้สึกไม่
ปลอดภยัจะเดิน
คร่ึงๆกลางๆ  

2 

30. อาการช็อคจนขยบัไม่ได ้(“catatonic”) สังเกตพฤติกรรมของมา้เม่ือ
เกิดอาการช็อคกบับางส่ิง
อยา่งจนไม่สามารถขยบัตวั
ได ้เหมือนกบัอาการ
อมัพาต 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

ธาตุน ้า คะแนนรวม 19 

31. ฉลาดหลกัแหลม(clever) สังเกตพฤติกรรมท่ีฉลาด
หลกัแหลม เช่น เม่ือรู้ว่ามี
รางวลัหลงัมีค าส่ังจะท าให้  

เม่ือเห็นแครอท
แลว้มีค าส่ังจะ
รีบท าตามค าส่ัง
แลว้ขอกินทนัที 

3 

32.ไม่ตอบโต ้

(Non-responsive) 

สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่ตอบ
โต ้จากทุกค าส่ัง เช่น เม่ือส่ัง
ให้เดินแลว้จะอยูน่ิ่งๆ ไม่
ตอบโต ้

ในบางคร้ังส่ังให้
เล้ียวแลว้จะหยดุ 
หรือส่ังใหเ้ดินจะ
อยูน่ิ่งๆ 

2 

33. ไม่สนใจ(Disinterest) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่มี
อาการสนใจกบัส่ิงรอบขา้ง 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ

1 
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เช่น ถา้มีแมลงวนัตอมก็ไม่
สนใจ 

พฤติกรรม
ดงักล่าว 

34. ต่อแยง้/ต่อตา้น(Argumentative / defiant) สังเกตพฤติกรรมมีอาการ
ต่อตา้น เช่น เม่ือมีค าส่ังจะ
แสดงพฤติกรรมต่อตา้น
ออกมาก่อนท่ีจะท าตาม  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

35. มีแนวโนม้ท่ีจะบคั (Tendency to buck) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่
พอใจจะกระโดดส่ีขา 
เพื่อใหค้นขี่ตก  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

36. ไม่มีแรงจงูใจ(unmotivated) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่มี
แรงจูงใจจะมีอาการ คอตก 
เดินแบบไม่มีแรง  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

37. เห็นแก่กิน (Food oriented) สังเกตพฤติกรรมของมา้ท่ี
เห็นแก่กินคือ  เม่ืออยากจะ
ฝึกอะไรหรืออยากใหท้ า
อะไรเม่ือมีอาหารมาล่อมา้
จะท าให้ทุกอยา่ง 

ในบางคร้ังถา้ฝึก
อยูต่รงบริเวณ
หญา้ จะทั้งกิน
ทั้งฝึกไปดว้ย 

2 

38. เบ่ือง่าย ท าอะไรซ ้าๆแลว้จะเบ่ือ(Easily 
bored) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือมีค าส่ัง
ให้ท าอะไรท่ีซ ้าๆซากๆ มา้
จะแสดงอาการเบื่อหน่าย 
แลว้ไม่อยากท่ีจะท า 

เม่ือไดท้  าอะไร
บ่อยๆ แลว้จะมี
อาการเบื่อหน่าย 

2 

39 ด้ือ (stubborn) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่ยอม
ท าตามค าส่ัง เพราะคิดว่า
ค าส่ังเหล่านั้นไร้เหตุผล  

ในบางคร้ังค าส่ัง
ท่ีไม่มีเหตุผลใน
ตอนนั้นจะเลือก
ท่ีจะไมท่ า 

2 

40. ขี้ เกียจ (Lazy) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่อยาก
ว่ิง อยากอยูเ่ฉยๆ เพราะคิด

ในบางคร้ังไม่
อยากออกจาก
คอกมา้ เพราะ
รู้ตวัว่าจะตอ้ง

2 
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ว่าการท่ีอยูเ่ฉยๆนั้นสบาย
กว่า   

เหน่ือย จึงขอ
เลือกอยูใ่นคอก 

ธาตุดิน คะแนนรวม 17 

 

จากตารางพบว่าพฤติกรรมของมา้โดยท่ีมา้มีลกัษณะโดดเด่นชดัใน 1 กลุ่ม สามารถจ าแนก
ออกมาดงัน้ี  

1. สายพนัธุ์  ควอเตอร์ 

2. กลุ่มธาตุ น ้า 

3. ท่ีมีลกัษณะท่ีดี เช่ือฟัง ใหอ้ภยั  
 

โดยมา้ตวัน้ี เป็นมา้สายพนัธุ์ ควอเตอร์ ซ่ึงโดยพื้นฐานจากสายพนัธุ์มา้ควอเตอร์มีนิสัย ท่ีขึ้น
ช่ือเร่ืองการอดทน เหมาะส าหรับนกัขี่มา้มือใหม่  

ผลจากการสังเกตสรุปไดว้่ามา้ตวัน้ีเป็นมา้ธาตุน ้ าท่ีโดดีเด่น มา้ตวัน้ีเรียนรู้ไว สอนเพียงแค่
หน่ึงคร้ังสามารถจดจ าได ้ฉลาด เก่ง อดทน แต่ยงัมีขอ้เสียว่า มีความไม่ไวว้างใจมนุษยเ์น่ืองจากเคย
เจอเหตุการณ์อุบติัเหตุท าให้มีพฤติกรรมท่ีฝังใจ ท าให้เกิดอาการระแวงต่างๆ เป็นตวัของตวัเองสูง 
ถา้หากวา่ไดรั้บการฝึกฝนท่ีดี สามารถเป็นมา้ท่ีสมดุลและมีความสัมพนัธ์กบัมนุษยท่ี์ดีได ้  
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ตารางท่ี 4.5  ผลการวิเคราะห์จากการสังเกตพฤติกรรมของม้าตวัท่ี 4  (vinie) สายพันธ์ุ  ม้าอารเบียน 

ม้าตัวท่ี 4  (vinie) 

สายพนัธ์ุ  ม้าอารเบียน 

พฤติกรรมท่ีสังเกต ค าอธิบายการสังเกต ส่ิงที่สังเกตได้ ผลคะแนน
ที่ได้ 

1. ขี้ เล่น(Playful) สังเกตพฤติกรรมขี้ เล่น
ของมา้ เช่น คาบเชือก มุด
เส้ือ คาบรองเทา้บดู
ขณะท่ีคนขี่มา้อยู ่

สังเกตไดว่้ามี
พฤติกรรมท่ีขี้
เล่นแคใ่น
ช่วงเวลาท่ีให้
พกั 

2 

2. ฉลาด (Smart) สังเกตุว่ามา้มีพฤติกรรม
ลกัษณะท่ีเรียนรู้ไว   

เม่ือมีค าส่ังจะ 
3 

3. มีเสน่ห์(Charismatic) สังเกตมีพฤติกรรม
ลกัษณะท่ีมีพลงัท่ีดึงดูด  

มีลกัษณะท่ีน่า
ดึงดูด 

3 

4.เกเร(Naughty) สังเกตพฤติกรรมท่ีมีนิสัย
ชอบรังแก เอาเปรียบผูอ้ืน่ 
เช่น เม่ือมีค าส่ังให้เดิน จะ
ว่ิง หรือตั้งใจเบียดขาคนขี่
ให้ชนกบัร้ัว  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

5.ซุกซน(Mischievous) สังเกตพฤติกรรม การอยู่
ไม่สุข ชอบเล่นท่ีซนท่ีจะ
แกลง้ เช่น เจอตน้ไมแ้ลว้
ว่ิงชนเพ่ือท่ีจะแกลง้ 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 
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6.ชอบท่ีจะกดั (Tendency to bite/Strike) สังเกตพฤติกรรมการชอบ
กดัมา้ตวัอื่นๆ หรือกดั
คอกมา้ เป็นลกัษณะท่ีเป็น
มา้ขี้ เบ่ือ อยากท านุ่นน่ี
ตลอดเวลา 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

7.ชอบเล่นน ้าลาย แลบล้ินบ่อย (Mouthy) สังเกตพฤติกรรมการชอบ
เลียปากตวัเอง ชอบแลบ
ล้ิน อยูน่ิ่งไม่ได ้ 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

8. พยายามท่ีจะท าให้(willful) สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
ค าส่ังใหท้  า มา้พยายามท่ี
จะท าให ้

เม่ือมีค าส่ังให้ 
จะพยายามท่ีท า
ให้อยา่งเตม็ท่ี 

3 

9. เป็นตวัของตวัเอง,มีคาแร็คเตอร์ (Exuberant) สังเกตว่า มีการแสดง
พฤติกรรมชดัเจนว่ามี
ความเป็นตวัตวัของตวัเอง
สูง 

เม่ืออยูก่นัเป็น
ฝงูสามารุมอง
ออกว่าเป็นตวัน้ี 

3 

10. อธยาศยัดี (Friendly)  สังเกตพฤติกรรมชอบเขา้
หาคน มีอธัยาศยัท่ีดี 

กลา้ท่ีจะเดินเขา้
หาคนโดยท่ีไม่
รู้จกั 

3 

ธาตุไฟ คะแนนรวม 21 

11.ท าทนัที (Impulsive) สังเกตพฤติกรรม เม่ือมี
ค าส่ังจะท าเลยโดย
บางคร้ังไม่ไดค้ิด  

เม่ือส่ังค าส่ัง ท า
อยา่งกระทนัหนั 3 

12. อยูน่ิ่งไม่ได ้หรือว่ายืนน่ิงๆไม่ได ้(Can’t stay 
still) 

สังเกตมีพฤติกรรมท่ีรน 
หนัซา้ยหนัขวา ตอ้งขยบั
ตลอดเวลา เช่น เม่ืออยู่
น่ิงๆ แตข่าจะตะกุย  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

13.ต่ืนตวัท่ีมากเกินไป(Hyper alert)  สังเกตมีพฤติกรรมการ
ต่ืนตวัท่ีมากเกินไป เช่น

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ

1 
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เม่ือมีเสียงผา่นมาจะ
ต่ืนตวัเกินเหต ุ

พฤติกรรม
ดงักล่าว 

14.ตกใจง่าย Fractious/Panicky สังเกตมีพฤติกรรมรนการ
ตกใจง่าย เช่น ถุงขยะปลิว 
ธงปลิว  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

15.มีแนวโนม้ท่ีจะยกทั้ง 2 ขา (Tendency to 
bolt/rear ) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือไม่
พอใจจะยกขาทั้ง 2 ขา
หนา้ และพุ่งไปขา้งหนา้ 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

16.ชน (Runs over you) สังเกตพฤติกรรม ถา้ตกใจ
อะไรจะว่ิงชนคน(ถา้อยู่
ดา้นหนา้)โดยท่ีไม่คิด  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

17. มีลกัษณะท่ีหวัเชิดมากกว่ามา้ตวัอื่น (High 
headed) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือเวลา
ขี่มา้ตวันั้นจะมีลกัษณะท่ี
หวัเชิดมากกว่าปกติ 

ไม่ค่อยพบ
ลกัษณะนั้นบ่อย 
คร้ัง 

2 

18. ร้ัน (Bracy) สังเกตพฤติกรรมมา้ร้ัน
จากบิดท่ีปาก เม่ือเราดึง
เชือกบงัคบัเขา เขาจะสู้ร้ัน
กลบั  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

19.แสดงออกท่าทีท่ีมากเกิน (Over-reactive) สังเกตพฤติกรรมการ
แสดงออกท่าทีท่ีมาก
เกินไป เช่น การเดินขา
ลอยมากกว่าปกติ หรือ 
ร้องก็จะเสียงดงักว่าปกติ 

มีการแสดงออก
ท่ีมากเกินไปใน
บางคร้ัง 2 

20. ติดท่ีจะเดินไปขา้งหนา้ (Forward-acholic) สังเกตพฤติกรรมการขี่มา้
ท่ีชอบเดินไปขา้งหนา้ 
เช่น เม่ือเห็นอนัตราย

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 
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เลือกท่ีจะมุง่ไปไม่ชอบ
ถอยหลงักลบั 

ธาตุลม คะแนนรวม 14 

21. เครียด,วิตกกงัวล  (Tense) สังเกตพฤติกรรมเม่ือเวลา
มา้ไม่แน่ใจในค าส่ัง จะมี
อารมณ์เครียด/อยูใ่น
อารมณ์ท่ีวิตกกงัวล 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

22. เงียบ / เช่ือฟัง(Quiet/Obedient) สังเกตพฤติกรรมท่ีเม่ือ
ไดรั้บค าส่ังจะเช่ือฟัง 

ไม่เถียงและเช่ือ
ฟังค าส่ังทุกคร้ัง 

3 

23. ไม่เช่ือใจ(Distrustful) สังเกตพฤติกรรมของมา้ท่ี
มีลกัษณะไม่เช่ือใจ เช่น 
ไม่ให้จบั ไม่เดินเขา้มาหา 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะดงักล่าว 1 

24.ลงัเล (Hesitant) สังเกตพฤติกรรมท่ีเม่ือได้
ค  าส่ังจะมีอาการลงัเล 
ก่อนท่ีจะท า 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

25. มีแนวโนม้ทีจะเตะ(Tendency to kick) สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
อาการกลวัมีสิทธิท่ีจะเตะ  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

26. เม่ือกลวัแลว้จะน่ิงแลว้ระเบิด (Freezes then 
explodes) 

สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
อาการกลวัแลว้จะน่ิง แลว้
สักพกัแลว้จะต่อตา้น
รุนแรง 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

27.คาดการณ์ไม่ได(้unpredictable) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่
ค่อยมีการแสดงออกทาง
อารมณ์ ท าให้ไม่สามารถ
คาดการณ์ได ้

เป็นมา้ท่ีไม่ค่อย
แสดงออกทาง
ท่าทางอารมณ์
จึงท าให้ไม่
สามารถคา
การณ์ได ้

3 
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28.อาย/ไม่กลา้แสดงออก (Shy/timind) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่กลา้
แสดงออก เช่น เม่ือมี
อะไรท่ีใหม่ๆให้มา้ได้
ลองท า จะมีอาการท่ีอาย  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

29. คิดเองไม่ได ้(Can’t think) สังเกตพฤติกรรมเม่ือเจอ
อุปสรรคหรือปัญหาใดใด 
จะตอ้งคอยให้มนุษยเ์ป็น
คนช่วย ไม่สามารถคิดเอง
ได ้

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

30. อาการช็อคจนขยบัไม่ได ้(“catatonic”) สังเกตพฤติกรรมของมา้
เม่ือเกิดอาการช็อคกบับาง
ส่ิงอยา่งจนไม่สามารถ
ขยบัตวัได ้เหมือนกบั
อาการอมัพาต 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

ธาตุน ้า คะแนนรวม 14 

31. ฉลาดหลกัแหลม(clever) สังเกตพฤติกรรมท่ีฉลาด
หลกัแหลม เช่น เม่ือรู้ว่ามี
รางวลัหลงัมีค าส่ังจะท า
ให้  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

32.ไม่ตอบโต ้

(Non-responsive) 

สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่
ตอบโต ้จากทุกค าส่ัง เช่น 
เม่ือส่ังใหเ้ดินแลว้จะอยู่
น่ิงๆ ไม่ตอบโต ้

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

33. ไม่สนใจ(Disinterest) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่มี
อาการสนใจกบัส่ิงรอบ
ขา้ง เช่น ถา้มีแมลงวนั
ตอมก็ไม่สนใจ 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

34. ต่อแยง้/ต่อตา้น(Argumentative / defiant) สังเกตพฤติกรรมมีอาการ
ต่อตา้น เช่น เม่ือมีค าส่ัง
จะแสดงพฤติกรรม

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ 1 
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ต่อตา้นออกมาก่อนท่ีจะ
ท าตาม  

พฤติกรรม
ดงักล่าว 

35. มีแนวโนม้ท่ีจะบคั (Tendency to buck) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่
พอใจจะกระโดดส่ีขา 
เพื่อใหค้นขี่ตก  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

36. ไม่มีแรงจงูใจ(unmotivated) สังเกตพฤติกรรมมา้ไม่มี
แรงจูงใจจะมีอาการ คอ
ตก เดินแบบไม่มีแรง  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

37. เห็นแก่กิน (Food oriented) สังเกตพฤติกรรมของมา้ท่ี
เห็นแก่กินคือ  เม่ือ
อยากจะฝึกอะไรหรือ
อยากให้ท าอะไรเม่ือมี
อาหารมาล่อมา้จะท าให้
ทุกอยา่ง 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

38. เบ่ือง่าย ท าอะไรซ ้าๆแลว้จะเบ่ือ(Easily bored) สังเกตพฤติกรรมเม่ือมี
ค าส่ังใหท้  าอะไรท่ี
ซ ้าๆซากๆ มา้จะแสดง
อาการเบ่ือหน่าย แลว้ไม่
อยากท่ีจะท า 

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

39 ด้ือ (stubborn) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่
ยอมท าตามค าส่ัง เพราะ
คิดว่าค าส่ังเหล่านั้นไร้
เหตผุล  

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

40. ขี้ เกียจ (Lazy) สังเกตพฤติกรรมท่ีไม่
อยากว่ิง อยากอยูเ่ฉยๆ 
เพราะคิดว่าการท่ีอยูเ่ฉยๆ
นั้นสบายกว่า   

ไม่เคยพบ
ลกัษณะ
พฤติกรรม
ดงักล่าว 

1 

ธาตุดิน คะแนนรวม 10 
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จากตารางพบวา่พฤติกรรมของมา้โดยท่ีมา้มีลกัษณะเด่นชดัใน  1 กลุ่ม สามารถจ าแนก

ออกมาดงัน้ี  
1. สายพนัธุ์ อารเบียน 

2. กลุ่มธาตุ ไฟ 

3. ท่ีมีลกัษณะนิสัยท่ีดี มีพลงังานสูง  เรียนรู้ไว สมบูรณ์แบบ ฉลาด 

 
โดยมา้ตวัน้ี เป็นมา้สายพนัธุ์ อารบียน ซ่ึงโดยพื้นฐานจากสายพนัธุ์มา้อารเบียนมีนิสัย ท่ี

โดดเด่นกลา้คิดเองท าเอง ตดัสินใจดว้ยตวัเองได ้กลา้หาญ  
ผลจากการสังเกตสรุปไดว้่ามา้ตวัน้ีเป็นมา้ธาตุไฟท่ีโดดีเด่น มา้ตวัน้ีเป็นมา้แข่งศิลปะการ

บงัคบัมา้โอลิมปิง ณ ประเทศเนเธอร์แลนด์ จึงมีค่าคะแนนท่ีสมดุลกนัเป็นขอ้ดีท่ีไม่ไดมี้ลกัษณะ
พฤติกรรมท่ีสุดโต่งท าให้ยากต่อการควบคุม และมีลกัษณะพฤติกรรมไดค้่าคะแนนเยอะแต่อนัท่ีดี 
ผูว้ิจยัจึงสรุปไดว้า่เป็นมา้ท่ีสมบูรณ์แบบต่อการขี่แข่งขนัระดบัประเทศได ้  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

บทที่ 5 

สรุป อภิปรายผลและข้อเสนอแนะ 

5. 1 สรุปผลการศึกษา 
จากผลการวิจยั 
ขอตั้งไวเ้ป็นขอ้สรุปเป็นขอ้ๆดงัต่อไปน้ี  

5.1.1 จากการสรุปผลของการเก็บรวบรวมขอ้มูล จากผลการวิจยั การขี่มา้แบบธรรมชาติเป็น
ช่ือท่ีก าหนดใหว้ิธีการฝึกมา้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัวิธีแบบธรรมชาติ โดยสรุปวา่มีหลายวิธีในการฝึกมา้ แต่มี
หลกัการท่ีเหมือนกนัคือการเขา้ใจพฤติกรรมมา้ หลกัการส าคญัคือเพื่อให้มา้และมนุษยผ์ูกพนักนั
และท างานดว้ยกนัเป็นเขา้ใจกนัลึกซ้ึงกบัการส่ือสารตามธรรมชาติ การขี่มา้ตามธรรมชาติขึ้นอยู่กบั
ความเขา้ใจของมนุษยแ์ละการใชภ้าษากายของมา้เป็นส่ือกลางในกรส่ือสารระหวา่งมา้กบัมนุษย  ์

5.1.2 มา้ไดแ้สดงพฤติกรรมท่ีแตกต่างกนัในแต่ละตวั และแต่ละสายพนัธ์อยา่งมาก ดงันั้นเวลา
สังเกตพฤติกรรมในแต่ละตวัตอ้งใช้ทกัษะและทฤษฎีท่ีไม่เหมือนกนั แต่ทฤษฎีทั้งหมดน้ีสามารถ
ปรับใชไ้ดก้บัมา้ทุกตวัท่ีสังเกตการณ์ 

5.1.3 อีกทั้งยงัสามารถอธิบายไดจ้ากแนวคิดจิตวิทยาเชิงบวก (Positive psychology) เร่ือง ของ
ความเห็นอกเห็นใจ (Empathy) ซ่ึงเป็นความสามารถในการเขา้ใจบุคคลอ่ืน คิดวา่หากเหตุการณ์นั้น
เกิดขึ้นกบั ตนเองแลว้ตนเองจะมีความรู้สึกและตอบสนองต่อเหตุการณ์นั้นอย่างไร ท าให้บุคคล
แสดงพฤติกรรมช่วยเหลือสัตว ์นั้นออกมาเพราะเขา้ใจและรับรู้ถึงความรู้สึกนั้น และไม่อยากให้
สัตวต์อ้งตกอยูใ่นสถานการณ์ท่ีเลวร้าย  

5.1. ท าให้ผูว้ิจยัเขา้ใจแนวคิดการเขา้ใจบุคลิกนิสัยมา้ เพื่อการส่ือสารท่ีมีประสิทธิภาพในการ
ฝึกฝนท่ีเป็นแนวทางธรรมชาติท่ีย ัง่ยืน ว่ามีแนวคิดการเขา้ใจพฤติกรรมของมา้เพื่อเป็นการใช้มา้ท่ี
ย ัง่ยนื  เพื่อมีความจ าเป็นท่ีจะตอ้งมีการศึกษาแนวทางในการเขา้ใจพฤติกรรมมา้และใหฝึ้กฝนกบัมา้
ในแต่ละตวัท่ีเหมาะสมกบับุคลิกตวันั้นๆ การฝึกมา้แบบธรรมชาตินั้นแสดงถึงความยัง่ยืนท่ีจะอยู่
ร่วมกบัมา้  
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5.2 ข้อเสนอแนะ 
จากการท าวิจยัน้ี ผูท้  าการวิจยัมีขอ้เสนอแนะเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันาความรู้  
5.2.1 การศึกษาพฤติกรรมของมา้กรณีศึกษามีขอบเขตการศึกษาโดยการศึกษาพฤติกรรมของ

มา้ ส่ีตวั  ซ่ึงมีมา้มากกวา่จ านวน ส่ีตวั ท่ีควรศึกษาเพิ่ม 

5.2.2   การศึกษาคร้ังน้ีเนน้เชิงคุณภาพเป็นหลกัเพื่อเป็นการเก็บขอ้มูลรวบรวมทฤษฎีและ
สังเกตุการ์ณ คร้ังต่อไปอาจจะศึกษาเชิงปริมาณ กบั เชิงคุณภาพ รายละเอียดใหล้งลึกเพื่อท าใหเ้กิด
ความสมบูรณ์แบบมากขึ้น
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