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 Main purpose of this thesis is to study Thai laws relating to food safety emphasizing on avian 
influenza in broiler industry. These laws must be able to govern the broiler industry and widespread 
disease, especially such laws must be able to regulate all food supply chains in broiler industry in order to 
prevent and control avian influenza and finally ensure food safety to consumers.  
 

This thesis uses not only qualitative research by studying Thai laws relating to food safety 
emphasizing on avian influenza, foreign laws and international organization rules but also quantitative 
research by interviewing government officials and entrepreneurs. Then, the found data is methodically 
synthesized and analyzed to amend laws to regulate all food supply chains in broiler industry in order to 
prevent and control avian influenza and finally ensure food safety to consumers. 
 
 It is revealed by this study that there are Thai laws relating to food safety to prevent and control 
avian influenza in broiler food supply chains from broiler farms, broiler feed and drugs, broiler 
slaughterhouses and broiler product transportation. However, there are still some loopholes, for example, 
there is no specific regulating law in some food supply chains or there are specific regulating laws but 
they are out-of-date and do not cover the broiler industry and widespread disease. Therefore, it is 
necessary to newly draft and amend some laws. Such method is presumed to prevent and control avian 
influenza. However, drafting new and amending some laws is not enough. The laws must be effectively 
enforced by increasing budget and government officials, cooperating with other competent authority, 
capacity building, particularly laws to government officials and educating Thai citizen to prevent and 
control avian influenza and cooperate with government officials. Both public and private factors will 
effectively improve law enforcement in order to prevent and control avian influenza and finally ensure food 
safety to consumers in Thailand and importing countries. 
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 บทที่ 1 
บทนํา 

 
1.1 ความเปนมาและความสําคัญของปญหา 
 

ตามที่ รัฐบาลไดกําหนดใหป  2547 เปนปแหงความปลอดภัยดานอาหาร                      
(Food Safety) เพื่อรณรงคภาพลักษณดานคุณภาพและมาตรฐานความปลอดภัยของอาหารไทยให
รูจักแพรหลายมากยิ่งขึ้น และเสริมสรางความเขมแข็งใหกับระบบการผลิตสินคาเกษตรใหมี
ศักยภาพทั้งปริมาณ และโดยเฉพาะคุณภาพตองเปนไปตามหลักสากล ทั้งนี้ เพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภคทั้งภายในประเทศและตางประเทศ ซ่ึงนโยบายความปลอดภัยอาหารเปนปจจัย
สําคัญที่จะผลักดันใหประเทศไทยเปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาอาหารรายสําคัญของโลก 
และกาวสูการเปนครัวของโลก (Kitchen of the World)1 

 
นอกจากนี้ เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2548 องคการอนามัยโลก (World Health 

Organization : WHO) ไดทูลเกลาทูลกระหมอมถวายเหรียญเกียรติคุณอาหารปลอดภัย                         
(Food Safety Award) แดสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ซ่ึงทรงประกอบ                    
พระราชกรณียกิจเพื่อสงเสริมใหพสกนิกรมีสุขภาพที่ดี และทรงใหความสําคัญกับเรื่องนี้มาก ดังที่
ไดตรัสไววาสุขภาพเปนสิ่งสําคัญมาก สุขภาพดีปราศจากโรคภัย ทําใหมีความพรอมในการศึกษา                         
การประกอบอาชีพ ซ่ึงสงผลใหประเทศเจริญกาวหนาสืบตอไป2 

  
ฉะนั้น ความปลอดภัยดานอาหาร จึงเปนปจจัยสําคัญที่สงผลตอสุขภาพของ

ผูบริโภคโดยตรง ทั้งนี้ ปจจัยเสี่ยงตอความปลอดภัยดานอาหารเกิดขึ้นไดในทุกขั้นตอนการผลิต 
การควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยดานอาหารจึงตองครอบคลุมในทุกขั้นตอนการผลิต ตั้งแตการ

                                                 

1บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด,  “ความปลอดภัยอาหาร : ปจจัยผลักดัน             
“ครัวไทย...เปนครัวโลก”,” กระแสทรรศน 9,1456 (กรกฎาคม 2546) อางถึงใน แหลงที่มา 
http://www.fostat.biotec.or.th/viewarticle.asp?id=00099  [11 ตุลาคม 2548] 

2“Her Majesty the Queen Honored with the First Food Safety Award” [online].  
Available from : http://www.thailand.prd.go.th/the_royalty_view.php?id=917 [2005, August 11] 
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ผลิตวัตถุดิบ การแปรรูป การขนสงกระจายสินคา และการจําหนาย  ในการผลักดันนโยบายดาน
ความปลอดภัยอาหาร หนวยงานผูรับผิดชอบหลัก คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวง
สาธารณสุข นอกจากนี้ ยังมีหนวยงานอื่นรวมรับผิดชอบดวย คือ กระทรวงมหาดไทย  กระทรวง
อุตสาหกรรม กระทรวงพาณิชย กระทรวงการตางประเทศ กระทรวงการคลัง (กรมศุลกากร) 
สํานักงานตํารวจแหงชาติ สํานักนายกรัฐมนตรี (สํานักงานคณะกรรมการคุมครองผูบริโภค)                           
สภาอุตสาหกรรม สภาหอการคาไทย และสถาบันอาหาร ซ่ึงทุกหนวยงานตองประสานงานให
สอดคลองกัน เพื่อใหการผลิตสินคาอาหารตั้งแตระดับฟารมไปจนถึงผูบริโภค (From Farm                 
to Table) มีมาตรฐานความปลอดภัยเปนที่ยอมรับของตางประเทศ ซ่ึงมาตรฐานดังกลาวตองเปน
มาตรฐานเดียวกันทั้งการผลิตเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และเพื่อการสงออก เพื่อไมใหมีการใช
มาตรฐานดานสุขอนามัยที่ไมเทาเทียมกันเปนขออางเพื่อกีดกันทางการคา3 

 
 เนื้อไกนับวาเปนอาหารประเภทเนื้อสัตวที่ใหคุณคาสารอาหารโปรตีน และมี

ไขมันต่ํากวาเนื้อสัตวประเภทอื่นๆ อีกทั้งเปนที่นิยมบริโภคกันทุกชาติ ไมขัดตอหลักศาสนาใด 
เล้ียงไดงาย ไมมีปญหาเรื่องของดินฟาอากาศมากนัก เล้ียงไดคร้ังละจํานวนมาก เจริญเติบโตเร็ว  
เนื้อไกจึงเปนสินคาที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศ โดยเฉพาะอุตสาหกรรมการเลี้ยง            
ไกเนื้อ ซ่ึงผลิตเนื้อไกเพื่อการบริโภคในประเทศ และสงออกไปยังตลาดตางประเทศ การสงออกใน
แตละปทํารายไดใหกับประเทศในจํานวนที่มาก  นอกจากนี้ อุตสาหกรรมการเลี้ยงไก เนื้อ                     
ยังกอใหเกิดอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องที่สําคัญ อาทิ อุตสาหกรรมการผลิตอาหารสัตวและยาสัตว 
โรงงานฆาสัตวชําแหละและแปรรูป เปนตน ซ่ึงทําใหเกิดการจางงานในอุตสาหกรรมการเลี้ยง          
ไกเนื้อและอุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง เนื้อไกจึงเปนสินคาเศรษฐกิจการเกษตรที่มีความสําคัญ           
อยางหนึ่ง สงผลใหอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ และมีแนวโนมจะทวีความสําคัญยิ่งขึ้น4 

   
อยางไรก็ตาม อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย ทั้งเพื่อการบริโภคใน

ประเทศและเพื่อการสงออก ไดรับผลกระทบอยางหนักจากวิกฤตการณการระบาดของโรค            

                                                 

3บริษัท ศูนยวิจัยกสิกรไทย จํากัด,  “ความปลอดภัยอาหาร : ปจจัยผลักดัน             
“ครัวไทย...เปนครัวโลก”,” หนา 1. 

4กองนโยบายและแผนพัฒนาการเกษตร สํานักงานเศรษฐกิจการเกษตร กระทรวง
เกษตรและสหกรณ, แนวทางการผลิตและการตลาดไกเนื้อ, (ม.ท.ป.,2539), หนา 1. 
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ไขหวัดนก (Avian Influenza หรือ Bird Flu) ทั้งนี้ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ 
หนวยงานผูรับผิดชอบ (Competent Authority : CA) ไดประกาศยืนยันอยางเปนทางการพบวามีการ
ระบาดของโรคไขหวัดนก ชนิดสายพันธุ H5N1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 การประกาศดังกลาวทํา
ใหผูบริโภคในประเทศขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของผลิตภัณฑจากสัตวปก โดยเฉพาะ 
เนื้อไก ถึงขนาดเลิกบริโภคเนื้อไกในชวงที่มีการระบาดอยางหนักในชวงแรก กลัววาเนื้อไกและ
ผลิตภัณฑจากสัตวปกที่บริโภคมีการปนเปอนของเชื้อไวรัสไขหวัดนก สวนการสงออกเนื้อไกนั้น 
ประเทศผูนําเขาผลิตภัณฑจากเนื้อไก ทั้งไกสดแชแข็งและไกแปรรูป ไดส่ังหามนําเขาผลิตภัณฑ
ดังกลาวจากประเทศไทย เนื่องมาจากความไมมั่นใจในความปลอดภัยของเนื้อไกและผลิตภัณฑ ซ่ึง
อาจมีการปนเปอนของเชื้อไวรัสไขหวัดนก และอาจทําใหมีการระบาดตอมายังประเทศผูนําเขาได                    
จากวิกฤติการณการระบาดของโรคไขหวัดนกดังกลาว สงผลกระทบตออุตสาหกรรมการเลี้ยง                
ไกเนื้อ อุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง รวมถึงการทองเที่ยว และสงผลกระทบโดยรวมตอเศรษฐกิจของ
ประเทศ 

 
       จากสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดนกและผลกระทบดังกลาว การ

แกไขปญหาโรคไขหวัดนกจึงจําตองดําเนินการอยางบูรณาการ คณะรัฐมนตรีจึงไดมีมติเห็นชอบ
แผนระยะยาว คือ ยุทธศาสตรแกไขปญหาโรคไขหวัดนก (พ.ศ. 2548-2550) ในคราวประชุมเมื่อ
วันที่ 25 มกราคม 2548 ตามที่คณะกรรมการพิจารณาแกไขสถานการณโรคไขหวัดนกเสนอ ซ่ึง
ประกอบดวยยุทธศาสตร 6 แผน ที่มีความเชื่อมโยงกันและกัน ดังนี้5 

ยุทธศาสตรท่ี 1 การพัฒนาการจัดการระบบปศุสัตวท่ีปลอดโรค มีวัตถุประสงค
เพื่อใหสัตวปลอดโรค และผูบริโภคมีความปลอดภัย  

ยุทธศาสตร ท่ี  2  การ เฝ าระวั งและควบคุม เ ม่ือ เ กิดการระบาดของโรค                           
มีวัตถุประสงคเพื่อตรวจจับการเกิดโรคไขหวัดนกไดอยางฉับไว และติดตามการเปลี่ยนแปลงของ
ปญหาไดอยางใกลชิด  

ยุทธศาสตรท่ี 3 การสรางและจัดการความรูเร่ืองโรคไขหวัดนก มีวัตถุประสงคเพื่อ
สรางและพัฒนาองคความรูเพื่อใชในการแกปญหาไขหวัดนกไดอยางมีประสิทธิภาพ  

                                                 

5ศูนยควบคุมโรคไขหวัดนก  สํานักควบคุม  ปองกันและบําบัดโรคสัตว                       
กรมปศุสัตว, การควบคุมโรคไขหวัดนกในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2549), หนา 61. 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 การสรางเสริมศักยภาพขององคกรและบุคลากร มีวัตถุประสงค
เพื่อเสริมสรางความเขมแข็งขององคกรและบุคลากรที่ทํางานดานระบบเฝาระวังและควบคุมโรคทุก
ระดับ  

ยุทธศาสตรท่ี 5 การสรางความเขาใจและการมีสวนรวมของภาคประชาชนและ
ธุรกิจ มีวัตถุประสงคเพื่อสงเสริมบทบาทภาคประชาสังคมในการปองกันและควบคุมการระบาด
ของโรค  

ยุทธศาสตรท่ี 6 การพัฒนาระบบการจัดการเชิงบูรณาการ มีวัตถุประสงคเพื่อสราง
ระบบและกลไกการจัดการปญหาไขหวัดนกอยางมีประสิทธิภาพและมีเอกภาพ  

 
จากมาตรการแกไขปญหาโรคไขหวัดนกตามแผนยุทธศาสตรทั้ง 6 ดังกลาว ซ่ึง

เปนแนวทางในการปฏิบัติเพื่อปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก เพื่อใหสามารถควบคุมโรค
ไขหวัดนกได ทั้งนี้ หากไมสามารถควบคุมโรคได จะทําใหโรคไขหวัดนกกลายเปนโรคประจําถ่ิน 
มีการระบาดหลายระลอกอีกหลายป และเชื้อไขหวัดนกอาจเกิดการเปลี่ยนแปลงสายพันธุ 
โดยเฉพาะการผสมขามสายพันธุกับเชื้อไขหวัดใหญในคน ทําใหมีโอกาสเกิดการระบาดของโรค
ไขหวัดนกจากคนสูคน นําไปสูการระบาดของไขหวัดใหญที่รุนแรง และทําใหมีผูเสียชีวิตเปน
จํานวนมากได  

 
ฉะนั้น ปญหาโรคไขหวัดนกในมุมมองทางกฎหมาย จึงเห็นควรศึกษาถึงกฎหมาย

เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อซ่ึงไดรับผลกระทบจากการระบาด
ของโรคไขหวัดนก โดยพิจารณาตั้งแตฟารมเลี้ยงไก อาหารและยาสัตว โรงฆาชําแหละสัตวปก 
การขนสง กระทั่งถึงผูบริโภค ตามหลักจากไรนาสูโตะอาหาร (From Farm to Table) โดยพิจารณา
ประกอบกับกฎหมายหลักที่ เกี่ ยวของในแตละหวงโซการผลิต  ดังนี้   พระราชบัญญัติ                        
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติ 
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และรางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... เพื่อพิจารณาความ
สอดคลองของมาตรการทางกฎหมายดังกลาว กับระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ และ
สถานการณของโรค ทั้งนี้ เพื่อปองกันและควบคุมโรค และเพื่อสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัย
อาหารของเนื้อไกแกผูบริโภค 
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1.2 วัตถุประสงคของการวิจัย 
 
1. ศึกษาวิเคราะหความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเกี่ยวกับความปลอดภัย

อาหาร (Food Safety) กับกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก  

2. ศึกษาระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ สถานการณของโรค และมาตรการ
ทางกฎหมายที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหขอบกพรองของกฎหมาย เพื่อใชเปนแนวทางในการพิจารณา
แกไข ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ในสวนของการปองกันและควบคุมโรค
ไขหวัดนกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ เพื่อปองกันและควบคุมโรค และเพื่อสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภค 

3. ศึกษาเปรียบเทียบ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ในสวนของการ
ปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ ตามกฎหมายของไทยกับ
กฎหมายของตางประเทศ และหลักเกณฑขององคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เพื่อวิเคราะหถึง
จุดดีและจุดบกพรอง ของกฎหมายไทย อันเปนประโยชนตอการแกไขปรับปรุงกฎหมายตอไป 
ทั้งนี้ เพื่อปองกันและควบคุมโรค และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศคูคา 
 
1.3 สมมุติฐานของการวิจัย 

 
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ 

โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคระบาดไขหวัดนก ยังขาด
กลไกและมาตรการเพียงพอที่จะทําใหผูบริโภคมั่นใจเรื่องความปลอดภัยอาหารไดเพียงพอ  
 
1.4 วิธีการดําเนินการวิจัย 

 
การศึกษาวิจัยคร้ังนี้ ผูวิจัยรวบรวมขอมูลโดยวิธีวิจัยเชิงคุณภาพเปนหลัก                         

โดยวิเคราะหขอมูลตางๆจากเอกสาร เชน วิทยานิพนธที่เกี่ยวของ บทความในวารสารเกี่ยวกับการ
ปศุสัตว สินคาเกษตร วารสารเกี่ยวกับการสัตวแพทยทั้งของไทยและตางประเทศ และกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในภาคอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ ในสวนที่เกี่ยวของกับการ
ปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ไดแก พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม
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โดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และ
รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... นอกจากนี้ ผูวิจัยยังไดใชวิธีวิจัยเชิงปริมาณโดย
การสัมภาษณเชิงสนทนากับนายสัตวแพทย สัตวแพทยหญิง ของสํานักควบคุม ปองกันและบําบัด        
โรคสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว ผูประกอบการเลี้ยง 
ไกเนื้อ และผูสงออกเนื้อไกและผลิตภัณฑ เปนตน 

 
1.5 ขอบเขตของการวิจัย 

 
การวิจัยคร้ังนี้ศึกษาถึงกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในการปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัดนกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก เนื้อ ซ่ึงกฎหมายหลักที่ เกี่ยวของไดแก 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว                   
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 พระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 และรางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... 
เปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ และหลักเกณฑขององคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ                
เพื่อพิจารณาถึงจุดดีและจุดบกพรองของกฎหมายไทยในเรื่องดังกลาว เพื่อพิจารณาแกไขเพิ่มเติม
กฎหมายตอไป 

 
1.6 ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 

 
1. ทําใหเขาใจความสัมพันธระหวางนโยบายของรัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 

(Food Safety) กับกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ 
โดยเฉพาะอยางยิ่งในสวนของการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก  

2.  เมื่อศึกษาถึงระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ สถานการณของโรค และ
กฎหมายที่เกี่ยวของแลว ทําใหทราบขอบกพรองของกฎหมาย ซ่ึงเปนแนวทางในการพิจารณา
แกไข ปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ในสวนของการปองกันและควบคุมโรค
ไขหวัดนก เพื่อปองกันและควบคุมโรค และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค 
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3. เมื่อศึกษาเปรียบเทียบวิเคราะห กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ในสวน
ของการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ ตามกฎหมายของไทย
เปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ และหลักเกณฑขององคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ
แลว ทําใหทราบถึงจุดดีและจุดบกพรอง ของกฎหมายไทย อันเปนประโยชนตอการแกไขปรับปรุง
กฎหมายตอไป ทั้งนี้ เพื่อปองกันและควบคุมโรค และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคทั้ง
ภายในประเทศและตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศคูคา  ซ่ึงเปนประโยชนกับผูบริโภค 
ผูประกอบการเลี้ยงไกเนื้อทั้งเพื่อการบริโภคภายในประเทศและเพื่อการสงออก และเปนประโยชน
ในการเจรจาตอรองขอตกลงเขตการคาเสรี  (Free Trade Agreement) ที่อาจเกิดมีขึ้นในสินคา
ประเภทไกสดแชแข็งและไกแปรรูป อีกดวย 
 

 
 

 
 



บทที่ 2 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย 

 
2.1 ความเปนมาของการเลี้ยงไก 
 

เดิมมนุษยนําไกปามาบริโภคเปนอาหาร เมื่อเหลือจากการบริโภคก็นํามาเลี้ยง และ
คัดพันธุไวผสม เล้ียงไวจนคุนเคยกับคนเลี้ยง เรียกไดวาไกปาเปนตนตระกูลของไกพื้นเมืองหรือ
เรียกกันวา “ไกบาน” นักวิทยาศาสตรไดสันนิษฐานวาการนําไกมาเล้ียงตามบานเริ่มตนขึ้นใน
ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใตแถบลุมแมน้ําโขง เมื่อประมาณ 8,000 ป มาแลว จากนั้นการเลี้ยงไก
ไดกระจายตัวไปยังภูมิภาคอื่นๆ แตทั้งนี้มนุษยเร่ิมนําไกมาเลี้ยงคอนขางชากวาสัตวประเภทอื่นๆ เชน 
หมู วัว แกะ เปนตน1 

 
การเลี้ยงไกในประเทศไทย แตเดิมเปนการเลี้ยงแบบไกใตถุนบาน ไกที่เล้ียงเปน

พันธุไกอูซ่ึงเปนตนกําเนิดของไกชน นอกจากนี้ยังมีไกพันธุตะเภา ไกเบตง ไกดํา ไกแจ เปนตน 
ชาวบานมักเลี้ยงไกไวใตถุนบาน การเลี้ยงเปนแบบใหไกหากินเอง ตอนเย็นชาวบานจึงจะโปรย
ขาวเปลือกใหกินบาง ไมมีระบบการควบคุมโรคและการใหอาหารที่ถูกตอง เมื่อถึงฤดูฝนหรือบาง
ชวงเกิดโรคนิวคาสเซิล โรคกลองเสียงอักเสบ โรคฝดาษไก เปนตน ไกที่เล้ียงไว จึงลมตายเปน
จํานวนมาก 

 
ความสนใจเลี้ยงไกเชิงพาณิชยในประเทศไทยเริ่มขึ้นในป 2467 เมื่อหมอมเจา                

สิทธิพร กฤดากร จัดตั้งฟารมบางเบิดที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ โดยเปนผูริเร่ิมสั่งไกพันธุเล็กฮอรน 
(leghorn) เขามาเลี้ยงในระบบที่ทันสมัย บุคคลสําคัญอีกทานหนึ่ง คือ หลวงสุวรรณวาจกกสิกิจ 
(ศาสตราจารย  ดร. ทองดี เรศานนท) ซ่ึงไดรับการยกยองนับถือวาเปนบิดาแหงไกของไทย ไดรับ
การสนับสนุนในเรื่องการเลี้ยงไกจากหมอมเจาสิทธิพร กฤดากร จากนั้นในป 2484 หลวงสุวรรณฯ 
และขาราชการกรมปศุสัตวไดทดลองเลี้ยงไกพันธุตางๆ ที่แผนกสัตวเล็กบางเขน แตเมื่อมีไกเต็ม
โรงเรือนและมีการประกวดไขดกอยางเปนทางการเปนครั้งแรก ก็ไดเกิดสงครามมหาเอเชียบูรพาใน
เดือนธันวาคม 2484 ทําใหงานตองชะงักลง ภายหลังสงครามมหาเอเชียบูรพาสงบลงในป 2488 
                                                 

1ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, “เปดตํานานเลี้ยงไกโลก,” วารสารสงเสริมการลงทุน 12, 8 
(สิงหาคม 2544): 19. 
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ตอมาในป 2489 หลวงสุวรรณฯ ไดรับการแตงตั้งเปนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร และได
เร่ิมงานเลี้ยงไกอีกครั้งหนึ่ง ซ่ึงในขณะนั้นอาชีพการเลี้ยงไกเร่ิมไดรับการสนใจจากประชาชน           
มากขึ้น  แตยังคงมีปญหาสําคัญที่ประชาชนไมสนใจเลี้ยงไกในประเทศไทยมากนัก เนื่องจากเกิด
โรคนิวคาสเซิลคร้ังใหญ ทําใหไกในกรุงเทพมหานครตายแทบทั้งหมด แมแตไกที่ เล้ียงโดย              
หลวงสุวรรณฯ เองก็ตายดวยโรคระบาดมากถึง 80% ทําใหคนไทยเข็ดหลาบกับการเลี้ยงไกไปนาน
หลายป จนกระทั่งถึงป 2492 มีการนําเอาพันธุไกจากสหรัฐอเมริกา เขามา จึงมีการเริ่มเลี้ยงไกอีก
คร้ังหลังจากหยุดชะงักเพราะโรคระบาดมานาน เนื่องจากรัฐบาลในยุคนั้น คือ รัฐบาลจอมพล ป. 
พิบูลสงคราม ไดสงเสริมการเลี้ยงไกแผนใหมดวยการสั่งพอพันธุแมพันธุเขามาทดแทนไกพื้นเมือง 
โดยไกพันธุใหมที่นําเขามาเลี้ยง คือ พันธุเล็กฮอน (leghorn) และพันธุโรดไอแลนดแดง (Rhode 
Island Red) จากสหรัฐอเมริกา ซ่ึงเปนไกที่มีสายเลือดพันธุดี ใหไขดกและฟองโตกวาเดิม 
นอกจากนี้ จอมพล ป. พิบูลสงคราม ยังไดจัดตั้งกองทุนสนับสนุนการเลี้ยงไก โดยใหเงินอุดหนุน  
และไดกอตั้งสมาคมสงเสริมการเลี้ยงไกและสนับสนุนการออกหนังสือสาสนไกดวย2 

 
แตเดิมการเลี้ยงไกของไทยเนนการเลี้ยงไกไข ตอมาในป 2500 ไดเร่ิมมีการเลี้ยง 

ไกเนื้อขึ้นในประเทศไทย แตไมคอยไดรับความนิยมนัก กระทั่งในป 2510 บริษัทเจริญโภคภัณฑ 
ไดรวมมือกับบริษัทอารเบอร เอเคอร ผูเพาะพันธุไกรายใหญของสหรัฐอเมริกา ไดจัดตั้งบริษัท              
อารเบอร เอเคอร (ประเทศไทย) จํากัด นําเขาพันธุไกจากสหรัฐอเมริกา และนํามาขยายพันธุ ผสม
พันธุ และจัดตั้งโรงงานฆาสัตว นอกจากนี้ยังนําเอาวิชาการดานโรงเรือน การปองกันโรค และการ
จัดการเขามาในประเทศไทยดวย หลังจากนั้นเริ่มมีบริษัทรายใหญของโลกรายอื่นๆ เขามาลงทุนใน
ประเทศไทย ทั้งบริษัทของญี่ปุนและบริษัทของสหรัฐอเมริกา ในชวงแรกประเทศไทยตองนําเขาไก
พันธุจากบริษัทของยุโรปและสหรัฐอเมริกา แตในปจจุบันบางบริษัทสามารถผลิตไกพันธุไดเอง
ระดับหนึ่ง โดยเปนสายพันธุจากตางประเทศที่นํามาปรับปรุงพันธุใหมีความเหมาะสมกับ
สภาพแวดลอมในประเทศไทย ทั้งนี้ ไกพันธุสวนใหญไดมาจากสหรัฐอเมริกา เนื่องจากเปน
ประเทศที่กาวหนาในดานการพัฒนาพันธุไก ทําใหมีเนื้อมากและอัตราแลกเนื้อสูง พันธุที่นําเขาจาก
ตางประเทศจะใชเวลาเลี้ยงเพียง 45-55 วัน เทียบกับพันธุพื้นเมืองที่ตองใชเวลานานถึง 120-180 วัน3 

 

                                                 

2ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, “จากไกบานสูการสงออก,” วารสารสงเสริมการลงทุน 12, 
8 (สิงหาคม 2544): 23-24. 

3เร่ืองเดียวกัน, หนา 24-25. 



 
 

10

ในป 2515 ประเทศไทยเริ่มสงออกเนื้อไกไปยังตางประเทศ โดยมีปริมาณสงออก              
163 ตัน มูลคาเพียง 3 ลานบาท จากนั้นมูลคาการสงออกไดเพิ่มขึ้นอยางรวดเร็ว จนปจจุบันเนื้อไก
นับเปนสินคาสงออกสําคัญของประเทศอยางหนึ่งและประเทศไทยไดกลายเปนประเทศสงออก          
เนื้อไกรายสําคัญของโลก4  

 
การเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทยแบงตามขนาดและลักษณะการเลี้ยงไดเปน                  

3 ประเภท ดังนี้5 
ประเภทแรก การเลี้ยงไกแบบพื้นบาน เกษตรกรในพื้นที่ชนบทสวนใหญนิยมเลี้ยง         

ไกพื้นเมือง ไวบริโภคในครัวเรือน หากมีไกมากเกินความตองการบริโภคก็จะนําไปขายเปนรายไดเสริม  
ประเภทท่ีสอง การเลี้ยงไกแบบกึ่งอุตสาหกรรม เกษตรกรเลี้ยงไกเปนอาชีพเสริม 

ขนาดฟารมประมาณ 100-1,000 ตัว แหลงของการผลิตกระจายอยูทั่วประเทศตามแหลงชุมชนที่มี
ความนิยมบริโภคไกประเภทนั้นๆ พันธุไกที่เกษตรกรนิยมเลี้ยงไดแก พันธุไกดํา ไกพื้นเมือง
ลูกผสม และไกกระทง เปนตน 

ประเภทท่ีสาม การเลี้ยงไกแบบอุตสาหกรรม สวนใหญเปนการเลี้ยงแบบครบ
วงจร โดยมีบริษัทใหญๆ เขามาดําเนินธุรกิจตั้งแตการจัดหาพันธุไก การเลี้ยง อาหารและยาสัตว 
การรับซื้อไกเพื่อนําเขาโรงฆา การแปรรูปเนื้อไก ตลอดจนธุรกิจการสงออกเนื้อไกแชแข็ง  

 
ทั้งนี้ วิทยานิพนธฉบับนี้ ผูวิจัยเนนศึกษาการเลี้ยงไกเนื้อแบบอุตสาหกรรมเปน

สําคัญ ขณะเดียวกันยังคงคํานึงถึงการเลี้ยงไกแบบกึ่งอุตสาหกรรม การเลี้ยงไกแบบพื้นบาน 
โดยเฉพาะการเลี้ยงไกแบบพื้นบาน ซ่ึงรวมถึงการเลี้ยงสัตวปกเพื่อการสันทนาการ อยางกรณีการ
เล้ียงไกชน และการเลี้ยงสัตวปกอื่นที่เกี่ยวของ อยางกรณีของเปดไลทุง มาพิจารณาประกอบดวย 
 
 
 
 
                                                 

4เร่ืองเดียวกัน, หนา 25. 
5ธานี  ภาคอุทัย  และวิภาวรรณ  ปาณะพล ,  การผลิตและการตลาดไก เนื้อ  : 

สถานภาพและแนวนโยบาย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุมสหกรณการเกษตรแหง            
ประเทศไทย, 2539), หนา 3. 
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2.2 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย 
 

เพื่อใหเกิดความเขาใจชัดเจนในระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย 
ผูวิจัยจึงขอจําแนกการนําเสนอเปน 2 ภาคสวน โดยสวนแรกเปนภาคการผลิต โดยจะกลาวถึง ฟารม
เล้ียงไก อาหารและยาสัตว โรงฆาชําแหละสัตวปก รวมตลอดถึงการขนสง ซ่ึงจะครอบคลุมทุกหวง
โซการผลิต สวนที่สองเปนภาคการตลาด โดยจะกลาวถึงอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ และเพื่อการสงออก 

 
2.2.1 ภาคการผลิต 

2.2.1.1 ฟารมเล้ียงไก 
2.2.1.1.1 ประเภทการเลี้ยงไก 
การเลี้ยงไกเนื้อสามารถแบงประเภทของการเลี้ยงได 3 ประเภท ดังนี้ 
(1) ฟารมเลี้ยงไกเนื้อของบริษัทขนาดใหญ 
ประเทศไทยมีผูประกอบการรายใหญในธุรกิจไกเนื้อหลายราย  เชน  เครือ               

เจริญโภคภัณฑ เครือสหฟารม เครือแหลมทองสหการ เครือเซ็นทาโก เครือศรีไทย เปนตน บริษัท
เหลานี้จะดําเนินธุรกิจอยางครบวงจรตั้งแตการวิจัยพัฒนาสายพันธุไก เพาะพันธุลูกไกเนื้อ ผลิต
อาหารสัตว ยาสัตว  มีโรงฆาและแปรรูปเนื้อไก ตลอดจนดําเนินธุรกิจสงออกเนื้อไกแชแข็งและ
ผลิตภัณฑ บริษัทขนาดใหญเหลานี้ นอกจากมีฟารมเลี้ยงไกเนื้อของตนเองแลว ยังมีการทําสัญญา
ผูกพันใหเกษตรกรผูเล้ียงรายยอยเล้ียงไกใหดวย โดยวิธีประกันราคาและการจางเลี้ยง6 

 
(2) ผูเล้ียงไกเนื้อที่มีสัญญาผูกพันกับบริษัทหรือตัวแทนบริษัทขายอาหารสัตว 
การทําสัญญาผูกพันระหวางบริษัทกับผูเ ล้ียง เปนการทําสัญญาดานผลผลิต 

(Contract Production) ซ่ึงจะมีผลประโยชนตอคูสัญญาทั้งสองฝาย กลาวคือ ฝายผูเล้ียงจะไดรับ
ความชวยเหลือดานเงินทุนเพิ่มขึ้น ทําใหมีศักยภาพในการขยายการผลิต มีตลาดที่แนนอนรองรับ
ผลผลิต ลดความเสี่ยงความไมแนนอนของตลาด และไดรับวิชาการรวมถึงเทคนิคการเลี้ยงที่
ทันสมัย ซ่ึงอาจชวยลดตนทุนการผลิตลงได สวนฝายบริษัท ซ่ึงเปนบริษัทขนาดใหญ ดําเนินธุรกิจ
ครบวงจร โดยเฉพาะในสวนของบริษัทผลิตอาหารสัตว ยอมขายอาหารสัตวไดมากขึ้น เนื่องจาก
                                                 

6ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, “อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย,” วารสาร
สงเสริมการลงทุน 12, 8 (สิงหาคม 2544): 31-32. 
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อาหารสัตวเปนปจจัยการผลิตถึงรอยละ 70 ของปจจัยการผลิตทั้งหมด และไดรับผลผลิตเนื้อไกที่
แนนอน เพื่อปอนสูโรงฆาสัตวและแปรรูป นําเนื้อไกและผลิตภัณฑขายภายในประเทศและสงออก
ทั้งนี้ บริษัทเปนแหลงอุปทานของปจจัยการผลิต ขณะเดียวกันก็เปนผูซ้ือผลผลิต7 

การเลี้ยงไกเนื้อโดยมีสัญญาผูกพันกับบริษัท จําแนกยอยได 2 ประเภท ดังนี้  
ก. ผูเล้ียงไกเนื้อประเภทประกันราคา (Contract Farming) 
การประกันราคาไกมีมาตั้งแตเมื่อประมาณ ป 2514 ในรูปแบบของการตกลงราคา

กันไวลวงหนา ระหวางผูเล้ียงกับผูซ้ือกอนที่จะเลี้ยงไกในแตละรุน8 การเลี้ยงไกแบบประกันราคานี้ 
ผูเล้ียงเปนผูลงทุนในการสรางโรงเรือน อุปกรณคาจาง แรงงาน และคาใชจายอื่นๆ สวนลูกไก 
อาหารสัตวและยาสัตว เกษตรกรจะทําสัญญาราคาซื้อปจจัยการผลิตเปนลายลักษณอักษรกับบริษัท
หรือตัวแทน รวมตลอดถึงการตกลงราคาขายไกไวเปนการลวงหนา สําหรับปริมาณการเลี้ยงไกเนื้อ
แตละรุนนั้น บริษัทหรือตัวแทนจะเปนผูกําหนด ซ่ึงทําใหขาดอิสระในการขยายการผลิตเพื่อเพิ่ม
รายได แตผูเล้ียงประเภทนี้ไมตองรับภาระการเลี้ยง เมื่อราคาลูกไกหรือราคาอาหารสัตวสูงขึ้น 
รวมทั้งลดความเสี่ยงทางดานการตลาดในกรณีราคาไกเนื้อในทองตลาดต่ํา อยางไรก็ตาม ผูเล้ียงไก
ประเภทนี้จะมีกําไรไมมากนัก เพราะมีการตกลงในเรื่องปริมาณราคาซื้อขายกันไวลวงหนาและเปน
ราคาในระดับที่ไมสูงหรือต่ําจนเกินไป9 ซ่ึงการเลี้ยงแบบนี้ เปนการเฉลี่ยความเสี่ยงในเรื่องราคา
ระหวางผูเล้ียงและบริษัท กลาวคือ หากราคาตลาดต่ํากวาราคาประกัน บริษัทจะเปนฝายเสีย
ประโยชน แตหากราคาตลาดสูงกวาราคาประกัน ผูเล้ียงก็จะเสียประโยชน10 ฉะนั้น จึงเห็นไดวา               
ผูเล้ียงไกในระบบประกันราคา เลือกเล้ียงไกในระบบนี้ เนื่องจาก มีหลักประกันที่แนนอน มีความ
มั่นคงของรายได ไมตองเสี่ยงกับการผันผวนของราคาไก และไดรับความสะดวกตางๆ จากบริษัท 
เชน ซ้ือลูกไกไดจํานวนแนนอนในราคาที่แนนอน ไดรับความสะดวกจากบริษัทที่นําอาหารสัตว 

                                                 

7พุทธกาล  รัชธร ,   “โครงสรางการผูกขาดของอุตสาหกรรมไกเนื้อในเขต
กรุงเทพมหานคร,” (วิทยานิพนธปริญญามหาบัณฑิต ภาควิชาเศรษฐศาสตร บัณฑิตวิทยาลัย 
จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย ปการศึกษา 2524),  หนา 6. 

8เร่ืองเดียวกัน, หนา 41 
9ธานี  ภาคอุทัย  และวิภาวรรณ  ปาณะพล ,  การผลิตและการตลาดไก เนื้อ  : 

สถานภาพและแนวนโยบาย, หนา 8-9. 
10พุทธกาล  รัชธร,  “โครงสรางการผูกขาดของอุตสาหกรรมไกเนื้อในเขต

กรุงเทพมหานคร,” หนา 41. 



 
 

13

ลูกไก มาสงถึงฟารม และสะดวกในการขายไก เนื่องจาก บริษัทมารับไกจากฟารมนําเขาโรงฆาสัตว
ของตนเองโดยตรง 

ข. ผูเล้ียงไกประเภทรับจาง (Contract Raiser) 
ผูเล้ียงจะใชเงินทุนของตนเองหรือกูเงินมาลงทุนในการสรางโรงเรือน อุปกรณ 

คาจางแรงงาน และคาใชจายอื่นๆ สวนคาใชจายดานลูกไก อาหารสัตวและยาสัตว บริษัทหรือ
ตัวแทนเปนผูลงทุนทั้งหมด ตลอดจนเขามาชวยเหลือทางการเงิน การจัดการและวิธีการเลี้ยงใหอีก
ดวย เมื่อไกโตไดขนาด บริษัทหรือตัวแทนจะเปนผูรับซื้อเพื่อสงโรงฆา ผลตอบแทนที่ผูเล้ียงจะ
ไดรับขึ้นอยูกับจํานวนไกที่รอดตาย จํานวนอาหารที่ใชและไดขนาดน้ําหนัก โดยไดรับคาจางเลี้ยง
คิดเปนตัวหรือคิดตามน้ําหนักของตัวไก การเลี้ยงไกเนื้อประเภทนี้ผูรับจางเลี้ยง ไมตองรับภาระ
ความเสี่ยงในดานตนทุนและราคาจําหนายแตประการใดเลย โดยทั่วไปแลวผูเล้ียงไกประเภทนี้มัก
เปนผูที่เคยเลี้ยงไกมากอนแลว และตองเลิกเลี้ยง เนื่องจากประสบกับการขาดทุน แตมีโรงเรือนและ
อุปกรณอยูแลว จึงหันมาเลี้ยงไกใหกับบริษัทหรือตัวแทน11 ฉะนั้น จึงเห็นไดวา ผูเล้ียงไกในระบบ
รับจางเลี้ยง เลือกเลี้ยงระบบนี้ เนื่องจากไมตองเสี่ยงกับความผันผวนของราคาไก ซ่ึงไดกําหนดไว
ในสัญญารับจางเล้ียงแลว ผูเล้ียงจะไดรับผลตอบแทนตอตัวหรือตอจํานวนน้ําหนักตามที่ไดตกลง
กัน อีกทั้ง ยังไดรับความสะดวกตางๆ จากบริษัท เชน ลูกไก อาหารสัตวและยาสัตว บริษัทเปน                 
ผูลงทุนใหทั้งหมด และนํามาสงถึงฟารม นอกจากนี้ ยังมีความมั่นคงของตลาดอีกดวย 

 
(3) ผูเล้ียงไกโดยไมมีสัญญาผูกพันหรือผูเล้ียงไกเนื้ออิสระ (Independent Raiser)  
ผูเล้ียงตองรับผิดชอบตนทุนการผลิตทั้งหมดดวยตนเอง ตั้งแตเงินลงทุน การสราง

โรงเรือนและอุปกรณ คาแรงงาน อาหารสัตวและยาสัตว และคาใชจายอื่นๆ ซ่ึงผูเล้ียงจะซื้อลูกไก 
อาหารสัตวและยาสัตวจากบริษัทใดก็ได และจะขายไกใหกับบริษัทหรือตลาดใดก็ได ผูเล้ียง
ประเภทนี้มีความเสี่ยงสูงกวาผูเล้ียงในกลุมอื่นๆในดานตนทุนและราคาจําหนายผลผลิต ทั้งนี้ 
เนื่องจากราคาไกเนื้อขึ้นอยูกับกลไกราคาของตลาดเปนหลัก12 ฉะนั้น จึงเห็นไดวา ผูเล้ียงไกใน
ระบบนี้ตองมีประสบการณในการเลี้ยงไกเนื้อเปนอยางดี มีเงินทุนเพียงพอ เล้ียงไกเปนจํานวนมาก
โดยมีไกหมุนเวียนออกขายไดสม่ําเสมอและมีตลาดรองรับที่แนนอน นอกจากนี้ ผูเล้ียงไกเนื้ออิสระ

                                                 

11ธานี  ภาคอุทัย  และวิภาวรรณ  ปาณะพล , การผลิตและการตลาดไกเนื้อ : 
สถานภาพและแนวนโยบาย, หนา 9. 

12เร่ืองเดียวกัน, หนา 8. 
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เลือกเล้ียงไกในระบบนี้ เนื่องจาก หากการเลี้ยงเปนไปไดดวยดีและมีระบบการบริหารจัดการที่ดี 
ยอมมีรายไดดีกวาการเลี้ยงแบบมีสัญญาผูกพันกับบริษัท 

 
ทั้งนี้ ในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อของไทยมีผูประกอบการรายใหญเรียงลําดับ

ตามอัตราการผลิต 5 ราย ดังนี้ 
1. เครือเจริญโภคภัณฑ มีบริษัทที่ดําเนินการผลิตและสงออกเนื้อไก 3 บริษัทไดแก 
(1) บริษัท ซี.พี.เอฟ ผลิตอาหาร จํากัด (Est. 03) 
(2)  บริษัท กรุงเทพโปรดิวส จํากัด (มหาชน) (Est. 23) 
(3) บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด (มหาชน) (Est. 139) 
2. เครือสหฟารม มีบริษัทที่ดําเนินการผลิตและสงออกเนื้อไก 2 บริษัทไดแก 
(1) บริษัท สหฟารม จํากัด (Est. 44) 
(2) บริษัท โกลเดนไลน บิสซิเนส จํากัด (Est. 129) 
3. เครือเบทาโกร มีบริษัทที่ดําเนินการผลิตและสงออกเนื้อไก 2 บริษัทไดแก 
(1) บริษัท อาหารเบทเทอร จํากัด (Est. 10) 
(2) บริษัท บีฟูดส โปรดักส จํากัด (Est. 49) 
4. บริษัท ซันแวลเลย (ประเทศไทย) จํากัด (Est. 32) ซ่ึงเปนบริษัทในเครือคารกิล 

(Cargill) ประเทศสหรัฐอเมริกา 
5. บริษัท จีเอฟพีที (มหาชน) จํากัด (Est. 11) 
โดยอัตราสวนการผลิตของผูประกอบการในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อของไทย 

ปรากฏตามขอมูลขางทายนี้ 

 CP 30.27%

Sahafarm
14.62%

Betagro
12.04%

Sun Valley 
9.33%

GFPT 5.6%

others 
28.14%

 
รูปที่ 1 อัตราสวนการผลิตในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อของไทย 
ที่มา : กรมปศุสัตว, 2549 
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2.2.1.1.2  การผลิตไกเนื้อ 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทยไดมีการผลิตไกเนื้อเพื่อใชในระบบ

การเลี้ยง ดังนี้ 
(1) พันธุไกเนื้อ 
ในชวงเริ่มตนของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการคา สวนมากนิยมเลี้ยงไก

พันธุแท แตเนื่องจากไกพันธุแทมีขอบเขตจํากัดตอการพัฒนาศักยภาพทางเศรษฐกิจ จึงไดมีการ
ปรับปรุงพันธุ โดยใชไก 2 พันธุหรือมากกวามาผสมขามพันธุ เพื่อปรับปรุงพันธุใหไดผลผลิตที่ให
ผลตอบแทนสูง โดยคัดเลือกเอาลักษณะเดนและคุณสมบัติดีจากพอแมหลายๆ พันธุมารวมไวในไก
ลูกผสมตามความประสงคของนักผสมพันธุและตามความตองการของตลาด การเลี้ยงไกพันธุแท
เพื่อการคาในปจจุบันจึงมีนอย สวนมากจะเปนพันธุที่ผสมขามสายพันธุ สําหรับผลิตเปนลูกไก
กระทงเพื่อการคา ทั้งนี้ ลูกไกที่มีจําหนายอยูในทองตลาดจะมีลักษณะเดนประจําพันธุและมีขอมูล
ประจําพันธุอยางละเอียด เชน อัตราการเจริญเติบโต การแลกเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อ อัตราการเลี้ยง
รอด อัตราการเจริญเติบโต ระยะเวลาการเลี้ยงของไกกระทง เปนตน พันธุของไกลูกผสมที่มี
จําหนายในประเทศทั้งหมดไดจากการสั่งระดับปู-ยาพันธุ (Grand Parent Stock : G.P.S.) หรือพอ-
แมพันธุ (Parent Stock : P.S.) จากตางประเทศเขามาเลี้ยงเพื่อจําหนายใหแกผูเล้ียงอีกทอดหนึ่ง13  

(2) การผลิตลูกไกเนื้อ 
โครงสรางการผลิตลูกไกนั้น ชนิดพันธุตางๆ จะเริ่มที่รุนทวด (Great Grand Parent 

Stock : G.G.P.) เปนรุนแรก จากนั้นในรุนที่สองของการผสมพันธุจะไดไกรุน ปู-ยา (Grand Parent 
Stock : G.P.) โดยปกติไกทั้ง 2 รุนนี้ คือ G.G.P.  และ G.P. บริษัทตนกําเนิดในตางประเทศมัก                
ไมยอมขายใหแกบริษัทผูผลิตในประเทศไทย ยกเวนบริษัทอารเบอร เอเคอร (Arber Acre) ที่ขายไก
รุน G.P. ใหแกบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑในรุนที่ 3 ซ่ึงเปนรุนที่บริษัทผูผลิตในประเทศไทยสั่ง
นําเขารุนพอ-แม (Parent Stock) มาผสมเพื่อขายเปนลูกไกสําหรับฟารมเกษตรกรโดยทั่วไป ซึ่ง
เรียกวารุนลูก (Commercial Stock) ซ่ึงไมสามารถนําไปขยายพันธุตอไปไดอีก เมื่อเกษตรกรซื้อไก
รุนนี้ไปแลวและนําไปเลี้ยงจนขาย ก็จะตองซื้อไกพันธุจากผูผลิตตอไป14 

 

                                                 

13เร่ืองเดียวกัน, หนา 5. 
14พุทธกาล  รัชธร ,  “โครงสรางการผูกขาดของอุตสาหกรรมไก เนื้อในเขต

กรุงเทพมหานคร,” หนา 48. 
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ปจจุบันประเทศไทยตองนําเขาพันธุไกระดับปู-ยาพันธุ และพอ-แมพันธุ จาก
ตางประเทศ เพื่อสงตอไปยังฟารมผสมพันธุของบริษัทเพื่อผลิตลูกไก นําไปสงตอใหกับฟารมที่มี
สัญญาผูกพันกับบริษัทหรือขายใหกับฟารมของผูเล้ียงทั่วไป เพื่อเล้ียงเปนไกเนื้อ ทั้งนี้ ปกติการทํา
สัญญาซื้อไกพันธุจากตางประเทศ บริษัทผูขายในตางประเทศจะไมยอมขายหรือใหความรูเกี่ยวกับ
การผสมพันธุไกรุนทวด (Great Grand Parent Stock : G.G.P.) เนื่องจาก ถือวาเปนผลจากการลงทุน
วิจัยซ่ึงตองรักษาไวเปนความลับ อยางไรก็ตาม ปจจุบันกรมปศุสัตวไดพยายามสรางพันธุไกเนื้อ 
“กบินทรบุรี” ขึ้นเองในประเทศ ซ่ึงไกพันธุกบินทรบุรีสามารถเจริญเติบโตเร็ว เล้ียง 6 สัปดาห จะมี
น้ําหนัก 1.2 กิโลกรัม เลี้ยง 8 สัปดาห จะมีน้ําหนักเพิ่มเปน 1.8 กิโลกรัม โดยมีอัตราแลกเนื้อ 1.64:1 
และ 2:1 ตามลําดับ และมีลักษณะเดน คือ ไมมีขนออน ทําใหถอนขนงาย รสชาติอรอย มีกล่ินหอม 
เนื้อหนาอกเต็ม โคนขาใหญ เนื้อแนนและนุม ไขมันต่ํา15 

 
โดยสรุปแลว การผลิตลูกไกเนื้อ สามารถผลิตจากพันธุไกเนื้อ 2 ระดับ คือ16 
ก. ไกรุนปู-ยาพันธุ (Grand Parent Stock : G.P.)  
เปนลูกไกระดับรุนปู-ยาพันธุ อายุ 1 วัน ซ่ึงนําเขามาจากตางประเทศ เล้ียงประมาณ 

6 เดือน ไกยาพันธุจะเริ่มใหไข โดยใหไขเปนระยะเวลา 9 เดือนจึงปลด เมื่อนําไขไกยาพันธุไปฟก
นานประมาณ 21 วัน จะไดลูกไกรุนพอ-แมพันธุ (Parent Stock : P.S.) เล้ียงอีกประมาณ 6 เดือนไก
แมพันธุจึงเริ่มใหไข และจะใหเปนระยะเวลา 9 เดือนจึงปลดออก นําไขไปฟกประมาณ 21 วัน จะ
ไดลูกไกเนื้อ (Commercial Stock) นําไปเลี้ยงประมาณ 2 เดือน จึงสามารถนําออกขายได โดยมี
น้ําหนักประมาณ 1.2 กิโลกรัม รวมระยะเวลาตั้งแตนําลูกไกรุนปู-ยาพันธุจากตางประเทศเขามา 
กระท่ังขายเปนไกเนื้อ (Broiler) ใชเวลาประมาณ 17 เดือน ยาพันธุไกเนื้อ 1 ตัวจะใหลูกไกระดับ
พอ-แมพันธุ ประมาณ 100 ตัว และใหลูกไกเนื้อไดประมาณ 6,000 ตัว 

ข. ไกรุนพอ-แมพันธุ (Parent Stock : P.S.) 
เปนลูกไกที่ส่ังเขามาจากตางประเทศ เพื่อเปนพอ-แมพันธุ เล้ียงประมาณ 6 เดือน

ไกแมพันธุจะเริ่มใหไข และจะใหเปนระยะเวลาประมาณ 6 เดือนจึงปลดออก นําไขไปฟกนาน
ประมาณ 21 วัน จะไดลูกไกเนื้อ เล้ียงประมาณ 2 เดือน สามารถนําออกขายได โดยมีน้ําหนัก

                                                 

15ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, “เปดตํานานเลี้ยงไกโลก,” หนา 26. 
16ธานี  ภาคอุทัย  และวิภาวรรณ  ปาณะพล , การผลิตและการตลาดไกเนื้อ : 

สถานภาพและแนวนโยบาย, หนา 6. 
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ประมาณ 1.8 กิโลกรัม รวมระยะเวลาตั้งแตนําลูกไกพอ-แมพันธุ จากตางประเทศเขามาจนกระทั่ง
ขายเปนไกเนื้อ ใชเวลาประมาณ 9 เดือน แมพันธุไกเนื้อ 1 ตัว จะใหลูกไกเนื้อประมาณ 140 ตัว 

(3) การผลิตลูกไกเพื่อเปนไกเนื้อ 
ไกเนื้อหรือไกกระทง (Broiler) หมายถึง ไกที่อยูในชวงที่เปนไกวัยรุน อยูกึ่งกลาง

ระหวางระยะที่เปนลูกไกกับไกที่โตเต็มวัย ระยะเวลาในการเลี้ยงตั้งแตลูกไกจนเปนไกเนื้อใชเวลา
เพียง 50-55 วัน ก็จะไดน้ําหนักประมาณ 1.8 กิโลกรัม ฉะนั้น ในแตละป ผูเล้ียงจึงเลี้ยงไกไดหลาย
รุนตอเนื่องกันทั้งป เทคนิคการเลี้ยงไกเนื้อไมยุงยากอยางการเลี้ยงไกไข เนื่องจากพันธุไกเนื้อได
ผานการคัดเลือกมาแลวอยางดี ใหมีการตานทานโรค มีอัตราการเจริญเติบโตดี หาซื้อลูกไกไดงาย  
มีอาหารสําเร็จรูปสําหรับไกกระทงระยะตางๆ แตการเลี้ยงไกเนื้อกําไรตอตัวคอนขางต่ํา จึงตองเล้ียง
ในปริมาณมาก ผูเล้ียงจึงตองติดตามภาวะตลาดไกเนื้อตลอดเวลา ทั้งนี้ ปจจัยสําคัญที่มีผลกระทบตอ
การเลี้ยงไกเนื้อ คือ ราคาอาหารสัตวและราคาลูกไก ภาวะโรคระบาด ภาวการณตลาดและฤดูกาล 
เปนตน 17 

 
2.2.1.1.3 วิธีการเลี้ยงไกเนื้อ 
การเลี้ยงไกเนื้อใชเวลาประมาณ 50-55 วัน โดยผูเล้ียงจะตองไปหาซื้อพันธุไกเนื้อ

มาเล้ียง สวนใหญเปนลูกไกที่มีอายุ 1 วัน18 ในกรณีของผูเล้ียงที่ทําสัญญาผูกพันกับบริษัทหรือ
ตัวแทนขายอาหารสัตว บริษัทจะจัดพันธุไกเนื้อมาสงใหถึงฟารม ซ่ึงบริษัทรายใหญที่ดําเนินกิจการ
ครบวงจร ตางก็มีพันธุไกเปนของตนเอง เชน กลุมเจริญโภคภัณฑ ใชไกพันธุอารเบอร ซีพี 707              
(CP 707) กลุมเซ็นตาโก ใชไกพันธุรอสวัน (Ross one)  กลุมแหลมทองสหการ ใชไกพันธุฮับบารด 
(Hubbard) กลุมเบทาโกร ใชไกพันธุฟลซ (Pilch) เปนตน โดยบริษัทสามารถควบคุมพันธุไกใหอยู
ไดแตเฉพาะในกิจการของตนเทานั้น ผูเล้ียงไกหรือบริษัทคูแขงไมสามารถนําเอาลูกไกที่ซ้ือขายกัน
ในตลาดไปขยายพันธุตอไปได เนื่องจากไกรุนตอไปที่ไดจะเปนหมันหรือความสามารถในการ
แปรเปลี่ยนอาหารเปนเนื้อต่ําลง ตัวอยางเชน กรณีไกพันธอารเบอร เอเคอร หรือ ซีพี 707 ของกลุม
ในเครือเจริญโภคภัณฑ ซ่ึงนําเอาไกรุนปู-ยาพันธุ (Grand Parent Stock : G.P.) จากบริษัท อารเบอร 
เอเคอร จากประเทศสหรัฐอเมริกา โดยตั้งเปนบริษัท อารเบอร เอเคอร (ประเทศไทย) จํากัด รวมทุน
กับบริษัทแมในสหรัฐอเมริกา จากไกรุนปู-ยาพันธุ ผสมพันธุผลิตไกรุนพอ-แมพันธุ จากไกรุนพอ-
แมพันธุ บริษัทจะสงไปเลี้ยงในฟารมตางๆ ของตนเองเพื่อผสมพันธุผลิตไกรุนลูก เพื่อสงออกขาย

                                                 

17เร่ืองเดียวกัน, หนา 7. 
18เร่ืองเดียวกัน, หนา 9. 
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ใหกับผูเล้ียงไกทั่วไป และผูเล้ียงที่มีสัญญาผูกพันธุกับบริษัท ไกรุนนี้สามารถเปลี่ยนอาหารใหเปน
เนื้อไดดี หากเลี้ยงดวยอาหารสัตวที่ผสมถูกตองตามสัดสวน ตามสูตรแตละชวงอายุ แตไกรุนนี้
คูแขงหรือผูเล้ียงที่ไมรูสภาพพันธุกรรม หากนําไกรุนนี้ไปเลี้ยงเปนพอแมพันธุ จะประสบกับภาวะ
ขาดทุน เนื่องจากไกรุนนี้จะเปนหมัน ดวยเหตุนี้ เกษตรกรผูเล้ียงจึงตองพึ่งปจจัยการเลี้ยงอยาง
ตอเนื่องจากบริษัทอยางหลีกเลี่ยงไมได โดยเฉพาะพันธุไกและอาหารสัตว19 

 
ทั้งนี้ การเลี้ยงลูกไก ตองนํามาเลี้ยงในโรงเรือนที่ถูกสุขลักษณะตามวิธีการเลี้ยง

ของไกแตละชวง ซ่ึงแบงเปนชวงระยะเวลาในการเลี้ยงไดเปน 3 ระยะ คือ20 
ระยะท่ี 1 เปนลูกไกหรือลูกเจี๊ยบอายุระหวาง 1-14 วัน ในระยะนี้ตองเริ่มดวยการให

ความอบอุนอยางดี และตองมีระบบการปองกันรักษาโรค เชน โรคนิวคาสเซิล โรคหลอดลมอักเสบ 
เปนตน และนอกจากนี้ก็จะตองมีการตัดปลายปากไกเพื่อปองกันไมใหไกจิกกันในเวลาที่โตขึ้น 

ระยะท่ี 2 เปนไกเล็กอายุระหวาง 15-35 วัน ระยะนี้ไกกําลังโต จึงกินอาหารจุมาก 
และจะตองระวังปองกันรักษาโรคเปนอยางดี เนื่องจากสวนมากไกจะตายในระยะนี้ 

ระยะท่ี 3 เปนไกรุนอายุระหวาง 35-55 วัน ในระยะนี้ ไกจะยิ่งกินอาหารมากขึ้น
กวาเดิม และโตพอจะขายไดแลว มีน้ําหนักประมาณ 1.6-1.8 กิโลกรัม 

 
2.2.1.1.4 แหลงการผลิตไกเนื้อ 
การเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทยสวนใหญอยูในบริเวณที่ตั้งโรงฆาชําแหละหรือ

ในบริเวณที่มีความตองการบริโภคมาก แหลงเล้ียงไกเนื้อที่สําคัญของประเทศไทยอยูในแถบบริเวณ
ภาคกลางและภาคตะวันออก ไดแก นครปฐม ชลบุรี ระยอง ฉะเชิงเทรา โดยเฉพาะที่อําเภอแปดริ้ว
นั้นเปนแหลงไกพันธุเนื้อที่ใหญและสําคัญที่สุด21 

 
 

                                                 

19พุทธกาล รัชธร, “โครงสรางการผูกขาดของอุตสาหกรรมไกเนื้อในเขต
กรุงเทพมหานคร,” หนา  24-25. 

20ธานี  ภาคอุทัย  และวิภาวรรณ  ปาณะพล , การผลิตและการตลาดไกเนื้อ : 
สถานภาพและแนวนโยบาย, หนา 9. 

21กันตา จิตตั้งสมบูรณ, “ภาวะการสงออกไกสดแชแข็งและแปรรูปของไทย,” 
วารสารผูสงออก 14, 3 (ปกษแรก กันยายน 2543) : 11. 
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2.2.1.2 อาหารสัตวและยาสัตว 
2.2.1.2.1 อุตสาหกรรมอาหารสัตว 

อุตสาหกรรมอาหารสัตวนับเปนอุตสาหกรรมเกษตรพื้นฐานสําคัญที่เชื่อมโยง
การผลิตพืชผลทางการเกษตรหลายประเภท  อาทิ  ขาวฟาง  ปลายขาว  ขาวโพด  ปลาปน                           
ถ่ัวเหลือง ฯลฯ นอกจากนี้ ยังเปนอุตสาหกรรมสนับสนุนที่กอใหเกิดอุตสาหกรรมตอเนื่อง เชน  
การแปรรูปเนื้อสัตว การสกัดน้ํามันพืช ปลาปน ฯลฯ  

ปจจุบันประเทศไทยมีการจางงานในอุตสาหกรรมอาหารสัตวประมาณ 
10,000 คน ไดพัฒนาอุตสาหกรรมอาหารสัตวอยางตอเนื่องกวา 30 ป จนมีความกาวหนาทาง
เทคโนโลยีการผลิต โรงงานใชเครื่องจักรที่ทันสมัยและควบคุมการผลิตโดยคอมพิวเตอร  

 
อาหารไกมีสวนสําคัญมากสําหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก หากอาหารไกมี

คุณภาพจะทําใหไกเติบโตเร็ว เนื้อไกมีคุณภาพ นอกจากนี้ตนทุนในการเลี้ยงไกนั้นจะเปนคาอาหาร
สัตวสูงถึง 70% ความแข็งแกรงของธุรกิจอาหารสัตวในประเทศไทยจึงนับเปนปจจัยสําคัญที่
เกื้อหนุนธุรกิจผลิตเนื้อไกของประเทศไทย22 

ภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสัตวไทย แบงไดเปน 3 ชวง คือ ชวงแรก 
กอนป 2529 เปนชวงที่อุตสาหกรรมอาหารสัตวมีบทบาทต่ํา เนื่องจากการเลี้ยงสัตวยังมีนอย ตอมา
เมื่อเขาสูชวงท่ีสอง ในป 2530-2537 ไดมีการนําเอาเทคโนโลยี เครื่องจักรและวิธีการผลิตอาหาร
สัตวสมัยใหมเขามาสนับสนุนการเลี้ยงสัตวในระบบอุตสาหกรรม สงผลใหมีเนื้อสัตวและ
ผลิตภัณฑอยางหลากหลาย ในปริมาณที่มากพอตอการบริโภคภายในประเทศ ตอมาไดพัฒนาเปน
การเลี้ยงสัตวเพื่อการสงออกซึ่งมีการขยายตัวอยางรวดเร็ว และตอมาในชวงท่ีสาม ตั้งแต ป 2537 
กระทั่งถึงปจจุบัน อุตสาหกรรมอาหารสัตวตองปรับเปลี่ยนเพื่อรองรับกับภาวการณของสิ่งแวดลอม
ของตลาดและผูบริโภคที่เปลี่ยนแปลง โดยเฉพาะพฤติกรรมของผูบริโภคซึ่งคํานึงถึงความปลอดภัย
มากขึ้น เชน การอุบัติของโรคชนิดใหมๆ การควบคุมการใชเภสัชภัณฑใหอยูในระดับต่ํา และการ
คํานึงถึงความสะอาด ความปลอดภัย เปนมิตรตอส่ิงแวดลอม และสงผลดีตอสุขภาพของสัตว
รวมถึงผูบริโภคเนื้อสัตว ดังนั้น ความตองการพื้นฐานของการผลิตอาหารสัตวนั้น จึงไมเพียงแตการ
ไดมาซึ่งอาหารที่มีตนทุนต่ํา คุณภาพดี เล้ียงสัตวไดโตเร็ว แตตองเพิ่มความปลอดภัยและสงผลดีตอ

                                                 

22ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์, “ธุรกิจอาหารสัตวของไทย,” วารสารสงเสริมการลงทุน  
12 ,8 (สิงหาคม 2544) : 41.  
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สุขภาพของผูบริโภค พรอมทั้งสรางประโยชนตอผูที่ เกี่ยวของทั้งโดยตรงและโดยออมใน
กระบวนการผลิตอีกดวย23 

 
ทั้งนี้ เพื่อใหเห็นภาพรวมของอุตสาหกรรมอาหารสัตว ซ่ึงเปนหวงโซหนึ่งใน

อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ ผูวิจัยจึงขอจําแนกอธิบาย ดังนี้ 
2.2.1.2.1.1 วัตถุดิบอาหารสัตว 
วัตถุดิบอาหารสัตวที่ใชในการประกอบสูตรอาหารสัตว มีวัตถุดิบ 2 ชนิด คือ 24 
(1) วัตถุดิบหลัก (macro ingredients) 
วัตถุดิบหลักใชเปนแหลงของพลังงานโปรตีน วิตามิน และแรธาตุ วัตถุดิบหลัก

ไดมาจากผลิตผลทางการเกษตร ไดแก ขาวโพด ปลายขาว มันเสน ปลาปน แปงสาลี ฯลฯ หรือผล
พลอยไดจากโรงงาน ไดแก กากถั่วเหลือง รําละเอียด รําสกัดน้ํามัน ฯลฯ โดยวัตถุดิบหลักมีสัดสวน
ในสูตรอาหารมากกวารอยละ 1 

(2) วัตถุดิบยอย (micro ingredients) 
วัตถุดิบยอยมีสัดสวนไมเกินรอยละ 1 ของสูตรอาหารสัตวซ่ึงเปนวัตถุดิบที่จําเปน

และขาดไมได เพื่อใหเกิดความสมดุลทางโภชนะในอาหารสัตว สวนมากอยูในรูปของสารผสม
ลวงหนา (premix) หรือวัตถุที่เติมในอาหารสัตว (feed additives)  

สารผสมลวงหนาที่ใชทั่วไปในสูตรอาหารสัตว ไดแก อาหารเสริม (supplement 
mixes) วิตามินพรีมิกซ (vitamin premix) แรธาตุพรีมิกซ (mineral premixes) ยาปฏิชีวนะพรีมิกซ 
(antibiotic premix)  สวนวัตถุที่เติมในอาหารสัตวเปนสารเสริมเพื่อใชในวัตถุประสงคเฉพาะอยาง 
ทั้งเพื่อเพิ่มคุณคาทางโภชนะ และเพิ่มคุณภาพอาหารสัตว ปริมาณของวัตถุที่เติมในอาหารสัตวใช
ในปริมาณที่นอยมาก ในระดับสวนในลานสวน (ppm) ซ่ึงวัตถุที่เติมที่นิยมใชแบงเปน 2 กลุม 
ใหญๆ คือ กลุมที่ใหคุณคาทางโภชนะ ไดแก กรดอะมิโนสังเคราะห วิตามิน แรธาตุ ฯลฯ และกลุม
ที่ไมใหคุณคาทางโภชนะ แตมีผลตอคุณภาพอาหารสัตว ไดแก สี กล่ิน รส สารเชื่อม สารถนอม
คุณภาพอาหาร ฯลฯ  

 
 

                                                 

23ณัฐชนก อมรเทวภัทร และคณะ,  รายงานวจิัยสถานภาพการผลิตอาหารสัตวใน
ประเทศไทย (ม.ป.ท., 2546), หนา 90. 

24เร่ืองเดียวกัน, หนา 20. 
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2.2.1.2.1.2 แหลงวัตถุดิบ25 
(1) วัตถุดิบหลัก ( macro ingredients)  
วัตถุดิบหลักในการผลิตอาหารสัตว มาจาก 3 แหลง คือ 
แหลงแรก รับซื้อรายวันจากเกษตรกรทั่วไป ซ่ึงจะตองมีการสอบประวัติผูขายกอน

รับซื้อเพื่อสรางความมั่นในในคุณภาพอาหารสัตว  และโรงงานจะประกาศราคารับซื้อวัตถุดิบให
เกษตรกรทราบลวงหนา 1 วัน โดยสํานักงานใหญจะแจงราคารับซื้อไปยังโรงงานผานทางอีเมลอีก
ตอหนึ่ง 

แหลงท่ีสอง รับซื้อตามสัญญาที่โรงงานอาหารสัตวทํากบัเกษตรกร 
แหลงท่ีสาม นาํเขาจากตางประเทศ 
(2) วัตถุดิบยอย (micro ingredients)  
วัตถุดิบยอยในการผลิตอาหารสัตวนําเขาจากตางประเทศทั้งหมด เนื่องจาก               

ไมสามารถผลิตไดในประเทศ 
 
2.2.1.2.1.3 สูตรอาหารสัตว 
อาหารที่ใชเล้ียงไกกําหนดเปน 3 สูตร ตามระยะการเติบโตของไก ดังนี้26 
ระยะแรก เร่ิมตั้งแตไกอายุ 1 วัน ถึง 3 สัปดาห เล้ียงดวยสูตรอาหารที่มีโปรตีนสูง 

มีพลังงานสูง แรธาตุและวิตามินครบถวน ทําใหลูกไกแข็งแรงโตเร็ว และมีอัตราการตายต่ํา โดยมี
สัดสวนของโปรตีนประมาณรอยละ 23 

ระยะท่ีสอง ไกอายุ 3-6 สัปดาห เปนชวงที่ไกมีการเปลี่ยนแปลงภายในรางกายสูง 
มีความตองการอาหารที่สามารถเสริมสรางความแข็งแรงและทําใหมีอัตราแลกเนื้อดี อาหารจะ
ประกอบไปดวยโปรตีนประมาณรอยละ 20-21  

ระยะท่ีสาม ไกอายุตั้งแต 6 สัปดาห กระทั่งสงออกสูตลาด อาหารที่ใชเล้ียงเปน
อาหารที่ใหพลังงานสูง โดยมีสัดสวนของโปรตนีลดลง 

 
2.2.1.2.2 ยาสัตว 
ยาสัตวเปนปจจัยสําคัญตอการเลี้ยงสัตว การใชยาสัตวทําใหสัตวหายจากโรค สัตว

เจริญเติบโต เนื้อสัตวที่ไดมีคุณภาพดี แตหากใชผิดวิธีผิดขนาด อาจทําใหสัตวตายหรือเกิดการ

                                                 

25ยุทธศักดิ์ คณาสวัสดิ์,  “ธุรกิจอาหารสัตวของไทย,” หนา 42. 
26เร่ืองเดียวกัน, หนา 43-44. 



 
 

22

ตกคางของยาสัตวในเนื้อสัตวได สงผลตอคุณภาพของเนื้อสัตว และทายที่สุดยอมสงผลตอสุขภาพ
ของผูบริโภค  

2.2.1.2.2.1 ชนิดของยา 
ชนิดของยาตางๆ ที่ใชในสัตวปกพอจําแนกออกได ดังนี้27 
(1) ยาถายพยาธิ ไดแก ยาจําพวกฟไดอาซีน ปปเปอราซิน พีแบบเทล ไฮโกรมัยซิน 

เลวามิโซล เตตราไบโซล เปนตน  
(2) ยาปฏิชีวนะ  ไดแก คลอเตตราซัยคลิน ลินโคมัยซิน สะเปคติโนมัยซิน                          

นีโอมัยซิน ออกซิเตทราซัยคลิน เพนนิซิลลิน เสตรปโตมัยซิน ไทโลซิน แอมพิซิลิน เจนตามัยซิน 
เปนตน 

(3) ยากันบิด แบงออกเปนอยูในรูปของยาผงละลายน้ํา และชนิดผสมในอาหาร 
ยาผงละลายน้ํา - แอมโพรเลี่ยม 20% ซัลฟาครินนอกซาลีน ซัลฟาโมโนเมทอกซิน 

อีเอสบี 3 (ESB3) 
ยาผสมอาหาร - ซาลิโนมัยซิน โรเบนนิคีน นีคราบาซิน ลาซาโลซิน ฮาโลฟูริโนล 
(4) ซัลโฟนาไมด ไดแก ยาซัลฟาชนิดตางๆ เชน ซัลฟาโมโนเมทอกซีน ซัลฟาได

เมทอกซีน ซัลฟาควินนอกซาลีน ซัลฟาไทอาโซล ซัลฟามอราซิน ซัลฟาดิมีดีน เปนตน 
(5) วัคซีน ไดแก วัคซีนนิวคาสเซิล วัคซีนหลอดลม วัคซีนบิด (คอกซีแวค) วัคซีน

ปองกันโรคสมองและไขสันหลังอักเสบ วัคซีนอหิวาต วัคซีนฝดาษ วัคซีนกลองเสียงอักเสบ วัคซีน
มาเร็กซ วัคซีนอินเฟคเซียส-เบอรซอล วัคซีนหวัด เปนตน 

(6) ยาฆาเชื้อ ไดแก เบนซัลโคเนียมคลอไรด ควอเทอรนารี่แอมโมเนียมกับ              
โบรไมด อนุพันธุของฟนอล ซานิสควอด ไอโอดีน เปนตน 

(7) หมวดยาอื่นๆ ไดแก วิตามิน อิเล็กโทรไลท ฟูราซิซิโดน เปนตน 
 
2.2.1.2.2.2 วิธีการใชยา  
การใชยาเปนสิ่งจําเปนในการปองกันและควบคุมโรค  แตทั้งนี้การตรวจ

วินิจฉัยโรคอยางถูกตองเปนสิ่งจําเปนตองกระทํากอนจะมีการใชยา ซ่ึงตองกระทําโดยสัตวแพทย 

                                                 

27มานิตย เทวรักษพิทักษ, การจัดการฟารมสตัวปก,พิมพคร้ังที่ 4 (เชียงใหม :      
ดาวคอมพวิกราฟก, 2536) หนา 284-285. 
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ในบางครั้งอาจจําเปนตองตรวจทางหองปฏิบัติการ เพื่อการวินิจฉัยโรคไดอยางถูกตอง แลวการ
รักษาดวยยาที่ถูกตองจึงจะเกิดขึ้น ทั้งนี้ วิธีการใหยานั้นมีหลายอยางดวยกัน ไดแก28 

(1) โดยการผสมอาหาร 
วิธีการนี้ใชไดดีเมื่อการรักษาตองใชระยะเวลานาน ยาชนิดนั้นละลายน้ําไดไมดี             

ยามีรสขมเมื่อละลายน้ํา การใชยาโดยผสมลงในอาหารใหไกกินจึงเปนทางเลือกที่ดี 
(2) โดยการละลายน้ําดื่ม 
การรักษาในระยะสั้น แมไกจะเบื่ออาหารแตยังกินน้ําอยู การใชยาโดยการละลาย

น้ําดื่มจึงใชในกรณีเพื่อรักษาโรคในระยะที่ไกเครียด หรือในภาวะที่ขาดอาหาร การรักษาโดยวิธีนี้
จะใหยาประมาณ 2-5 วัน เพื่อใหไดปริมาณยาอยางเพียงพอ การใชยานอยหรือมากเกินไปอาจเปน
สาเหตุใหการรักษาลมเหลวหรือเสียหายได 

(3) โดยการฉีด 
วิธีการนี้ใชเมื่อตองการรักษาแบบฉุกเฉินสําหรับเฉพาะตัวสัตว และไมสามารถให

ทางน้ําดื่มหรือผสมในอาหารได ทั้งนี้ การฉีดทําไดโดยฉีดเขาผิวหนังหรือกลามเนื้อ ขึ้นอยูกับชนิด
ของโรค วิธีการใหยาโดยการฉีดนี้ทําใหส้ินเปลืองแรงงานและเวลามาก  และยังกอใหเกิด
ความเครียดตอตัวไก เนื่องจากการจับทําใหไกตกใจกลัว 

(4) โดยวิธีอ่ืนๆ  
ตัวอยางเชน การสเปรยกําจัดพยาธิภายนอก การรมดวยควันและสเปรยเพื่อทําลาย

เชื้อจุลินทรียในสภาพแวดลอม การจุมไขเพื่อควบคุมเชื้อมัยโคพลาสมา การกรอกปากดวยยา
แคปซูลหรือเม็ดในการถายพยาธิ การฝง (implant) ผลิตภัณฑประเภทฮอรโมน เปนตน 

 
2.2.1.2.2.3 การใชยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ  
การใชยาปฏิชีวนะในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ วัตถุประสงคมีดังนี้29 
(1) เพื่อเรงการเจริญเติบโต 
เปนที่ยอมรับกันโดยทั่วไปในหมูวิชาการวา การใชยาปฏิชีวนะผสมลงในอาหาร

สัตวในขนาดต่ําจะชวยกระตุนการเจริญเติบโตของไก และชวยใหรางกายมีการใชอาหาร หรือมีการ
ดูดซึมอาหารที่เปนประโยชนไดดีขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งในไกกระทง ยาที่นิยมใชมีหลายชนิด เชน 

                                                 

28เร่ืองเดียวกัน, หนา 285-288. 
29เร่ืองเดียวกัน, หนา 293-298. 
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ลินโคมัยซิน เพนนิซิลลิน ออกซีเตตราซัยคลิน คลอเตตราซัยคลิน บาซิทราซิน นิโอมัยซิน เตตรา-
ซัยคลิน เปนตน 

การใชยาปฏิชีวนะเหลานี้ไดมีนักวิทยาศาสตรบางคนใหเหตุผลวา การใชยา
ปฏิชีวนะในระดับต่ําจะไปกระตุนการแบงตัวของแบคทีเรียที่เปนประโยชนตอรางกาย ซ่ึงอาศัยอยู
ในลําไสใหมีเพิ่มมากขึ้น และยังชวยทําลายเชื้อโรคที่จะเริ่มเกิดขึ้น 

(2) เพื่อรักษาโรคระบบลําไส 
โรคทางระบบลําไสเปนโรคสําคัญอันดับหนึ่งของโรคในไก ไกที่ปวยเปนโรคทาง

ระบบลําไสจะแสดงอาการแคระเคร็น น้ําหนักลดลงเนื่องจากไกไมสามารถกินอาหารตามปกติ
หรือไมกินอาหารเลย สําหรับตัวที่กินอาหารไดบางการดูดซึมอาหารก็เสียไป การคัดเลือกตัวยาเพื่อ
ใชรักษาโรคระบบลําไส จะตองคํานึงถึงยาที่ถูกดูดซึมไดนอย ซ่ึงยาที่ถูกลําไสดูดซึมไดนอยนี้จะมี
โอกาสแพรกระจายปกคลุมไปตลอดลําไส ยาจําพวกนี้ไดแก นีโอมัยซิน บราซิทราซิน สะเปกติโน-
มัยซิน เสรตปโตมัยซิน อ็อกซี่เตตราซัยคลิน เปนตน 

(3) เพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้นในรางกาย โรคที่เกิดขึ้นในรางกายโดยแท ยกเวน             
โรคลําไส ซ่ึงมีหลายโรคดวยกัน เชน  

1) โรค ซี.อาร.ดี. (Chronic Respiratory Disease) 
2) หวัดติดตอ (Infectious Coryza) 
3) คอไลแบคซิลโลซิส (Colibacillosis) 
4) อินเฟคเซียส ซินโนไวติส (Infectious Synovitis) 
5) โรคบิด (Coccidiosis) 
6) โรคตับอักเสบ (Hepatitis) 
7) โรคอหิวาต (Pasteurellosis) 
8) โรคขี้ขาว (Pollorum) 
9) โรคไทฟอยด (Typhoid) 
10) สแตปไฟโลคอคโคซีส (Staphylococcosis) 
11) ออนิโทซิส (Ornithosis) เปนตน 
 

2.2.1.3 โรงฆาชําแหละสัตวปก 
2.2.1.3.1 ประเภทของโรงฆาชําแหละสัตวปก 
โรงฆาชําแหละสัตวปกแบงออกเปน 2 ประเภท คือ 
(1) โรงฆาสัตวปกเพื่อการบริโภคภายในประเทศ แบงเปน 3 ขนาด 
ก. โรงฆาสัตวปกขนาดใหญ  
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มีปริมาณการผลิตตอวันเกินกวา 10,000 ตัวข้ึนไป มีการใชเครื่องจักรและเทคนิค
ในการผลิตสูง จํานวนเงินลงทุนเกินกวา 50 ลานบาท 

ข. โรงฆาสัตวปกขนาดกลาง 
มีปริมาณการผลิตเกินกวา 100 ตัวขึ้นไป แตไมเกิน 10,000 ตัว มีการใชเครื่องจักร

ในการผลิตบางขั้นตอนเทานั้น 
ค. โรงฆาสัตวปกขนาดเล็ก 
มีปริมาณการผลิตประมาณวันละ 40-50 ตัว มักเปนกิจการในครัวเรือน ใชแรงงาน

ในการเชือดไก ไมใชเครื่องจักรเขาชวย 
(2) โรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออก 
โรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออก เปนโรงฆาขนาดใหญทั้งหมด 
 
2.2.1.3.2 ขั้นตอนการฆาสัตว 
(1) โรงฆาสัตวปกเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
โรงฆาสัตวปกของไทยสวนใหญเปนโรงฆาสัตวปกขนาดเล็ก อาจตั้งอยูในตลาด

สดหรือหางจากตลาดสดประมาณ 1-2 กิโลเมตร อยูติดถนน มีพื้นที่ไมเกิน 50 ตารางเมตร สวนใหญ
มักเปนบานพักอาศัย ในบริเวณฆาสัตวปกจะมีเตาถานและกระทะใบบัวสําหรับตมน้ํารอนเพื่อลวก
ถอนขน การฆาสัตวปกมักจะเริ่มเวลา 24.00 นาฬิกา เพื่อใหทันสงตลาดในเวลา 4.00 นาฬิกา หรือ
กอนตลาดสดเปด 

ขั้นตอนการฆาสัตวปกเริ่มตนดวยการจับที่ปกของสัตวปก แลวใชมีดปาดเสน
เลือดที่บริเวณคอ เลือดก็จะไหลออกมา ผูชวยฆาหรือผูฆาจะใชชามซึ่งมีสวนผสมของน้ําและเกลือ
มารองรับเลือดไว หลังจากนั้นก็จะนําสัตวปกแชในกระทะน้ํารอนแลวก็ดึงขนออกจนหมด สวนขน
ที่ติดกับตัวไกที่ดึงออกไดยากจะมีผูชวยอีกทีมหนึ่งใชแหนบชวยกันถอนขนจนหมด จากนั้นก็จะทํา
การลวงเครื่องในออกลางเตรียมขนสงสูตลาดตอไป 

ในกรณีโรงฆาขนาดกลางที่ฆาสัตวปกมากกวา 1,000 ตัวขึ้นไป โรงฆาเหลานี้มักมี
หองเย็นขนาดเล็กและเครื่องถอนขน แตกรรมวิธีการฆาไมไดตางไปจากโรงฆาสัตวปกขนาดเล็ก
มากนัก กรรมวิธีในการฆายังดูคอนขางโหดรายและทารุณโดยมิไดทําใหสัตวสลบกอนฆา                  
เนื้อสัตวปกที่ไดจึงมีการปนเปอนคอนขางสูง 

สวนกรณีโรงฆาสัตวปกขนาดใหญเพื่อการบริโภคภายในประเทศนั้น จะไดกลาว
ตอไปในสวนของโรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออก ซ่ึงเปนโรงฆาขนาดใหญทั้งหมด 

(2) โรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออก 



 
 

26

ขั้นตอนการฆาสัตวปกในโรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออก ซ่ึงเปนโรงฆาสัตวปก
ขนาดใหญ มีขั้นตอนการฆาดังนี้ 

1) ตรวจโรคกอนฆา (Ante - mortem) 
เมื่อรถบรรทุกขนสงไกมาถึงบริเวณจุดจอดเพื่อรอเขาฆา ตองมีการตรวจโรคกอน

ฆา โดยตรวจ ณ ขณะที่ยังไมขนไกลงจากรถบรรทุก (loading) รวมทั้งตรวจสอบเอกสารรายงาน
การตรวจไก/เปดที่ฟารม เอกสารการเคลื่อนยายสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
จากนั้นขนไกลงจากรถบรรทุก (unloading) และตรวจโรคกอนฆาอีกครั้ง หลังจากนั้นพนักงานจะ
จับไกไปแขวนกับราว โดยหอยเอาหัวไกลง จากนั้นราวก็จะเคลื่อนที่ไปตามสายพาน 

2) ทําใหสัตวสลบ (Stunning) 
ราวแขวนไกจะเคลื่อนเขาเครื่องช็อต โดยจุมหัวไกลงในน้ําที่มีกระแสไฟฟาดวย

แรงดันไฟฟา 90 โวลต เพื่อใหไกสลบ 
3) ฆาโดยทําใหเลือดออก (Bleeding) 
จากนั้นราวแขวนไกจะเคลื่อนที่ไปยังจุดเชือด ซ่ึงเชือดโดยพนักงานที่เปนคน

มุสลิม เพื่อใหจําหนายแกผูบริโภคในประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม และสงเนื้อไกไปจําหนายยัง
ประเทศมุสลิมได (บางโรงงานใชเครื่องเชือดอัตโนมัติ) หลังจากนั้นนําไกที่เชือดแลวผานไปยังราว
สําหรับรองรับเลือดจากไกที่ไหลออกมา 

4) ถอนขนและทําความสะอาด (Scalding) 
จากนั้นนําไกมาลวกในน้ํารอนอุณหภูมิ 58 องศาเซลเซียส นานประมาณ 1 นาที 

เขาเครื่องถอนขนอัตโนมัติ ทําความสะอาด ตรวจความเรียบรอยของตัวไก จากนั้นพนักงานกลับตัว
ไกแขวนคอขึ้นเอาขาหอยลง นําไกผานน้ํารอนเพื่อลวกขาและเขาเครื่องถลกหนังขา เคลื่อนที่ผาน
น้ําเย็น เพื่อลดอุณหภูมิของไก เขาเครื่องตัดหัวและดึงหลอดลม จากนั้น เขาเครื่องเจาะกนเอาเครื่อง
ในออก 

5) ตรวจโรคหลังการฆา (Post- mortem) 
สัตวแพทยจะตรวจโรคไกที่ถูกเชือดแลว โดยสังเกตจากสีผิวของไก และลักษณะ

ของเครื่องใน  
(6) ชําแหละและขั้นตอนอื่นๆ 
หากสัตวแพทยวินิจฉัยวาไกไมเปนโรค ขั้นตอนตอไปเขาสูขั้นตอนลางไกทั้งขาง

นอกและขางใน (inside – outside wash) และแชเย็น และตรวจเช็คอุณหภูมิใหเปนไปตามที่กําหนด 
เพื่อลดการเจริญเติบโตของแบคทีเรีย จากนั้นก็ชําแหละ ตัดแตงไก (cut – up) เปนชิ้นสวนตางๆ 
บรรจุไกในบรรจุภัณฑและผานเครื่องตรวจโลหะ แลวนําเขาหองแชเย็นอุณหภูมิ 0 องศาเซลเซียส 
หลังจากนั้นนําเขาหองแชแข็งที่อุณหภูมิ -45 องศาเซลเซียส ประมาณ 8 ช่ัวโมงจนแข็ง แลวนําไป
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บรรจุกลองและเก็บไวในหองเย็นอุณหภูมิ 0.2 องศาเซลเซียส เพื่อรอสงออกไปจําหนายตางประเทศ 
หากผลิตเปนไกแปรรูปจะตองผานกรรมวิธีการผลิตเพิ่มเติม  

 
2.2.1.4 การขนสง 

2.2.1.4.1 การขนสงสัตวปกจากฟารมมายังโรงฆาสัตว 
การขนสงสัตวปกจากฟารมมายังโรงฆาสัตวตองคํานึงถึง 
(1) การเคลื่อนยายสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 รายละเอียดจะไดกลาวตอไปใน
บทที่ 3 บทที่ 5 และบทที่ 6 

(2) สวัสดิภาพสัตว (animal welfare)  
การขนสงสัตวที่ไมถูกตองและไมคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวอาจทําใหเกิดความ

เสียหายทางเศรษฐกิจจากการขนสง เชน สูญเสียน้ําหนัก สัตวตาย เกิดรอยแผล กระดูกแตก เกิดจุด
เลือด เนื้อดําคล้ํา เพิ่มจุลินทรียในเนื้อ และเกิดโรคจากการขนสง เปนตน 

 
2.2.1.4.2 การขนสงซากสัตวปกจากโรงฆาสัตวไปยังผูบริโภค 
การขนสงซากสัตวปกจากโรงฆาสัตวไปยังผูบริโภคจะตองคํานึงถึง 
1. การเคลื่อนยายสัตวตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ทั้งนี้ รายละเอียดจะไดกลาว
ตอไปในบทที่ 3 บทที่ 5 และบทที่ 6 

2. สุขอนามัยการขนสง30 
ปจจุบันการขนสงซากสัตวปกจากโรงฆาสัตวไปยังผูบริโภค ยังไมมีกฎหมาย

ควบคุมสุขอนามัยการขนสง โดยปกติผูประกอบการรายยอยจะนําซากสัตวปกใสในลังน้ําแข็ง 
ในขณะที่ผูประกอบการรายใหญมีรถหองเย็นเพื่อจัดเก็บซากสัตวปกในระหวางขนสง ทั้งนี้               
การขนสงซากสัตวปกที่ไมถูกสุขลักษณะอาจทําใหซากสัตวปกดังกลาวติดเชื้อหรือเกิดการปนเปอน
ของเชื้อโรค หรือในทางกลับกันซากสัตวปกดังกลาวอาจเปนตัวแพรกระจายเชื้อโรคไดอีกทางหนึ่ง 

 
 

                                                 

30สัมภาษณ รักไทย งามภกัดิ์, นายสัตวแพทย 7 วช. ศูนยควบคุมโรคไขหวัดนก 
สํานักควบคุม ปองกันและบาํบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว, 27 กรกฎาคม 2549. 
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2.2.2 ภาคการตลาด 
2.2.2.1 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 

2.2.2.1.1 โครงสรางตลาดภายในประเทศ 
ตลาดภายในประเทศแบงออกไดเปน 2 ตลาด ดังนี้31 
(1) ตลาดกรุงเทพมหานคร 
ตลาดกรุงเทพมหานครบริโภคเนื้อไกจากแหลงผลิต 2 แหลงใหญๆ คือ จากโรงฆา

และชําแหละไกของบริษัทอาหารสัตว กับตลาดคลองเตยหรือตลาดเยาวราช ซ่ึงเปนตลาดกลาง            
รายยอยของพอคาขายสงไกชําแหละในกรุงเทพมหานคร 

(2) ตลาดตางจังหวัด 
ตลาดตางจังหวัดสวนหนึ่งบริโภคเนื้อไกจากพอคาขายปลีกไกชําแหละทองถ่ิน 

และอีกสวนหนึ่งจากพอคาขายสงไกชําแหละตางจังหวัด ซ่ึงซื้อไกจากโรงฆาและชําแหละของ
บริษัทอาหารสัตว 

 
2.2.2.1.2 วิถีการตลาดไกเนื้อภายในประเทศ 
วิถีการตลาดภายในประเทศ สามารถแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ32 
(1) วิถีการตลาดไกเนื้อประเภทอิสระ 
ผูเล้ียงไกเนื้อประเภทอิสระจะขายไกมีชีวิตใหแกพอคารวบรวมไกในทองถ่ิน 

พอคาขายสงไกในทองถ่ิน พอคาขายสงในกรุงเทพมหานคร หรือตัวแทนบริษัท เมื่อพอคารวบรวม
ไกในทองถ่ินจากผูเล้ียงไกเนื้ออิสระไดแลว จะนําไกไปขายตอใหพอคาสงในทองถ่ินหรือพอคาขาย
สงในกรุงเทพมหานคร หลังจากพอคาขายสงในทองถ่ินรับซื้อไกไวแลว จะนําไกไปฆาเพื่อขาย
ใหแกพอคาขายปลีกเนื้อไกในทองถ่ิน เพื่อสงขายตอใหผูบริโภคในทองถ่ินตอไป สวนพอคาขายสง
ในกรุงเทพมหานคร หลังจากรับซื้อไกมาแลว จะนําไกไปฆาในตลาดคลองเตย หรือตลาดอื่นๆ ใน
กรุงเทพมหานคร เพื่อขายใหแกพอคาขายปลีกเนื้อไกในกรุงเทพมหานคร เพื่อจําหนายใหแก
ผูบริโภคในกรุงเทพมหานครตอไป สวนตัวแทนบริษัท เมื่อรับซื้อไกมาแลว จะสงไกไปยังโรงฆา
ชําแหละของบริษัท เพื่อสงขายตอใหพอคาขายปลีกเนื้อไกในกรุงเทพมหานครตอไป 

 

                                                 

31ธานี  ภาคอุทัย  และวิภาวรรณ  ปาณะพล , การผลิตและการตลาดไกเนื้อ : 
สถานภาพและแนวนโยบาย, หนา 14. 

32เร่ืองเดียวกัน, หนา 14-16. 



 
 

29

(2) วิถีการตลาดไกเนื้อประเภทมีสัญญาผูกพันกับบริษัท 
ผูเ ล้ียงไกเนื้อประเภทมีสัญญาผูกพันกับบริษัท แบงออกเปน 2 ประเภท คือ               

ผูเล้ียงไกเนื้อประเภทประกันราคา และประเภทรับจางเลี้ยง จะสงไกมีชีวิตใหแกตัวแทนบริษัทหรือ
บริษัท เมื่อตัวแทนบริษัทหรือบริษัท รับซื้อไกมีชีวิตจากผูเล้ียงไกมาแลว จะนําสงไกใหแกโรงฆา
ชําแหละของบริษัท เพื่อฆาและชําแหละเปนชิ้นสวนตางๆ ตามความตองการของตลาดตางประเทศ
สวนหนึ่ง อีกสวนจะรวบรวมชิ้นสวนไกที่ไมไดมาตรฐานไมสามารถสงขายตลาดตางประเทศได 
เพื่อสงขายใหแกพอคาขายปลีกเนื้อไกในกรุงเทพมหานคร  เพื่อสงขายไปยังผูบริโภคใน
กรุงเทพมหานครตอไป แตสวนหนึ่งสงเขาโรงงานแปรรูปเพื่อทําผลิตภัณฑเนื้อไก และอีกสวนหนึ่ง
จะสงขายใหกับพอคาขายสงหรือขายปลีกในตางจังหวัด 

 
2.2.2.1.3 ลักษณะไกชําแหละภายในประเทศ 
ลักษณะการจําหนายไกชําแหละภายในประเทศแบงออกไดเปน 3 ประเภท ดังนี้33 
(1) ไกสดทั้งตัวไมแยกเครื่องใน 
(2) ไกสดทั้งตัวแยกเครื่องใน 
(3) ไกชําแหละเปนชิ้นสวนตางๆ เชน หัว คอ ขา นอง ปก อก และเครื่องใน 
นอกจากการบริโภคในรูปของเนื้อไกชําแหละแลว บริษัทเอกชนยังไดแปรรูปเนื้อ

ไกเปนผลิตภัณฑออกจําหนายอีกหลายประเภท เชน ลูกชิ้น ไสกรอก เปนตน 
 

2.2.2.2 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก 
2.2.2.2.1 ตลาดสงออกที่สําคัญ 
(1) ประเทศญี่ปุน เปนตลาดหลักและใหญที่ประเทศไทยสงออกไดมากที่สุด 
(2) สหภาพยุโรป เปนตลาดหลักรองจากตลาดในประเทศญี่ปุน 
(3) ตลาดประเทศอื่นๆ ไดแก สิงคโปร ฮองกง เกาหลีใต แอฟริกา แคนาดา เปนตน 
 

                                                 

33เร่ืองเดียวกัน, หนา 14. 



 
 

30

ญ่ีปุน 54%สหภาพยุโรป 41%

อ่ืนๆ 5%

 
รูปที่ 2 ตลาดสงออกเนื้อไกของไทย ป 2548 
ที่มา : กรมปศุสัตว, 2548 
 
2.2.2.2.2 ลักษณะสินคาสงออก 
(1) ไกสดแชแข็ง 
ไกสดแชแข็งที่ผลิตเพื่อจําหนายในตลาดตางประเทศตองเปนไกที่มีคุณภาพดี 

โดยมากแยกเปนชิ้นสวนตางๆ ไดแก ไกทั้งตัว เนื้อหนาอก ชําแหละออกเปนรูปแบบตางๆ เนื้อปก 
เนื้อสะโพกและนอง  

(2) ไกปรุงสุกและผลิตภัณฑจากสัตวปก  
ไกปรุงสุกและผลิตภัณฑจากสัตวปกสงออกไดแก  เบอร เกอรไก  ยากิโทริ                           

ไกเสียบไม เนื้อไกหอกะหล่ําปลี ไกชุบแปงทอด ไกชุบซอสญี่ปุนรมควัน เนื้อไกแปรรูปอื่นๆ เชน 
ลูกชิ้นไก ไสกรอก เปนตน 

ทั้งนี้ กอนวันที่ 23 มกราคม 2547 ซ่ึงเปนวันที่ประเทศไทยไดประกาศยืนยันอยาง
เปนทางการพบการระบาดของโรคไขหวัดนก ชนิดสายพันธุ H5N1 ซ่ึงเปนสายพันธุชนิดกอโรค
รุนแรง ประเทศไทยสามารถสงออกไดทั้งไกสดแชแข็งและไกปรุงสุก แตหลังจากการประกาศ
ยืนยันพบการระบาดของโรคไขหวัดนกดังกลาว สงผลใหประเทศไทยไมสามารถสงออกไกสด              
แชแข็งได สามารถสงออกไดเฉพาะไกปรุงสุกเทานั้น 
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2.3 ปญหาและอุปสรรคในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ 

2.3.1 ภาคการผลิต 
2.3.1.1 ฟารมเล้ียงไก34 
(1) ปญหาการจดทะเบียนรับรองฟารมมาตรฐาน 
ปญหาการจดทะเบียนรับรองมาตรฐานฟารม แบงไดเปน 2 กรณี ดังนี้ 
ก. กรณีฟารมเลี้ยงไกเนื้อที่มีจํานวนไกตั้งแต 3,000 ตัวข้ึนไป 
ระเบียบมาตรฐานฟารมเล้ียงไกเนื้อของประเทศไทย พ.ศ. 2542 กําหนดใหฟารม

เล้ียงไกเนื้อที่จะเขามาตรฐานฟารมได ตองเปนฟารมเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการคาที่มีจํานวนไกที่เล้ียง
ตั้งแต 3,000 ตัวขึ้นไปเทานั้น 

ในทางปฏิบัติผูเล้ียงไกเนื้ออิสระหรือรายยอย ที่เล้ียงไกตั้งแต 3,000 ตัวขึ้นไป และ
มีความประสงคจะเขาระบบมาตรฐานฟารม มักประสบกับปญหาขาดเงินทุนที่จะนํามาใชปรับปรุง
ฟารมเพื่อเขาสูระบบ นอกจากนี้แลวผูเล้ียงยังไมมีการจัดระบบเอกสาร ตามที่ระเบียบมาตรฐาน
ฟารมกําหนด ตัวอยางเชน คูมือการจัดการฟารม ระบบบันทึกขอมูลเกี่ยวกับการบริหารฟารม การ
จัดการดานการผลิต เปนตน และผูเล้ียงยังไมสามารถแบกรับคาใชจายเพื่อจัดใหมีสัตวแพทยควบคมุ
ฟารม ตามระเบียบมาตรฐานฟารม ซ่ึงกําหนดใหตองมีสัตวแพทยที่มีใบอนุญาตบําบัดโรคสัตว
ช้ันหนึ่ง (ปจจุบันเรียกวาใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง) และตองไดรับ
ใบอนุญาตควบคุมฟารมจากกรมปศุสัตวดวย ทั้งนี้ เพื่อทําหนาที่ควบคุมดูแลสุขภาพสัตวภายในฟารม 

สวนกรณีฟารมเลี้ยงไกของบริษัทขนาดใหญ และฟารมที่ทําสัญญาผูกพันกับ
บริษัท สามารถเขาสูระบบมาตรฐานฟารมไดโดยไมมีขอยุงยากมากนัก และโดยสวนมากไดเขาสู
ระบบมาตรฐานฟารมแลว 

ข. กรณีฟารมเลี้ยงไกเนื้อที่มีจํานวนไกนอยกวา 3,000 ตัว 
ฟารมที่เล้ียงไกเนื้อเพื่อการคาที่มีจํานวนไกนอยกวา 3,000 ตัว ไมสามารถเขาสู

ระบบมาตรฐานฟารมได แมมีศักยภาพหรือความพรอมที่จะเขาสูระบบก็ตาม ฉะนั้น จึงอาจมีแนว
ทางออกโดยการแกไขเพิ่มเติมระเบียบมาตรฐานฟารม โดยไมกําหนดจํานวนไกที่เล้ียง ทั้งนี้ หาก
เล้ียงไกเนื้อเพื่อการคาแลว ก็สามารถเขาสูระบบนี้ไดทั้งหมด 

(2) ปญหาระบบฐานขอมูลและระบบตรวจสอบยอนกลับ 
                                                 

34สัมภาษณ คณารัตน หรินทรานนท, ผูอํานวยการสวนมาตรฐานฟารมเลี้ยงสัตว 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว, 21 สิงหาคม 2549. 
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การตรวจสอบยอนกลับมายังฟารมที่เล้ียงสามารถแยกไดเปน 2 ประการ ดังนี้  
ก. กรณีฟารมเลี้ยงไกเพื่อเขาสูโรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออก 
ฟารมเลี้ยงไกที่สงเขาโรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออก จะตองมีการกรอกแบบ              

สพส. 001 (LSC. 001) รายงานการตรวจไก/เปดที่ฟารม (Poultry Inspection Report at Farm)                     
ซ่ึงระบุรายละเอียดตางๆ เกี่ยวกับไกที่เขาโรงฆา เชน ช่ือฟารม วันที่เขาล้ียง วันที่จับไก วันที่ตรวจ
ไก ปริมาณอาหารที่ใชไปแลว ประวัติการเจ็บปวย สวัสดิภาพสัตว ประวัติการใหวัคซีน เปนตน 
ฉะนั้น การตรวจสอบยอนกลับ วาไกมาจากฟารมใด จึงสามารถตรวจสอบไดโดยระบบเอกสาร             
แตอยางไรก็ตาม ในอนาคตอาจมีการพัฒนาใชระบบรหัสสินคา (barcode) หรือระบบรหัส
ประจําตัวสัตว (Animal Identification System) โดยนําคลื่นความถี่วิทยุ (Radio Frequency 
Identification : RFID) มาใชในการระบุตัวสัตว 

ข. กรณีฟารมเลี้ยงไกเพื่อเขาสูโรงฆาสัตวปกเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
ระบบตรวจสอบยอนกลับวาไกมาจากฟารมใดบาง เปนไปตามระบบที่โรงฆาสัตว 

เปนผูกําหนด 
(3) ปญหาการปองกันและควบคุมโรค 
ฟารมเลี้ยงไกที่กรมปศุสัตวไดรับรองเปนฟารมมาตรฐานแลวนั้น จะมีสัตวแพทย

ควบคุมฟารมทําหนาที่ดูแลดานสุขภาพสัตวทั้งระบบ ทั้งการปองกันและควบคุมโรค และการ
จัดระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity)∗ จึงไมปญหาดานการปองกันและควบคุมโรค 

สวนฟารมที่ยังไมไดมาตรฐาน ไมมีสัตวแพทยควบคุมฟารม ไมมีระบบการ
ปองกันและควบคุมโรค ไมมีระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ บางครั้งเกษตรกรผูเล้ียงไมมีความรู
ในการทําลายซากสัตว ทําใหโรคแพรกระจายไปอยางรวดเร็ว แตอยางไรก็ตาม จากเหตุการณการ
ระบาดของโรคไขหวัดนก ทําใหผูเล้ียงไกเกิดความกลัวและใหความสําคัญกับระบบการปองกัน
และควบคุมโรคมากขึ้น นอกจากนี้แลว การนําระบบความปลอดภัยทางชีวภาพมาใชตามความ
เหมาะสมกับศักยภาพของฟารมยอมเปนวิธีการในการปองกันและควบคุมโรคไดเปนอยางดี 

(4) ปญหาการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย 
เนื่องจากระเบียบมาตรฐานฟารม ไมใชกฎหมาย จึงไมมีผลในเชิงบังคับ หาก

ผูประกอบการไมใหความรวมมือก็ไมสามารถไปบีบบังคับใหเขาสูระบบได ยกเวน การเลี้ยงไกเพื่อ
การสงออก ไดมีการบังคับโดยออม โดยกรมปศุสัตวจะออกแบบ สพส. 001 ใหเฉพาะไกเนื้อที่มา

                                                 

∗ความปลอดภัยทางชีวภาพ (Biosecurity) หมายถึง การปองกันหรือลดโอกาส            
ในการนําเชื้อโรคเขาหรือออกจากฟารม โรงเรือน หรือสถานที่เล้ียงสัตวปก 
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จากฟารมมาตรฐานเทานั้น ฉะนั้น ตอไปในอนาคตควรมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานฟารม
โดยเฉพาะ  เนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม                           
มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและควบคุมโรค มิไดกําหนดการจัดตั้งฟารมและกําหนดมาตรฐานฟารม
โดยตรง 

นอกจากนี้แลว แมมีระบบมาตรฐานฟารมแลวก็ตาม แตภาคการสงออกก็ตองมี
ระบบการปองกันและควบคุมโรคที่เขมงวด และปจจุบันไดมีการนําระบบควบคุมการผลิตแบบ 
แยกสวน (compartment)∗ มาใชในระบบการเลี้ยงไกเพื่อการสงออก ซ่ึงเปนอีกทางเลือกหนึ่งของ
ผูประกอบการเลี้ยงไกเพื่อการสงออก 

 
2.3.1.2 อาหารสัตวและยาสัตว35 
(1) ปญหาสารตกคางในเนื้อสัตว 
สารตกคางในเนื้อสัตวเกิดจากสาเหตุปจจัย 3 ประการดังนี้ 
ก. การใชวัตถุผสมในอาหารสัตว 
วัตถุผสมในอาหารสัตวใชเพื่อใหสัตวเจริญเติบโต ปองกันรักษาโรคไดดี เพิ่มสี

ของอาหารสัตว ปรับปรุงคุณภาพซาก วัตถุผสมในอาหารสัตวที่พบตกคางในเนื้อสัตว เชน                  
ไนโตรฟูแรนส คลอแรมเฟนิคอล เปนตน แตปจจุบันพบการตกคางของวัตถุที่ใชผสมในอาหาร
สัตวนอยลง 

ข. การใชยาในสัตว  
ยาสัตวใชเพื่อรักษาโรคในสัตว ยาที่ใชในสัตวปกสวนมากเปนยาที่ใชรักษาโรคบดิ 

ยาถายพยาธิ และยาที่ใชรักษาโรคที่เกิดจากการติดเชื้อแบคทีเรีย เปนตน 
 

                                                 

∗การควบคุมการผลิตแบบแยกสวน (compartment) หมายถึง ระบบการเลี้ยงสัตว
ปกที่ไมตองคํานึงถึงหลักภูมิศาสตร แตเนนมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity 
standard) และมาตรฐานเฝาระวัง เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการนําเชื้อไขหวัดนกเขาไปแพรระบาด
ภายในฟารมที่มีอยูในเขต ตราบใดที่ฟารมที่อยูใน compartment ไมมีการติดเชื้อไขหวัดนก เนื้อไกที่
ไดจาก compartment ดังกลาวยังคงสงออกในรูปของเนื้อไกสดแชแข็งได แมวายังคงมีการระบาดใน
พื้นที่อ่ืน compartment อ่ืนก็ตาม 

35สัมภาษณ ธวัชชัย  รอดสม ,  ผู อํานวยการสวนพัฒนาและควบคุมคุณภาพ                
อาหารสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว, 29 สิงหาคม 2549. 
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ค. สารตกคางจากสิ่งแวดลอม 
สารตกคางที่เกิดจากสิ่งแวดลอม เชน สารตกคางจากสารเคมีปราบศัตรูพืช โลหะ

หนักตางๆ เมื่อสัตวกินน้ํากินดินที่มีการปนเปอนดังกลาวเขาไป สารดังกลาวจึงกลายเปนสารตกคาง
อยูในเนื้อสัตว 

(2) ปญหาการตรวจสอบยอนกลับ 
ในสวนของอาหารสัตวสามารถตรวจสอบ ณ ที่ฟารมไดวาใชอาหารสัตวจาก            

ที่ใด แตเมื่อไกเนื้อจากฟารมเขาโรงฆาสัตวแลว ตองตรวจสอบไปวาไกมาจากฟารมไหน เพื่อ
ตรวจสอบวาใชอาหารสัตวจากที่ใด ซ่ึงการตรวจสอบไกจากโรงฆาสัตววามาจากฟารมใดยังทําได
ยากอยู 

(3) ปญหาการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย 
การบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 และฉบับที่

แกไขเพิ่มเติม คอนขางมีประสิทธิภาพและบังคับใชไดจริง โดยผูผลิตหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหาร
สัตวจะตองไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว หรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว สวนผูขายแตมิได
ผลิตหรือนําเขา ก็มีเพียงใบอนุญาตขายอาหารสัตว นอกจากนี้ ผูผลิตหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหาร
สัตว จะผลิตหรือนําเขาเพื่อขายได จะตองขึ้นทะเบียนสูตรอาหารสัตว และไดรับใบสําคัญการขึ้น
ทะเบียนอาหารสัตว ดวยอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงเปนการควบคุมโดยกฎหมายถึง 2 ขั้นตอนดวยกัน (กลาวคือ
ตองมีใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว หรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว และใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว) ทําใหการควบคุมคุณภาพของอาหารสัตวคอนขางเขมงวด แตสามารถบังคับใชไดจริง 
อยางไรก็ตาม ในสวนของอาหารสัตวยังมีปญหาในสวนของอาหารสัตวผสมยา ซ่ึงถือวาเปน                  
อาหารสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แตยังมีปญหาคาบเกี่ยวระหวาง                
2 หนวยงาน คือ กรมปศุสัตว หนวยงานผูปฏิบัติการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. 2525 กับสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา หนวยงานผูปฏิบัติการใหเปนไป
ตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 

 
2.3.1.3 โรงฆาชําแหละสัตวปก36 

                                                 

36สัมภาษณ พลกฤษณ อุยตา, นายสัตวแพทย 7 วช สวนตรวจสอบและรับรอง
สินคาปศุสัตว สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว, 18 สิงหาคม 
2549. 
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(1) ปญหาโรงฆาสัตวปกของทองถ่ินยังไมไดมาตรฐาน 
แตเดิมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535                       

ยังไมบังคับใชกับสัตวปก การประกอบกิจการโรงฆาสัตวปกจึงทําไดอยางเสรี จนกระทั่งไดมีการ
ออกพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
บังคับกับไก เปด และหานในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 มีผลบังคับใชเมื่อวันที่                           
23 มีนาคม 2549 โรงฆาสัตวปก (ไก เปด และหาน) จึงตองอยูภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการ           
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 นับแตนั้นมา แตทั้งนี้ เนื้อหาของพระราชบัญญัติฉบับนี้
เนนการบังคับใชกับสัตวใหญ อยางโค กระบือ แพะ แกะ สุกร เมื่อนํามาบังคับใชกับสัตวเล็กอยาง
สัตวปก จึงทําใหเกิดปญหาในการบังคับใชกฎหมายอยูบาง 

นอกจากนี้แลว โรงฆาสัตวปกที่มีอยูทั่วประเทศสวนใหญเปนรายยอย แตทั้งนี้ 
80% ของเนื้อไกที่มีอัตราการผลิตสัปดาหละประมาณ 18 ลานตัวนั้น เปนเนื้อไกที่มาจากโรงฆา          
สัตวปกที่ไดมาตรฐาน โดยแบงแยกเปนประมาณ 15 ลานตัวมาจากโรงฆาสัตวปกที่ไดมาตรฐาน 
และประมาณ 3 ลานตัว มาจากโรงฆาสัตวปกที่ยังไมไดมาตรฐาน 

(2) ปญหาการตรวจสอบยอนกลับ 
สําหรับการตรวจสอบยอนกลับนั้น  โรงฆาสัตวปกที่ไดมาตรฐานสามารถ

ตรวจสอบยอนกลับไดวาสัตวปกนั้นมาจากฟารมใด โดยเปนระบบที่แตละผูประกอบการเปน                  
ผูคิดคนเพื่อใชภายในโรงฆาสัตวปกของตนเอง แตก็จํากัดอยูเพียงการตรวจสอบจากโรงฆาสัตวปก
ไปยังฟารมเทานั้น ยังไมมีระบบการตรวจสอบยอนกลับจากโรงฆาสัตวปกไปยังผูบริโภค 
นอกจากนี้แลว โรงฆาสัตวปกที่ยังไมไดมาตรฐานยังไมมีระบบตรวจสอบยอนกลับแตประการใด 

ฉะนั้น การนําระบบตรวจสอบยอนกลับมาใช มีแนวโนมวาจะมีการออกเปน
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดระบบตรวจสอบยอนกลับ เพื่อเปนมาตรฐานกลางให
ผูประกอบการไดถือปฏิบัติตอไป เชนเดียวกับประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง มาตรฐาน
ฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย  พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนมาตรฐานที่อาศัยความสมัครใจของ
ผูประกอบการเอง 

(3) ปญหาการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย 
เนื่องจากพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

เนื้อหาเนนการบังคับใชกับสัตวใหญ เมื่อบังคับใชกับสัตวเล็กอยางสัตวปก จึงเกิดปญหาในทาง
ปฏิบัติ โดยเฉพาะในรายละเอียด ซ่ึงปญหานี้อาจแกไขโดยออกกฎหมายลําดับรองกําหนด
รายละเอียด  เพื่อบังคับใชกับสัตวปกโดยเฉพาะ  ตัวอยางเชน  การประทับตราที่ เนื้อสัตว                     
ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง อาจออกเปนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดวิธีการ
ประทับตราที่บรรจุภัณฑแทนการประทับตราที่เนื้อสัตวปก เปนตน 
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นอกจากนี้แลว พนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติยังขาดความรู โดยเฉพาะ
ดานสุขอนามัย ทั้งนี้ เนื่องจากพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้มิไดมีเฉพาะแต
พนักงานเจาหนาที่ที่เปนบุคลากรของกรมปศุสัตว ซ่ึงเปนผูมีความรูดานวิชาชีพการสัตวแพทย
เทานั้น แตยังมีพนักงานเจาหนาที่ที่มาจากบุคลากรของราชการสวนทองถ่ินตางๆ ซ่ึงเปนสวนใหญ
ของพนักงานเจาหนาที่ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

(4) ปญหาพฤติกรรมของผูบริโภค 
นอกจากปญหาตามที่กลาวมาตาม (1) - (3) แลว ยังคงมีปญหาในประเด็นของ

พฤติกรรมของผูบริโภค ซ่ึงผูบริโภคสวนใหญ โดยเฉพาะผูบริโภคในตางจังหวัด ยังไมให
ความสําคัญกับความปลอดภัยของอาหารมากนัก เนื่องจากการบริโภคเนื้อสัตวที่ฆาโดยไมถูก
สุขลักษณะไมไดมีผลตอสุขภาพในทันที ผูบริโภคจึงใหความสําคัญกับราคามากกวา ดังนั้น การฆา
สัตวในโรงฆาสัตวที่ไมไดรับอนุญาต และการฆาสัตวที่ไมไดมาตรฐาน ไมถูกสุขลักษณะจึงยังคงมี
อยูและยังคงอยูได 

 
2.3.1.4 การขนสง37 
(1) ปญหาสวัสดิภาพสัตวในขณะขนสง 
ปจจุบันสวัสดิภาพสัตวยังไมมีกฎหมายควบคุม 
(2) ปญหาการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว 
การเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวเปนไปตามที่พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ประกาศและ
ระเบียบที่เกี่ยวของ ซ่ึงในทางปฏิบัติมีขั้นตอนที่ยุงยากซับซอน ดังนี้  

ก. การเคลื่อนยายลูกไกเขาเล้ียงใหม 
ตองมีการตรวจโรคฟารมพอแมพันธุเปนประจําทุก 2 เดือน เพื่อใหแนใจวาลูกไก

ปลอดโรค โดยพื้นที่ปลายทางตองปลอดโรคอยางนอย 90 วัน และไดรับการรับรองฟารมมาตรฐาน
จากกรมปศุสัตว หรือปศุสัตวจังหวัดรับรองความปลอดภัยดานสุขอนามัย จึงจะออกใบอนุญาตนํา
หรือเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร (แบบ ร.4) ได 

 
 

                                                 

37สัมภาษณ รักไทย งามภักดิ์, นายสัตวแพทย 7 วช ศูนยควบคุมโรคไขหวัดนก 
สํานักควบคุม ปองกันและบําบัดโรคสัตว กรมปศุสัตว, สัมภาษณ 27 กรกฎาคม 2549. 
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ข. การเคลื่อนยายไกเนื้อเขาโรงฆาสัตวปก 
ผูประสงคจะเคลื่อนยายตองติดตอสํานักงานปศุสัตวจังหวัด โดยแจงความจํานง

การเคลื่อนยาย ตามแบบคําขออนุญาตนําหรือยายสัตว หรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร                      
(แบบ ร.1) ลวงหนากอนเคลื่อนยาย 10 วัน เพื่อสํานักงานปศุสัตวจังหวัดสงตัวอยางไปตรวจยัง
หองปฏิบัติการซึ่งตองใชเวลาประมาณ 8-10 วัน หากผลตรวจพบวามีโรค สัตวแพทยมีอํานาจสั่ง
ทําลายตามาตรา 10 (4) แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 หากไมพบวามีโรค สัตวแพทยจะตรวจสอบดู
วาภายในรัศมี 10 กิโลเมตร ของพื้นที่ตนทางตองปลอดโรค และภายในรัศมี 5 กิโลเมตร ของพื้นที่
ปลายทางปลอดโรค จึงจะออกใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร 
(แบบ ร.4) ได 

(3) ปญหาสุขอนามัยการเคลื่อนยายซากสัตว 
กรณีการเคลื่อนยายซากสัตวยังไมมีกฎหมายควบคุมสุขอนามัยการเคลื่อนยาย

โดยตรง ในทางปฏิบัติในการเคลื่อนยายซากไก ผูประกอบการรายยอยนําซากไกใสในลังน้ําแข็ง 
ในขณะที่ผูประกอบการรายใหญมีรถหองเย็นไวเคลื่อนยายซากไกโดยเฉพาะ 

(4) ปญหาการกํากับดูแลและบังคับใชกฎหมาย 
เนื้อหาของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  พ .ศ .  2499 แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดกําหนดควบคุมการเคลื่อนยายไวดีเพียงพอ
แลว แตการปฏิบัติใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนดมักเกิดปญหา ดังนี้ 

- ขาดอัตรากําลังเจาหนาที่เพื่อปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ โดยเฉพาะ
สัตวแพทย เพื่อทําหนาที่ควบคุมการเคลื่อนยาย 

- ความรับผิดชอบของผูประกอบการ เนื่องจากงานการควบคุมการเคลื่อนยายเปน
งานนอกเวลาราชการ สวนมากเปนเวลากลางคืนสัตวแพทยตองไปดู เจาหนาที่ของรัฐเขาไปบริการ
นอกเวลาราชการ ผูประกอบการควรตองเสียคาปวยการ คาตอบแทนที่ถูกตองตามกฎหมายให
เจาหนาที่ ซ่ึงในสวนนี้จะชวยลดกําลังคนลง และประหยัดงบประมาณ 
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2.3.2 ภาคการตลาด38 
2.3.2.1 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
(1) ปญหาคุณภาพของเนื้อไก 
ผูประกอบการรายใหญ โดยเฉพาะการเลี้ยงไกของบริษัทขนาดใหญ ไมพบวามี

ปญหาในเรื่องของคุณภาพของเนื้อไก เนื่องจากมีการเลี้ยงไกในระบบปดแบบอีแวป (Evaporative 
Cooling System : Evap) ไดรับการรับรองมาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อจากกรมปศุสัตว การเลี้ยง
คํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) มีการใหอาหารสัตวและยาสัตวอยางถูกตอง ไกที่
เล้ียงจึงปลอดโรคและสารตกคาง ฆาและชําแหละไกในโรงฆาที่ไดมาตรฐานทั้งระบบ HACCP 
สําหรับโรงฆาเพื่อการสงออกจากกรมปศุสัตว ระบบ GMP ระบบ ISO 9000 และ ISO 14000 
นอกจากนี้ ในสวนของการขนสง บริษัทขนาดใหญจะมีรถหองเย็นสําหรับขนสงซากไก และเพื่อ
สรางความมั่นใจวาเนื้อไกปลอดจากการปนเปอนในระหวางขนสงอยางแนนอน โดยทัว่ไปแลวจะมี
การบรรจุเนื้อไกในบรรจุภัณฑ มาจากโรงฆาชําแหละ 

แตทั้งนี้ ในสวนของผูประกอบการขนาดกลางและรายยอย ยังมีความจําเปนตอง
ควบคุมคุณภาพของเนื้อไก นับตั้งแตฟารมที่เล้ียง อาหารและยาสัตวที่ใช ขั้นตอนการฆาสัตวและ
มาตรฐานของโรงฆา และการขนสง 

(2) ปญหาของตลาดและสถานที่จําหนาย 
สถานที่จําหนายเนื้อสัตวปกโดยทั่วไปแลว มี 2 ประเภท คือ 
1. หางสรรพสินคา (Supermarket) ลักษณะของการจําหนาย มี 2 ลักษณะคือ 

ประการแรก โดยการบรรจุอยูในกลองโฟมและมีแผนพลาสติกใสปดไว โดยกลองโฟมดังกลาวจะ
วางแชอยูในชั้นวางที่มีการควบคุมอุณหภูมิใหมีความเย็นสม่ําเสมอและทั่วถึง ประการที่สอง โดย
การวางในชั้นวางที่มีการควบคุมอุณหภูมิ และวางเนื้อไกที่มีการแชเย็นในถาดวางขนาดใหญ 
เพื่อใหผูบริโภคไดเลือกซื้อโดยใชคีมคีบเนื้อไกที่ตองการแลวนํามาชั่งตามน้ําหนักที่ตองการ 

2. ตลาดสด ลักษณะของการจําหนายในตลาดสดซึ่งเปนแผงขาย สวนมากจะวาง
ไกไวบนน้ําแข็งบดที่อัดแนน ความเย็นจึงอาจไมทั่วถึงโดยเฉพาะเนื้อไกที่อยูขางบน โดยทั่วไป
ผูบริโภคมักเลือกซื้อไกในตลาดสดโดยใชมือหยิบไกใสในถาดชั่ง บางแผงไมมีน้ําลางมือ                   
                                                 

38สัมภาษณ พรศรี เหลารุจิสวัสดิ์.  ผูจัดการสมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย,         
14 กันยายน 2549. 
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ซ่ึงลักษณะของการสัมผัสกับเนื้อไกดังกลาว มีความเสี่ยงมากสําหรับผูบริโภค หากเนื้อไกดังกลาวมี
การปนเปอนของเชื้อโรคโดยเฉพาะไขหวัดนก อาจติดตอมายังผูบริโภคโดยการสัมผัสกับเนื้อไกได 
นอกจากนี้ส่ิงแวดลอมในตลาดสด โดยเฉพาะแผงขายไก สวนมากมักสกปรก ซ่ึงเชื้อโรคจาก
ส่ิงแวดลอมในตลาดสดอาจปนเปอนมายังเนื้อไกที่วางแชอยูบนน้ําแข็งได 

(3) ปญหาโรคระบาด 
ปญหาโรคระบาดในไกที่สําคัญคือ โรคแซลโมเนลลา และโรคไขหวัดนก แตที่

กระทบตอความเชื่อมั่นของผูบริโภคมากที่สุด คือ โรคไขหวัดนก ซ่ึงเปนโรคที่สามารถติดตอสูคน
ได ในชวงแรกของการระบาดผูบริโภคบางรายเลิกบริโภคเนื้อไก แมตอมาสามารถควบคุมโรคได            
ก็ตาม การบริโภคเนื้อไกก็ถือวายังนอยกวาชวงกอนเกิดการระบาด  

 
2.3.2.2 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก 
(1) ปญหาการกีดกันทางการคา 
ปญหาการกีดกันทางการคาที่สําคัญที่กระทบตอผูสงออกมาก คือ มาตรการทาง

ภาษี อยางกรณีสหภาพยุโรปประกาศปรับอัตราภาษีศุลกากรสําหรับผลิตภัณฑเนื้อไก เปนตน 
(2) ปญหาโรคระบาด 
จากสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดนก ทําใหประเทศไทยไมสามารถ

สงออกเนื้อไกสดแชแข็งได สามารถสงออกไดเฉพาะไกปรุงสุกเทานั้น ทําใหประเทศไทยตองเสีย
สวนแบงการตลาดสําหรับเนื้อไกสด โดยเฉพาะประเทศบราซิล ไดเขามาแทนที่สวนแบงการตลาด
ของเนื้อไกสดจากประเทศไทย เนื่องจากในประเทศบราซิลไมมีการระบาดของโรคไขหวัดนก 

 
2.4 ปญหาโรคไขหวัดนก 

2.4.1 ความเปนมาของโรคไขหวัดนก 
2.4.1.1 ไวรัสไขหวัดนกและการกอโรค39 
โรคไขหวัดนก (bird flu) เปนโรคไขหวัดใหญชนิดหนึ่งที่เกิดกับสัตวปก มีช่ือทาง

วิชาการวา “ไขหวัดใหญสัตวปก” (Avian influenza หรือ bird flu) เกิดจากไวรัสไขหวัดใหญ       
ชนิดหนึ่ง เรียกวา ชนิดหรือสายพันธุเอ (type A) ไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุนี้ นอกจากสามารถ
ติดตอไดในมนุษยแลว ยังติดตอไดในสัตวอ่ืนอีกมากมาย เชน เปด ไก สุกร มา และสัตวเล้ียงลูก
                                                 

39มรกต ตันติเจริญ และ นําชัย ชีววิวรรธน, บรรณาธิการ, “ไขหวัดนก” โรคอุบัติ
ใหมบนโลกใบเกา (ม.ป.ท., 2548), หนา 2-3. 
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ดวยนมอื่นๆ อีกหลายชนิด นอกจากนี้ยังมีไวรัสสายพันธุบีและซี (type B and C) ซ่ึงติดตอในคน
เทานั้น สวนไวรัสชนิดซีอาจจะติดตอในสุกรดวย แตทั้งนี้ ไมเคยพบการระบาดใหญจากไวรัส                  
ทั้งสองชนิดนี้ 

 
ไวรัสไขหวัดนกมีอารเอ็นเอ (RNA) เปนสารพันธุกรรม เรียงตัวอยูในรูปของสาย

อารเอ็นเอจํานวน 8 สายแยกตางหากจากกัน บรรจุอยูในแผนเยื่อสองชั้นที่มีไขมันเปนองคประกอบ 
(lipid bilayer) ไวรัสชนิดนี้สามารถติดตอกันไดในสัตวจําพวกนก พบการระบาดอยูตามธรรมชาติ
ในกลุมนกปา โดยปกติแลวไมติดตอหรือระบาดในคน จุดออนของไวรัสชนิดนี้คือ จะถูกทําลาย
ดวยความรอน เชน ที่อุณหภูมิ 56 องศาเซลเซียส นาน 3 ช่ัวโมง หรือ 60 องศาเซลเซียส นาน                  
30 นาที ขึ้นไป และไมทนตอความแหง และทําลายดวยน้ํายาฆาเชื้อทั่วไป เชน แอลกอฮอล และ
คลอโรฟอรม แตเชื้อไวรัสคงอยูไดนานในสิ่งขับถายและสารคัดหล่ังตางๆ เชน อุจจาระ น้ํามูก 
น้ําตา น้ําลาย และเสมหะ 

 
เชื้อไวรัสไขหวัดใหญสายพันธุเอ แบงประเภทเปนสายพันธุยอยตางๆ โดยอาศัย

โปรตีน  2  ชนิดที่อยูบริ เวณผิวนอกของเชื้อไวรัสเปนหลัก  คือ  โปรตีนฮีมแอกกลูตินิน 
(Hemagglutinin) ซ่ึงนิยมเรียกหรือแทนดวยอักษรยอเปน HA หรือ H ซ่ึงทําหนาที่จับกับตัวรับ 
(receptor) บนผิวเซลล เพื่อที่ไวรัสจะสามารถแทรกตัวเขาไปในเซลลของส่ิงมีชีวิตชนิดนั้นๆ ได 
โปรตีนอีกชนิดหนึ่งที่สําคัญของไวรัสไขหวัดนกคือโปรตีนนิวรามินิเดส (neuraminidase) ซ่ึงเรียกยอ
เปน NA หรือ N ซ่ึงทําหนาที่เปนเอนไซม (enzyme) ชนิดหนึ่งที่สามารถยอยโปรตีนชนิดหนึ่งที่
เรียกวา ไกลโคโปรตีน (glycoprotein) ทําใหไวรัสสามารถหลุดรอดจากดักจับของเมือกที่อยูใน
ระบบทางเดินหายใจได ไวรัสจึงสามารถบุกรุกเขาไปถึงเซลลที่อยูลึกเขาไปเรื่อยๆ ได สําหรับการ
จัดจําแนกสายพันธุยอยตามชนิดของโปรตีนทั้งสองชนิดนั้น มีการแบงกลุมโปรตีน H ออกเปน 15 
สายพันธุยอย (subtype) ในขณะที่แบงกลุมของโปรตีน N เปน 9 สายพันธยอย ในจํานวนนี้ มีกลุม
ของไวรัสที่มีโปรตีน H เพียง 3 สายพันธุยอย (H1, H2 และ H3) และ N เพียง 2 สายพันธุยอยเทานัน้ 
(N1 และ N2) ที่พบกระจายทั่วไปในมนุษย สําหรับไวรัสไขหวัดนกที่ระบาดในประเทศไทยเปน
สายพันธุยอย H5N1 ซ่ึงหมายความวาไวรัสดังกลาวถูกจัดจําแนกใหมีโปรตีนฮีมแอกกลูตินิน ชนิด
ที่ 5 และโปรตีนนิวรามินิเดสชนิดที่ 1 นั่นเอง จากขอมูลการระบาดพบวา มีไวรัสไขหวัดใหญ
จํานวน 3 สายพันธุยอย ที่ระบาดกันอยูในกลุมสัตวปกคือ สายพันธุยอ H5 H7 และ H9 โดยที่เชื้อ
ไวรัสไขหวัดนกที่พบในประเทศไทยในการระบาดตั้งแตตนป 2547 เปนสายพันธุยอย H5N1 ไวรัส
ไขหวัดนกสายพันธุยอยอ่ืนๆ ก็อาจมีการติดตอมายังมนุษยไดเชนกัน เชน พบวามีการติดไวรัส
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ไขหวัดนกชนิด H7N7 ที่ประเทศเนเธอรแลนด ในป พ.ศ. 2546 ในกรณีหลังนี้ มีผูปวยรวม 89 ราย 
และมีผูปวยเสียชีวิต 1 ราย เปนตน 

 
2.4.1.2 อาการของโรคและการติดตอ40 
อาการของคนและสัตวที่ติดโรคไขหวัดนกจะคลายคลึงกับอาการของคนและสัตว

ที่เปนไขหวัดใหญ แตอาจจะมีรายละเอียดบางอยางที่แตกตางออกไป ดังนี้ 
2.4.1.2.1 ระยะฟกตัวและอาการในสัตว 
ระยะฟกตัวของโรคไขหวัดนก มีตั้งแตระยะเวลาเพียงไมกี่ช่ัวโมงจนถึง 3 วัน 

สัตวจะมีอาการซึม ซูบผอม ไมกินอาหาร ขนยุง ลดการออกไข จาม หายใจลําบาก หนาบวม หงอน
และเหนียงบวม สีดําคล้ํา มีอาการทางประสาท ทองเสีย นอกจากนี้ยังพบอีกดวยวาในบางกรณี 
สัตวอาจตายกะทันหันโดยไมแสดงอาการ อัตราการตายของสัตวจากโรคนี้สูงมาก ราว 90-100% 

 
2.4.1.2.2 วิธีการติดตอระหวางสัตว 
ไวรัสจะติดตอผานทางน้ําลาย น้ํามูก และอุจจาระของสัตวที่ติดโรค และติดตอสู

สัตวปกที่ไวตอการรับเชื้อ ผานทางระบบทางเดินหายใจและทางเดินอาหาร ทั้งนี้ การติดเชื้อจากมูล
สูปากเปนวิธีที่พบบอยที่สุด 

 
2.4.1.2.3 วิธีการติดตอระหวางสัตวสูคน 
คนสามารถติดเชื้อจากสัตวไดจากการสัมผัสสัตวปวยโดยตรง และโดยทางออม 

จากการสัมผัสกับสารคัดหล่ังจากสัตวที่เปนโรค เชน อุจจาระ น้ํามูก น้ําลายของสัตวปวย โดยเชื้อ
ไวรัสมักจะติดมากับมือผูปวย เมื่อเผลอใชนิ้วมือแยงตา แยงจมูก เชื้อก็จะเขาสูรางกายทางเยื่อบุตา
หรือเยื่อบุจมูก ดังนั้น ผูมีความเสี่ยงในการเกิดโรค ไดแก ผูที่มีอาชีพเกี่ยวของหรือใกลชิดสัตวปก 
เชน ผูเล้ียง ชําแหละ ขนสง ขนยาย ผูขายสัตวปกและซากสัตวปก สัตวบาล และสัตวแพทย รวมถึง
เด็กๆที่เลนและคลุกคลีกับสัตวปก ปจจุบันยังไมพบการติดเชื้อจากการกินเนื้อหรือไขของสัตวปก 

 
2.4.1.2.4 ระยะฟกตัวและอาการในคน 
ระยะฟกตัวในคน เฉลี่ย 3-5 วัน สูงสุดไมเกิน 7 วัน ผูปวยจะมีอาการคลายกับ

ไขหวัดใหญทั่วไป คือ เร่ิมดวยอาการมีไขสูง หนาวสั่น ปวดศีรษะ ปวดเมื่อยกลามเนื้อ ออนเพลีย 

                                                 

40เร่ืองเดียวกัน, หนา 5-6. 
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เจ็บคอ ไอแหงๆ คัดจมูก น้ํามูกไหล และอาจมีอาการตาแดงรวมดวย บางคนอาจมีอาการคลื่นไส
อาเจียน ทองเดินรวมดวย ผูปวยในกลุมเด็กเล็ก ผูสูงอายุ หรือผูที่มีโรคประจําตัว เชน โรคเบาหวาน 
โรคหัวใจ อาจจะมีอาการรุนแรงได โดยจะมีอาการหอบ หายใจลําบาก เนื่องจากปอดอักเสบรุนแรง 
อาจมีอาการแทรกซอนอื่นๆ ที่รุนแรงเปนอันตรายถึงชีวิตได ในรายที่เปนไมรุนแรงและไมมีโรค
แทรกซอน จะหายไดเองภายใน 2-7 วัน และอาจมีบางรายที่ติดเชื้อไขหวัดนก แตไมแสดงอาการ
เจ็บปวยไดเชนกัน 

 
2.4.1.2.5 การติดตอจากคนสูคน 
ปจจุบันยังไมพบวามีการติดตอของไขหวัดนกจากคนสูคนอยางกวางขวาง แตก็มี

บางรายซึ่งมีนอยมาก ที่ตองสงสัยวาอาจจะติดตอจากคนสูคน อยางไรก็ตาม มีการวิตกกันวา ถาเชื้อ
ไขหวัดนกกลายพันธุก็อาจติดจากคนสูคน ซ่ึงทําใหเกิดการระบาดอยางรุนแรงได เนื่องจากยังไมมี
ภูมิตานทานที่จําเปนในประชากรทั่วไป 

 
2.4.1.3 การตรวจเชื้อไขหวัดนก41 
การวินิจฉัยการติดเชื้อไวรัสไขหวัดนกอาจทําไดดวยการเพาะเลี้ยงเชื้อ การ

ตรวจหาแอนติเจน การตรวจหาสารพันธุกรรมอารเอ็นเอ (RNA) ของไวรัส และการตรวจหา
แอนติบอดี (antibody) รายงานจากองคการอนามัยโลก (World Health Organisation : WHO) ระบุ
วามีวิธีการตรวจสอบ และจําแนกไวรัสในสัตวที่เชื่อถือไดไมนอยกวา 10 วิธี แตละวิธีในการตรวจ
เชื้อไวรัส H5N1 มีขอดีและขอเสียแตกตางกันไป ยกตัวอยางเชน 

- การเพาะเลี้ยงเชื้อดวยไขไกหรือเซลลในจานเพาะเลี้ยง เปนวิธีการที่สามารถทําได
ทันที แตตองการผูเชี่ยวชาญ เครื่องมือและสถานที่พิเศษในการตรวจ คาใชจายสูงมาก และรูผลชา 

- วิธีอารที-พีซีอาร (RT-PCR) เปนวิธีที่มีประสิทธิภาพสูงมาก สามารถตรวจพบ
ไดแมวาจะมีปริมาณไวรัสนอยมาก แตตองการผูเชี่ยวชาญและเครื่องมือพิเศษในการตรวจ 

- วิ ธี อี ไ ล ซ า (ELISA) มี วั ต ถุ ดิ บ แ ล ะ ชุ ด ต ร ว จ ที่ ก ร ม ป ศุ สั ต ว  แ ล ะ
กรมวิทยาศาสตรการแพทยอยูแลว ไมตองการผูเชี่ยวชาญในการทดสอบ และมีคาใชจายต่ํา 

- วิ ธี อิมมูโนโครมาโตกราฟ  (Immunochromatography)ใชโมโนโคลนอล
แอนติบอดี (monochronal antibody) ซ่ึงมีความจําเพาะสูงกับไวรัสไขหวัดใหญ สามารถทําได
สะดวกรวดเร็วมาก ภายในเวลาเพียง 10 นาที ปจจุบันมีผูผลิตชุดตรวจไขหวัดนกที่ใชวิธีการตรวจ

                                                 

41เร่ืองเดียวกัน, หนา 7-8. 
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แบบนี้ในประเทศไทยแลว คือ บริษัท อินโนวา ไบโอเทคโนโลยี ภายใตการสนับสนุนของศูนย
พันธุวิศวกรรมและเทคโนโลยีชีวภาพแหงชาต ิ

การตรวจสอบดวยชุดตรวจแบบวิธีอิมมูโนโครมาโตกราฟนี้ แมจะใชสําหรับ
วินิจฉัยไวรัสกอโรคไขหวัดใหญได แตไมสามารถระบุชัดถึงชนิดของเชื้อวาเปนไขหวัดใหญ             
สายพันธุยอยใด ซ่ึงในจํานวนนี้บางสายพันธุยอยอาจจะเปนไวรัสที่มีระบาดอยูตามปกติใน                
ฤดูหนาว ในขณะที่บางกรณีอาจเปนไวรัสชนิด H5N1 ที่ตองเฝาระวังเปนพิเศษ การระบุสายพันธุ
ยอยของเชื้อจําเปนตองใชการตรวจสอบโดยละเอียดดวยวิธีการอื่นที่ออกแบบมาจําเพาะกับ                
สายพันธุยอยนั้นๆ ตอไป  

 
2.4.2 ปญหาโรคไขหวัดนกในประเทศไทย 

2.4.2.1 สถานการณการระบาดของโรคไขหวัดนก 
ตามที่ประเทศไทยไดประกาศอยางเปนทางการเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 วามี

การระบาดของโรคไขหวัดนก โดยหองปฏิบัติการไดยืนยันผลการตรวจ  พบเชื้อไวรัสโรค                 
ไขหวัดนกสายพันธุ H5N1 ซ่ึงเปนชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI)             
เปนครั้งแรก และไมเคยปรากฏมีมากอนในประเทศไทย โดยพบเชื้อโรคดังกลาวที่ฟารมไกไขแหง
หนึ่งที่ตําบลบานแหลม อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี  

 
ทั้งนี้ การระบาดของโรคไขหวัดนกนับตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2547 จนถึงเดือน

พฤศจิกายน 2548 สรุปสถานการณการระบาดได ดังนี้42  
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

42ศูนยควบคุมโรคไขหวัดนก  สํานักควบคุม  ปองกันและบําบัดโรคสัตว                    
กรมปศุสัตว, การควบคุมโรคไขหวัดนกในประเทศไทย, (กรุงเทพมหานคร: โรงพิมพชุมนุม
สหกรณการเกษตรแหงประเทศไทย, 2548), หนา 94. 
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2.4.2.1.1 การระบาดของโรคไขหวัดนกรอบที่ 1 (23 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2547) 
 

 
รูปที่ 3 การระบาดรอบที่ 1   
 
พบโรคไขหวัดนกชนิดสายพันธุ H5N1 คร้ังแรกเมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547              

ในฟารมไกไขที่อําเภอบางปลามา จังหวัดสุพรรณบุรี และพบโรคไขหวัดนกครั้งสุดทายในรอบแรก 
เมื่ อวันที่  24  พฤษภาคม  2547  ที่ฟารมไก ในภาควิชาสัตวศาสตร  คณะเกษตรศาสตร 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม 

สรุปสถานการณการระบาดในครั้งนี้พบวามีโรคไขหวัดนกทั้งหมด 190 คร้ัง ใน 
141 ตําบล 88 อําเภอ 42 จังหวัด พื้นที่ที่พบโรคมากที่สุดไดแกภาคเหนือตอนลาง 55 คร้ัง (28.95%) 
รองลงมาไดแกภาคตะวันออก 37 คร้ัง (19.47%) และภาคกลาง 24 คร้ัง (12.63%) พื้นที่ที่ไมพบการ
เกิดโรคไดแก ภาคใตตอนลาง ชนิดสัตวปกที่พบโรคมากที่สุดไดแก ไกพื้นเมือง 58.42% รองลงมา
ไดแก ไกเนื้อและไกไข จํานวนเทากัน คือ 2.11% 
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2.4.2.1.2 การระบาดของโรคไขหวัดนกรอบที่ 2 (3 กรกฎาคม 2547– 12 เมษายน 2548) 
 

 
รูปที่ 4 การระบาดรอบที่ 2   
 
พบโรคไขหวัดนกครั้งแรกในการระบาดรอบที่สองเมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2547           

ที่ฟารมไกไขในอําเภอผักไห จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และพบโรคไขหวัดนกครั้งสุดทายในรอบ 
ที่สอง เมื่อวันที่ 12 เมษายน 2548 ในไกชนที่ตําบลทายตลาด อําเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 

สรุปผลการพบโรคไขหวัดนกในรอบสอง พบโรคไขหวัดนกทั้งหมด 1,542 คร้ัง 
ใน 784 ตําบล 264 อําเภอ 51 จังหวัด พื้นที่ที่พบโรคไขหวัดนกมากที่สุดไดแกภาคเหนือตอนลาง 
จํานวน 631 คร้ัง (40.92%) รองลงมาไดแกภาคกลาง จํานวน 597 คร้ัง (38.72%) สวนพื้นที่
ภาคเหนือพบโรคนอยที่สุด จํานวน 3 คร้ัง (0.19%) และชนิดสัตวที่ใหผลบวกตอเชื้อไวรัส            
ไขหวัดนก เรียงลําดับจากมากไปหานอย ไดแก ไกพื้นเมือง เปดไลทุง ไกเนื้อ ไกไข นกกระทา และ
สัตวปกอื่นๆ คิดเปน 57.03%, 5.23%, 4.63%, 1.99% และ 1.93% ตามลําดับ 
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2.4.2.1.3 การระบาดของโรคไขหวัดนกรอบที่  3  (1 กรกฎาคม  2548 –                           
9 พฤศจิกายน 2548)) 

 

 
รูปที่ 5 การระบาดรอบที่ 3   
 
พบโรคไขหวัดนกครั้งแรกในการระบาดรอบที่ 3 เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 ที่

ฟารมนกกระทา หมู 1 ตําบลศาลาขาว อําเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี 
พบโรคไขหวัดนกทั้งหมด 77 คร้ัง ใน 56 ตําบล 28 อําเภอ 11 จังหวัด พื้นที่ที่พบ

โรคไขหวัดนกมากที่สุดไดแกภาคกลาง จํานวน 37 คร้ัง (48.1%) รองลงมาไดแก ภาคเหนือตอนลาง 
25 คร้ัง (32.5%) ภาคตะวันตก จํานวน 11 คร้ัง (14.3%) ภาคตะวันออก จํานวน 2 คร้ัง (2.6%) และ
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จํานวน 2 คร้ัง (2.6%) และชนิดสัตวที่ใหผลบวกตอเชื้อไวรัสไขหวัดนก 
เรียงลําดับจากมากไปหานอยไดแก ไกพื้นเมือง นกกระทา ไกชน ไกเนื้อ เปดไลทุง และไกเนื้อ          
คิดเปน 73%, 8.1%, 6.8%, 5.4%, 4.1%, และ 2.7% ตามลําดับ 

 
2.4.2.2 มาตรการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกในประเทศไทย 
ประเทศไทยไดใหความสําคัญกับการแกไขปญหาโรคไขหวัดนก โดยเนนความ

ปลอดภัยของประชาชนเปนหลักควบคูไปกับการควบคุมโรคไขหวัดนกในสัตวปกไมใหเกิดการ
ระบาดตามมาอีก ซ่ึงจะสงผลกระทบตอเศรษฐกิจและสังคมตามมา ทั้งนี้ การดําเนินการเนนการ
ควบคุมโรคในสัตวปกเปนหลัก ซ่ึงจะสงผลตอความปลอดภัยของคนตามมา ปญหาโรคไขหวัดนก
จึงเปนปญหาสําคัญระดับชาติที่ตองดําเนินการแกไข และเปนปญหาระดับนานาชาติ ซ่ึงแตละ
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ประเทศ รวมทั้งองคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ จะตองรวมมือกันเพื่อแกไขปญหาดังกลาวให
หมดสิ้นไปโดยเร็วที่สุดเทาที่จะทําได อยางไรก็ตาม ในสวนของการดําเนินการแกไขปญหาโรค
ไขหวัดนกของประเทศไทย นับตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2547 ซ่ึงเปนวันที่ประเทศไทยประกาศอยาง
เปนทางการวาพบการระบาดของโรคไขหวัดนก โดยเฉพาะการระบาดของโรคไขหวัดนกรอบที่ 1 
(23 มกราคม – 24 พฤษภาคม 2547) นั้น เพื่อเปนการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดใหเกิดผล
สัมฤทธิ์ รัฐบาลไทย โดยกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ หนวยงานผูรับผิดชอบ 
(Competent Authority : CA) ตามกฎกระทรวงแบงสวนราชการกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ พ.ศ. 2545 ขอ 1 “ใหกรมปศุสัตว มีภารกิจเกี่ยวกับการสงเสริมและพัฒนาเทคโนโลยีการ
ผลิตสัตวและสุขภาพสัตวใหมีสัตวเพียงพอที่ไดมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง 
สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และสามารถแขงขันไดในตลาดโลกได...” จึงไดมีการใช
มาตรการตางๆ ในการแกไขปญหาโรคไขหวัดนก ดังนี้ 

 
2.4.2.2.1 การเฝาระวัง 
การดําเนินการเฝาระวังตองใชเครือขายเจาหนาที่ในพื้นที่ เชน อาสาสมัครของ 

กรมปศุสัตว ของกระทรวงสาธารณสุข หรือบุคลากรจากหนวยงานอื่นที่ไดรับมอบหมายใหปฏิบัติ
หนาที่ในการคนหาสัตวปกปวยหรือตายผิดปกติ เมื่อเครือขายเฝาระวังโรคพบสัตวปกปวยหรือตาย
จะตองแจงใหปศุสัตวจังหวัดหรือปศุสัตวอําเภอเขาตรวจสอบ และใหสํานักงานปศุสัตวจังหวัด
รายงานกรมปศุสัตวทราบภายใน 8 ช่ัวโมง ตามระบบและรูปแบบรายงานที่กรมปศุสัตวกําหนด 
รวมทั้งแจงใหสํานักงานสาธารณสุขจังหวัดทราบดวย และตองเก็บตัวอยางซากสัตวปกหรือทํา 
cloacal swab∗ สงตรวจไปยังหองปฏิบัติการในทองที่ 

 
2.4.2.2.2 การสอบสวนโรค 
เมื่อสํานักงานปศุสัตวจังหวัดไดรับแจงกรณีสัตวปวยหรือตายผิดปกติจากเครือขาย

เฝาระวังแลว ใหดําเนินการสอบสวนหาสาเหตุที่แทจริงของการเกิดโรค โดยใชวิชาการตามหลัก

                                                 

∗cloacal swab คือ วิธีการเก็บตัวอยาง โดยการใชไมพันสําลี (cotton bud) สอดเขา
กนสัตวปก ปายรอบผนังทวารหนักใหมีอุจจาระติดสําลีออกมา ถาสัตวปกขนาดเล็กใหใชไมพัน
สําลีปายอุจจาระสดๆ จากพื้นแทนการปายกน จากนั้นนําผลไปตรวจในหองปฏิบัติการตอไป 
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วิชาชีพการสัตวแพทยแลวรายงานใหกรมปศุสัตวทราบทันทีทุกครั้งที่มีการเกิดโรค โดยใชแบบ
รายงานการสอบสวนสาเหตุและระบาดวิทยาของโรคสัตวปก 

 
2.4.2.2.3 การทําลายสัตวปกและการจายเงินคาชดใช 
เมื่อพบสัตวปกปวยหรือตายผิดปกติที่มี ลักษณะอาการของโรคไขหวัดนก               

สัตวแพทยประจําทองที่ใชดุลพินิจตามหลักวิชาการสัตวแพทยส่ังทําลายสัตวปกดังกลาวไดโดย         
ไมตองรอผลการตรวจยืนยันทางหองปฏิบัติการ  ตามมาตรา  10 (4) แหงพระราชบัญญัติ                     
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และตองทําลายสัตวปกในบริเวณนั้นใหแลวเสร็จภายใน 12 ช่ัวโมง โดย
ตองมีคณะกรรมการทําลายสัตวปกและคณะกรรมการประเมินราคา ดําเนินการอยางถูกตอง 
โปรงใสและรวดเร็ว เจาของสัตวปกที่ถูกทําลายจะไดรับคาชดใชรอยละ 75 ตามกฎกระทรวง              
ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2499) แตหากในกรณีที่เจาของสัตวไดจงใจกระทําความผิดตอพระราชบัญญัติโรค
ระบาดสัตว พ.ศ. 2499 จะไมมีการชดใชใหเมื่อมีการทําลายสัตวปก 
 

2.4.2.2.4 การควบคุมการเคลื่อนยายสัตวปกและซากสัตวปก 
สัตวปกที่อนุญาตให เคลื่อนยายไดตองผานการตรวจโรคไขหวัดนกจาก

หองปฏิบัติการของกรมปศุสัตว และตองมีผลการตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัดนก และตองมี
ใบอนุญาตเคลื่อนยายจากเจาหนาที่กรมปศุสัตวทุกครั้ง หากไมมีใบอนุญาตเคลื่อนยายจะตองจับกุม
ดําเนินคดีตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ตอไป 

 
2.4.2.2.5 การทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรค 
การทําความสะอาดและทําลายเชื้อโรค จะตองดําเนินการทันทีที่พบโรคในพื้นที่ 

โดยทําความสะอาดและฉีดพนน้ํายาฆาเชื้อโรคชนิดที่มีประสิทธิภาพในการฆาเชื้อไวรัสไขหวัดนก
ตามจุดเกิดโรคและพื้นที่ใกลเคียง โดยเฉพาะสถานที่เล้ียงสัตวปกหรือฟารมสัตวปก เชน สถานที่
เล้ียงเปดไลทุง สถานที่เล้ียงไกพื้นเมืองหรือไกชน และโรงฆาสัตวปก ทั้งนี้ จังหวัดที่พบการเกิดโรค
บอยๆ จะตองพิจารณาดําเนินการทั้งจังหวัด 

 
2.4.2.2.6 การปรับระบบโครงสรางการเลี้ยงสัตวปก 
การปรับระบบโครงสรางการเลี้ยงสัตวปกตองสงเสริมใหเกษตรกรผูเล้ียงสัตวปก

ปรับปรุงระบบการเลี้ยงสัตวปกเชิงพาณิชยใหเปนแบบระบบปด  และใหมีระบบการปองกันและ
ควบคุมโรคตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) นอกจากนี้ การนําสัตวปกเขาเลี้ยง
ใหมนั้นตองเปนไปตามหลักเกณฑตามเงื่อนไขที่กรมปศุสัตวกําหนด 
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2.4.2.2.7 การปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกในไกชนและไกพื้นเมือง 
การปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกในไกชนและไกพื้นเมืองจะตองมีการเรงรัด

และสงเสริมใหเกษตรกรปรับระบบการเลี้ยง โดยเนนใหเกษตรกรแยกสถานที่เล้ียงสัตวปกออกจาก
สถานที่พักอาศัย อยางนอยใหมีการสรางเลาหรือโรงเรือนอยางงายเพื่อใหเปนที่เล้ียงสัตวปก 
นอกจากนี้ การอนุญาตใหเปดสนามชนไกนั้นใหอยูในดุลพินิจของผูวาราชการจังหวัดตามที่
กระทรวงมหาดไทยกําหนด แตหากจังหวัดใดมีหรือสงสัยวามีโรคไขหวัดนก รวมทั้งจังหวัด
ใกลเคียง หามมิใหมีการออกใบอนุญาตใหมีการพนันชนไก จังหวัดจึงตองปฏิบัติตามขอกําหนด
ของกรมปศุสัตวในเรื่องของการปองกันโรคอยางเครงครัด และตองมีใบอนุญาตในการเคลื่อนยาย
และสมุดประจําตัวไกชนทุกครั้งที่เขาสนามชนไก และหากเกิดปญหาโรคไขหวัดนกในพื้นที่
จังหวัดดังกลาว โดยพบวาจังหวัดนั้นมิไดมีการควบคุมกํากับใหเปนไปตามนโยบายดังกลาว จะตอง
มีการสอบสวนขอเท็จจริงเพื่อดําเนินการลงโทษทางวินัยกบัผูกระทําความผิด 

 
2.4.2.2.8 การปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกในเปดไลทุง 
เกษตรกรที่เล้ียงเปดไลทุงอยูเดิมใหเล้ียงไดภายในกลุมการเลี้ยง 3 จังหวัดหรือ            

1 จังหวัดตามขอตกลงที่กรมปศุสัตวกําหนด โดยอนุโลมจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2548 หาก
เกษตรกรหรือเจาของรายใดสามารถปรับเขาสูระบบโรงเรือนหรือฟารมไดก็ใหปรับเขาสูระบบ
ดังกลาวทันที หลังจากนี้จะตองนําเปดเขาไปเลี้ยงในระบบฟารมหรือโรงเรือนเทานั้น ไมอนุญาตให
นําไปเลี้ยงในลักษณะไลทุง และการเคลื่อนยายเปดไลทุงจะตองปฏิบัติใหเปนไปตามที่กรมปศุสัตว
กําหนด  ซ่ึงกอนที่จะเคลื่อนยายเปดเขาสูฟารมหรือโรงเรือนตองขออนุญาตจากเจาหนาที่                  
กรมปศุสัตวทุกครั้ง และตองแนบหลักฐานการตรวจไมพบเชื้อโรคไขหวัดนกจากหองปฏิบัติการ
ของกรมปศุสัตว 

 
2.4.3 ความรวมมือขององคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของในการปองกันและควบคุม  
         โรคไขหวัดนก 

ปญหาโรคไขหวัดนกมิใชมีผลกระทบภายในประเทศที่เกิดการระบาดของโรค
เทานั้น แตยังกระทบตอนานาประเทศ โดยเฉพาะโรคนี้สามารถระบาดไดอยางรวดเร็วหากไมมี
มาตรการปองกันและควบคุมที่ดีพอ และอาจมีการเปลี่ยนแปลงสายพันธุของเชื้อไวรัส ทําใหมีการ
ระบาดใหญจากคนสูคนได ทั้งนี้ องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ไดแก องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of The United Nation  : FAO) 
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des Epizooties : OIE) และองคการ
อนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ไดใหความสําคัญกับปญหาโรคไขหวัดนก ส่ิงที่
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องคการระหวางประเทศทั้งสามวิตก คือ การระบาดของโรคจากประเทศหนึ่งไปยังอีกประเทศหนึ่ง 
โดยเฉพาะแหลงการระบาดจากเอเชียไปยังภูมิภาคอื่น โดยเฉพาะการแพรกระจายของโรคผาน
สินคาปศุสัตวในรูปแบบตางๆ อาจจะเปนการหิ้วไปของผูโดยสาร การคาเปนทางการ และขณะนี้ 
H5N1 ไมไดระบาดแตเฉพาะในสัตวปก แตมีการระบาดในสัตวอ่ืนๆ แลวมีการระบาดมาในคน 
และสิ่งที่นาเปนหวงคือการระบาดจากคนสูคน43 ซ่ึงไดมีการระบาดมาแลวในอดีตเริ่มตั้งแต  
ไขหวัดใหญสเปน (Spanish Flu) ระบาดในป ค.ศ. 1918-1919 (พ.ศ. 2461-2462) ไขหวัดใหญเอเชีย 
(Asian Flu) ระบาดในป ค.ศ. 1957-1958 (พ.ศ. 2500-2501) ไขหวัดใหญฮองกง (Hong Kong Flu) 
ระบาดในป ค.ศ. 1968-1969 (พ.ศ. 2511-2512) และไขหวัดใหญรัสเซีย (Russian Flu) ซ่ึงระบาดใน
ป ค.ศ. 1977 (พ.ศ. 2520)44  

 
2.4.4 ผลกระทบของโรคไขหวัดนก  

2.4.4.1 ผลกระทบดานสาธารณสุข 
การระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ในสัตวปก ที่เกิดขึ้นในหลายๆ 

ประเทศทั่วโลก โดยเฉพาะประเทศในแถบทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต พบการติดตอของโรคใน
คน 5 ประเทศ คือ ไทย เวียดนาม กัมพูชา อินโดนีเซีย และจีน โดยพบจํานวนผูปวยและเสียชีวิต
ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2546 ถึงปจจุบัน (10 มกราคม 2549) มีผูปวยทั้งสิ้น 147 ราย และเสียชีวิต 
78 ราย โดยแยกเปนประเทศและชวงเวลาตามตารางที่ 145 

 
 
 
 
 
 

                                                 

43“แกปญหาหวัดนก สอดคลองกับองคการระหวางประเทศอยางไร?” สาสนไกไข
และปศุสัตว 2, 19 (ธันวาคม 2547): 10. 

44มรกต ตันเจริญ และนําชัย ชีววิวรรธน, บรรณาธิการ, “ไขหวัดนก” โรคอุบัติใหม
บนโลกใบเกา, หนา 13-15. 

45ศูนยควบคุมโรคไขหวัดนก  สํานักควบคุม  ปองกันและบําบัดโรคสัตว                    
กรมปศุสัตว, การควบคุมโรคไขหวัดนกในประเทศไทย, หนา 66. 
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ตารางที่ 1 จํานวนผูปวยและเสียชีวิตดวยโรคไขหวัดนก ตั้งแตวันที่ 26 ธันวาคม 2546– 10 มกราคม 2549 
 
พ.ศ. อินโดนีเซีย กัมพูชา ไทย เวียดนาม จีน ตุรกี รวม 
 ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย ตาย ปวย 
2546 0 0 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 3 3 
2547 0 0 0 0 17 12 29 20 0 0 0 0 46 32 
2548 16 11 4 4 5 2 61 19 7 5 0 0 93 41 
2549 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4 2 5 2 
รวม 16 11 4 4 22 14 93 42 8 5 4 2 147 78 
ที่มา : องคการอนามัยโลก (www.who.int), 2549       
       

2.4.4.2 ผลกระทบดานเศรษฐกิจและสังคม 
(1) ผลกระทบตอการบริโภคเนื้อไกภายในประเทศ 
จากสถานการณโรคไขหวัดนกตั้งแต  
- 23 มกราคม 2547 ประเทศไทยประกาศพบการระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศ  
- 7 กุมภาพันธ 2547 ภาครัฐและเอกชนรวมกันจัดงาน  มหกรรมกินไกไทย

ปลอดภัย 100% ขึ้นที่บริเวณทองสนามหลวง และศาลากลางจังหวัดตางๆ ทั่วประเทศ 
- 4 กรกฎาคม 2547 มีการระบาดของโรคไขหวัดนกรอบที่ 2  
- 14 ตุลาคม 2547 มีขาวเสือติดเชื้อไขหวัดนกจากการกินซี่โครงไก 
การระบาดของโรคไขหวัดนกดังกลาว โดยเฉพาะขาวการเสียชีวิตของผูปวยจาก

โรคไขหวัดนก ในชวงเดือนมกราคม ทําใหการบริโภคเนื้อไกในประเทศลดลงอยางมาก เนื่องจาก
ความไมเชื่อมั่นในความปลอดภัยของเนื้อไกและผลิตภัณฑ การบริโภคกระเตื้องขึ้นในชวงเดือน
เมษายน และดีขึ้นเปนลําดับเกือบเทาภาวะปกติในเดือนมิถุนายนและกรกฎาคม จนกระทั่งมีรายงาน
ความเปนไปไดในการติดเชื้อไขหวัดนกจากคนสูคน จนถึงการระบาดของโรคไขหวัดนกในเสือ  
ทําใหการบริโภคลดลงไปอีกประมาณ 30% โดยสรุป การบริโภคจากภาวะปกติในป 2546 การ
บริโภคเฉลี่ยที่ 13 กิโลกรัมตอคนตอป มาอยูที่ 8 กิโลกรัมตอคนตอป46 

 

                                                 

46เร่ืองเดียวกัน, หนา 69. 
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หนวย : พันตัน/เดือน 
ที่มา : สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย, 2547 

รูปที่ 6 การบริโภคเนื้อไกภายในประเทศ ป 2547 
 
(2 ) ผลกระทบตอการสงออก 
การสงออกรวมในป  2547 ปริมาณ  210,000 ตัน  มูลคา  23,700 ลานบาท 

เปรียบเทียบกับการสงออกในป 2546 ปริมาณ 545,000 ตัน มูลคา 46,700 ลานบาท (ปริมาณลดลง 
60%, มูลคาลดลง 50% เนื่องจากการระบาดของโรคไขหวัดนก) 

แนวโนมการสงออกในป 2548 คาดวาไกสดแชแข็งจะยังไมสามารถสงออกได  
ไกแปรรูปรุงสุกคาดวาจะสงออกไดในปริมาณ 300,000 ตัน มูลคา 34,000 ลานบาท47 

 

                                                 

47เร่ืองเดียวกัน, หนา 68. 
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ที่มา : สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย, 2547 
รูปที่ 7 การสงออกเนื้อไกของไทย 
 

ทั้งนี้ ผลจากการระบาดของโรคไขหวัดนกทําใหการนําเขาเนื้อไกและผลิตภัณฑจาก
ประเทศไทย ลดนอยลง โดยเฉพาะประเทศญี่ปุนและสหภาพยุโรป ซ่ึงเปนตลาดสงออกที่สําคัญของไทย  
ตารางที่ 2 อัตราการนําเขาเนื้อไกของประเทศญี่ปุน ในป 2546 และ 2547 
 
ป China Thailand USA Brazil Other TOTAL  
2546 196,684 265,869 50,850 174,942 7,350 695,695 
2547 128,863 110,224 30,739 295,552 13,094 578,445 
 
ที่มา : สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย, 2547 
 
ตารางที่ 3 อัตราการนําเขาเนื้อไกของสหภาพยุโรปในป 2546 และ 2547 
 
ป Brazil Thailand Other TOTAL  
 
2546 163,853 159,859 46,288 370,000 
2547 271,636 83,027 35,337 390,000 
 
ที่มา : สมาคมผูผลิตไกเพื่อสงออกไทย, 2547 
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(3) ผลกระทบตออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่อง 
การระบาดของโรคไขหวัดนกนอกจากสงผลกระทบตอการบริโภคไก

ภายในประเทศและการสงออกแลว ยังสงผลกระทบตออุตสาหกรรมที่เกี่ยวเนื่องอีกดวย เชน 
อุตสาหกรรมอาหารแปรรูปจากไก อุตสาหกรรมอาหารสัตว รวมไปถึงอุตสาหกรรมที่เกี่ยวของกับ
การทองเที่ยวและบริการอีกดวย 

 
2.4.5 การปองกันโรคในสัตวปก 

จากที่ไดกลาวมา อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเปนอุตสาหกรรมที่มีความสําคัญ
ตอเศรษฐกิจของประเทศ เมื่ออุตสาหกรรมดังกลาวไดรับผลกระทบจากการระบาดของโรค  
ไขหวัดนก จึงสงผลโดยรวมตอเศรษฐกิจของประเทศ นอกจากนี้แลว แมวาไดมีการใชมาตรการใน
การปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกแลวก็ตาม มาตรการปองกันโรคในสัตวปก ไมวาจะเปนโรค
ไขหวัดนกหรือโรคอื่นใด การปองกันโรคเปนมาตรการสําคัญเพื่อปองกันไมใหโรคเกิดขึ้น  

ทั้งนี้ การปองกันโรคมีมาตรการที่สําคัญอยู 4 ประการ ดังนี้48 
2.4.5.1 การปองกันโรคดวยการจัดการสุขาภิบาล 
การสุขาภิบาลที่ดีปองกันไมใหเชื้อโรคเขามาในฝูงไก โดยใชมาตรการตางๆ                     

เร่ิมตั้งแตการสรางโรงเรือนไกที่ถูกสุขลักษณะ พื้นคอนกรีต มีตาขายขนาดเล็กบุโดยรอบโรงเรือน
เพื่อปองกันนก และหนูที่อาจนําเชื้อโรคเขาไปในคอก เขมงวดการเขาออกฟารมโดยบุคคลภายนอก 
แยกโรงเรือนเล้ียงไกใหหางจากถนน และบานเรือน รักษาความสะอาดอุปกรณตางๆในโรงเรือน 
เล้ียงไก ลูกไกที่นําเขามาเลี้ยงจะตองปลอดจากโรค คนงานในฟารมเลี้ยงไกตองสะอาด มีการชําระ
รางกายและเปลี่ยนเสื้อผากอนเขาในโรงเรือน อาหารที่ใหไกกินตองใหมคุณภาพดี ใสในถังที่จัดไว
โดยเฉพาะไมปะปนกัน และรวมถึงมาตรการอื่นๆ ที่จําเปนในการปองกันไมใหเชื้อโรคเขาไปใน             
โรงเรือนเล้ียงไกได 

 
2.4.5.2 การปองกันโรคดวยการใชยา 
ยาบางชนิดเมื่อใหไกในปริมาณเล็กนอยจะชวยในการเจริญเติบโตของไก ทําให

ไกสมบูรณ แข็งแรง มีความตานทานโรคดีขึ้น ยาบางชนิดใหเพื่อปองกันโรคบางชนิดโดยตรง และ
ยาบางชนิดถาใหในปริมาณสูงจะชวยรักษาโรคบางชนิดดวย 

                                                 

48ปฐม เลาหเกษตร,การเลี้ยงสัตวปก (กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพสหมิตร
ออฟเซต, 2540), หนา 269. 
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การใหยาสามารถใหได 3 ทางดวยกัน คือ ใหทางน้ํา ทางอาหาร และดวยการฉีด
ใหไก ยาที่ใชในการปองกันโรคในไกมีอยู 5 ประเภทดวยกัน คือ ยาปฏิชีวนะ (antibiotic)                            
ยาซัลฟา (sulfa) ยาฟวรา (fura) ยาปองกันโรคบิด (cocidiostates) และยาถายพยาธิ (anthelmintics) 

 
2.4.5.3 การปองกันโรคดวยการฉีดวัคซีน (Vaccination)  
ตามธรรมชาติสัตวสามารถสรางภูมิคุมกันโรค (immunity) ขึ้นไดจากการไดรับ

เชื้อโรคที่เกิดขึ้นอยางออน แตสัตวจะเจ็บปวยและถึงตายถาไดรับเชื้ออยางรุนแรง อยางไรก็ดี           
การฉีดวัคซีน(vaccination) รางกายไกก็สามารถสราง antibodies ทําหนาที่เปนทหาร เปนภูมิคุมกัน
โรคไดเชนกัน การฉีดวัคซีนจึงเปนมาตรการปองกันที่ไดผลดีที่สุด 

 
2.4.5.4 การปองกันโรคดวยการใชกฎหมายควบคุม 
ในสัตวใหญพวกโคกระบือและสุกรมีกฎหมายควบคุมโรคดวยวิธีการฉีดวัคซีน

ปองกันโรค และการทําลายสัตวที่เปนโรค นอกจากนั้นยังมีมาตรการควบคุมการเคลื่อนยายสัตว
ขามเขต เพื่อปองกันโรคติดตอ ในบางประเทศมีกฎหมายควบคุมเพื่อปองกันโรคติดตอของโรค
บางชนิดในไก เปนมาตรการปองกันดวยการใชกฎหมายของรัฐอีกดวย 



บทที่ 3 
กฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัยอาหารกับการปองกันและควบคุม                      

โรคไขหวัดนกในประเทศไทย 
 

กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารของไทย มีหนวยงานหลักที่รับผิดชอบ            
2 หนวยงาน คือ กระทรวงเกษตรและสหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข ในสวนของสุขภาพสัตว 
โดยเฉพาะการควบคุมโรคไขหวัดนกในสัตวปกนั้น อยูภายใตความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตร
และสหกรณ ขณะเดียวกันกระทรวงสาธารณสุขเปนหนวยงานที่รับผิดชอบในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนกที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในคน ในสวนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ 
กรมปศุสัตวเปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานสุขภาพสัตว ใหมีสัตวเพียงพอตอการบริโภค             
มีมาตรฐานถูกสุขอนามัย ปราศจากโรค สารตกคาง สารปนเปอน มีความปลอดภัยตอผูบริโภค และ
สามารถแขงขันในตลาดโลกได จึงเปนหนวยงานตนน้ําที่รับผิดชอบโดยตรงในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนกในสัตวปก ทั้งนี้ กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตวในสวนที่
เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร ไดแก พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ .ศ . 2535 และพระราชบัญญัติ                   
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในสวนของกระทรวงสาธารณสุข ซ่ึงมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับการสรางเสริม
สุขภาพอนามัย ปองกัน ควบคุม และรักษาโรคภัย ในสวนของความปลอดภัยอาหารกระทรวง
สาธารณสุขจึงมีหนาที่ดูแลความปลอดภัยอาหารควบคูกับกระทรวงเกษตรและสหกรณดวย โดยมี
กรมควบคุมโรคเปนหนวยงานผูรับผิดชอบโรคไขหวัดนกที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในคน และ
โดยเฉพาะสํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา เปนหนวยงานหลักที่รับผิดชอบดานความ
ปลอดภัยอาหารและยา โดยมีกฎหมายที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยอาหารที่อยูในความรับผิดชอบที่
สําคัญ ไดแก พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และพระราชบัญญัติ             
วัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารดังกลาวทั้งที่อยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและสหกรณและกระทรวงสาธารณสุข จะนํามาพิจารณาในแตละ
ภาคสวน สวนแรก เปนภาคการผลิต ไดแก ฟารมเลี้ยงไก อาหารและยาสัตว โรงฆาชําแหละสัตวปก 
รวมตลอดถึงการขนสง สวนที่สอง เปนภาคการตลาด ไดแก อุตสาหกรรมเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการ
บริโภคภายในประเทศ และเพื่อการสงออก โดยในแตละขั้นตอนการผลิตในหวงโซอาหารดังกลาว 
จะมีกฎหมายเขาไปเกี่ยวของในทุกขั้นตอน ตามหลักจากไรนาสูโตะอาหาร (From Farm to Table) 
ดังนี้ 
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3.1 ภาคการผลิต 
3.1.1 ฟารมเลี้ยงไก 

ในสวนการจัดตั้งฟารม และการกําหนดมาตรฐานฟารมนั้น ไมมีกฎหมายใชบังคับ
โดยตรง แมการเลี้ยงไก เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข              
ที่ 5/2538 เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ซ่ึงออกตามความใน               
มาตรา 5 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผูประกอบการเลี้ยงไกตอง
ไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ. 2) จากราชการสวนทองถ่ิน
ตามขอกําหนดของทองถ่ินนั้นๆ โดยพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ควบคุมในสวนของสุขอนามัยส่ิงแวดลอมเทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคในการปองกันและควบคุม
โรคแตอยางใด จึงมีเพียงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อ
ของประเทศไทย พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 และมีการออกระเบียบมาตรฐานฟารมเลีย้ง
ไกเนื้อของประเทศไทย พ.ศ. 2542∗ มาใชบังคับกับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ ทั้งนี้ กฎเกณฑที่กําหนดตาม
ระเบียบดังกลาวเปนกฎเกณฑขั้นพื้นฐาน เพื่อใหฟารมที่ตองการขึ้นทะเบียนเปนฟารมมาตรฐานได
ถือปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่กําหนด หรือในระดับมาตรฐานที่สูงกวา และกรมปศุสัตวจะ
รับรองและขึ้นทะเบียนเปนฟารมมาตรฐาน ซ่ึงหลักเกณฑของการรับรองเปนฟารมมาตรฐาน 
พิจารณาจากองคประกอบทั้ง 4 ประการ ดังนี้  

 
1. องคประกอบของฟารม (Farm Component) 
ก. ทําเลที่ตั้งของฟารม 
ตองอยูในบริเวณที่มีการคมนาคมสะดวก สามารถปองกันและควบคุมการแพร

ระบาดของโรคจากภายนอกเขาสูฟารมได อยูหางจากแหลงชุมชน โรงฆาสัตวปก ตลาดนัด                       
คาสัตวปก และเสนทางการเคลื่อนยายสัตวปกและซากสัตวปก อยูในทําเลที่มีแหลงน้ําสะอาด               
มีน้ําใชเพื่อการบริโภคตลอดป เปนบริเวณที่น้ําทวมไมถึง เปนที่โปรง อากาศสามารถถายเทไดดี  

ข. ลักษณะของฟารม 
ตองมีเนื้อที่เหมาะสมและกวางขวางเพียงพอในการจัดแบงการกอสรางอาคาร

โรงเรือนอยางเปนระเบียบสอดคลองกับการปฏิบัติงานและไมหนาแนนจนไมสามารถจัดการดาน
การผลิตสัตว การควบคุมโรคได โรงเรือนที่ใชเล้ียงไกมีขนาดเหมาะสมกับจํานวนไกที่เล้ียง ไกอยู
สบาย ฟารมตองมีการจัดแบงพื้นที่เปนสัดสวนโดยมีผังแสดงการจัดวางที่แนนอน ถนนภายใน
                                                 

∗ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก, หนา 212. 
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ฟารมตองใชวัสดุคงทน มีสภาพและความกวางเหมาะสม สะดวกในการขนสงลําเลียงอุปกรณ 
อาหารสัตว และผลผลิตเขาออกภายในฟารม นอกจากนี้ในสวนของบานพักอาศัยและอาคาร
สํานักงาน ตองอยูในบริเวณเฉพาะ ไมมีการเขาอยูอาศัยในบริเวณโรงเรือนเลี้ยงสัตว และบานพัก
อาศัยตองมีสภาพแข็งแรง เปนระเบียบมีปริมาณเพียงพอกับเจาหนาที่ ตองแยกหางจากบริเวณ           
เล้ียงสัตวพอสมควร มีร้ัวกั้นแบงแยกจากบริเวณเลี้ยงสัตวที่กําหนดอยางชัดเจน 

 
2. การจัดการฟารม (Farm Management) 
ในสวนของการจัดการฟารม ประกอบดวย 
ก. การจัดการโรงเรือน 
โรงเรือนและที่ใหอาหารตองสะอาดและแหง มีการทําความสะอาดโรงเรือนและ

อุปกรณดวยน้ํายาฆาเชื้อโรค มีการจัดการโรงเรือนเพื่อเตรยีมความพรอมกอนนําไกเขาเล้ียง 
ข. การจัดการดานบุคลากร 
ตองมีจํานวนแรงงานอยางเพียงพอและเหมาะสมกับจํานวนสัตวที่เล้ียง มีการ

จัดแบงหนาที่และความรับผิดชอบอยางชัดเจน และบุคลากรภายในฟารมทุกคนควรไดรับการตรวจ
สุขภาพเปนประจําทุกป นอกจากนี้ภายในฟารมตองจัดใหมีสัตวแพทยควบคุมกํากับดูแลดาน
สุขภาพสัตวและสุขอนามัยภายในฟารม ซ่ึงสัตวแพทยตองมีใบอนุญาตประกอบการบําบัดโรคสัตว
ช้ันหนึ่ง (ปจจุบัน คือ ใบอนุญาตเปนผูประกอบวิชาชีพการสัตวแพทยช้ันหนึ่ง) และรับใบอนุญาต
ควบคุมฟารมจากกรมปศุสัตว 

ค. คูมือการจัดการฟารม 
ผูประกอบการตองมีคูมือการจัดการฟารม เพื่อแสดงใหเห็นระบบการเลี้ยง การ

จัดการฟารม ระบบบันทึกขอมูล การปองกันและควบคุมโรค การดูแลสุขภาพสัตวและสุขอนามัย
ภายในฟารม 

ง. ระบบบันทึกขอมูล 
ฟารมตองมีระบบบันทึกขอมูล ซ่ึงประกอบดวย ขอมูลเกี่ยวกับการบริหารฟารม 

เชน บุคลากร แรงงาน และขอมูลเกี่ยวกับการจัดการดานการผลิต เชน ขอมูลตัวสัตว ขอมูลสุขภาพ
สัตว ขอมูลการผลิต และขอมูลผลผลิต 

จ. การจัดการดานอาหารสัตว 
มีการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว โดยสืบแหลงที่มาของอาหารสัตว ภาชนะบรรจุ 

การขนสง และตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตว นอกจากนี้การเก็บรักษาอาหารสัตวตองมีสถานที่เก็บ
ตางหาก เพื่อรักษาสภาพของอาหารสัตวไมใหเปลี่ยนแปลง ภายในหองเก็บอาหารสัตวตองสะอาด 
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แหง ปลอดจากแมลง และสัตวตางๆ และมีแผงไมรองดานลางของภาชนะบรรจุอาหารสัตว กรณี
วัตถุดิบเปนวิตามินควรเก็บไวในหองปรับอากาศ 

 
3. การจัดการดานสุขภาพสัตว (Animal Health Management) 
ฟารมตองมีระบบเฝาระวัง ปองกันและควบคุมโรคไดอยางมีประสิทธิภาพ                 

มีโปรแกรมทําลายเชื้อโรคกอนเขา-ออก ภายในฟารม การปองกันการสะสมของเชื้อโรคในฟารม 
การควบคุมโรคใหสงบโดยเร็วและไมใหแพรระบาดจากฟารม นอกจากนี้ จะตองมีการบําบัดโรค
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการบําบัดโรคสัตว พ.ศ. 2505 (ปจจุบันพระราชบัญญัตินี้ถูกยกเลิกโดย
พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย พ.ศ. 2545 ซ่ึงบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2545) สวนการ
ใชยาสําหรับสัตว ตองปฏิบัติตามขอกําหนดการใชยาสําหรับสัตว มอก. 7001-2540 

 
4. การจัดการสิ่งแวดลอม (Environmental Management) 
ภายในฟารมจะตองมีการกําจัดของเสียและสิ่งปฏิกูลตางๆ อยางเหมาะสม 
 
อยางไรก็ตาม ระเบียบมาตรฐานฟารมเล้ียงไกเนื้อดังกลาวบังคับใชกับฟารมเลี้ยง

ไกเนื้อเพื่อการคา (Broiler) ที่มีจํานวนไกเนื้อตั้งแต 3,000 ตัว ขึ้นไป และประเด็นสําคัญคือ ระเบียบ
มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย พ.ศ. 2542 เปนเพียงระเบียบมิใชกฎหมาย จึงไมมี
สภาพบังคับ (Sanctions) อยางกฎหมาย ระเบียบดังกลาวเปนเพียงมาตรการที่อาศัยความสมัครใจ
ของผูประกอบการเอง ซ่ึงผูประกอบการฟารมเลี้ยงไกเนื้อของบริษัทขนาดใหญ หรือผูเล้ียงไกที่มี
สัญญาผูกพันกับบริษัท โดยเฉพาะฟารมเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก ไดเขาสูฟารมมาตรฐานทั้งหมด 
และผูประกอบการไดจัดการฟารมในระดับมาตรฐานตามระเบียบหรือในระดับที่สูงกวามาตรฐาน
ขั้นพื้นฐานตามระเบียบมาตรฐานฟารม เพื่อใหไดมาตรฐานตามขอกําหนดของประเทศผูนําเขา แต
ในสวนของการเลี้ยงไกขนาดกลาง ขนาดเล็กรวมถึงรายยอย ซ่ึงเลี้ยงไกเพื่อการคาและอาจมีจํานวน
ไกตั้งแต 3,000 ตัวขึ้นไป เขาตามหลักเกณฑที่จะเขาฟารมมาตรฐาน รวมถึงฟารมที่มีจํานวนไกที่
เล้ียงไมถึงเกณฑที่จะเขาระบบฟารมมาตรฐานได หากฟารมดังกลาวมีมาตรฐานการเลี้ยงไกต่ํากวา
หลักเกณฑขั้นพื้นฐานตามระเบียบมาตรฐานฟารม รัฐไมสามารถใชมาตรการในเชิงบังคับอยางกรณี
สภาพบังคับทางกฎหมายได เนื่องจากระเบียบมาตรฐานฟารม ไมใชกฎหมาย เมื่อผูประกอบการ       
ไมยอมเขาระบบฟารมมาตรฐาน จึงไมสามารถบังคับหรือลงโทษ กับผูที่ไมยอมเขาระบบได
โดยตรง ฉะนั้น จึงเห็นไดวาการจัดตั้งฟารม และการกําหนดมาตรฐานฟารม ยังมีชองวางที่ตอง
อาศัยมาตรการทางกฎหมายมาควบคุมดูแล เพื่อกําหนดที่ตั้งของฟารมและมาตรฐานฟารม ใหมี
ฟารมที่ไดมาตรฐาน ผลิตไกเนื้อที่มีคุณภาพ ไดเนื้อไกและผลิตภัณฑที่มีคุณภาพ ปลอดโรค              
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ปลอดสารตกคาง และปลอดภัยตอผูบริโภค ทั้งนี้ แมระเบียบมาตรฐานฟารมมิใชกฎหมาย                           
จึงไมสามารถบังคับใหผูประกอบการเขาสูระบบมาตรฐานฟารมไดโดยตรงก็ตาม แตระเบียบ
ดังกลาวถือวาเปนการปูพื้นฐานการกําหนดมาตรฐานฟารม เพื่อพัฒนาออกเปนกฎหมายบังคับใช
ตอไป 

 
จากที่กลาวมาภาคการผลิตในระดับฟารมเลี้ยงไก ในสวนของการจัดตั้งฟารม และ

การกําหนดมาตรฐานฟารมนั้น ยังไมมีกฎหมายใชบังคับโดยตรง อยางไรก็ตามในสวนของการ
ปองกันและควบคุมโรค มีกฎหมายที่เกี่ยวของ คือ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 

3.1.1 .1  พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว  พ .ศ .  2499 แกไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 เปนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบ
ของ กรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณเปน 
ผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้เพื่อใหมีการปองกันและควบคุม
โรคระบาดสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพ โดยไดแบงแยกกฎหมายออกเปน 6 หมวด ไดแก การ
ปองกันโรคระบาด เขตปลอดโรคระบาด เขตโรคระบาด การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว 
เบ็ดเตล็ด และบทกําหนดโทษ ตามลําดับ 

ทั้ งนี้  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  พ .ศ .  2499 แกไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ในสวนที่ เกี่ยวของกับฟารมเลี้ยงไก 
สาระสําคัญโดยรวมแยกได 2 ประเด็น ดังนี้  

1. การปองกันและควบคุมโรคระบาด มาตรา 8 – มาตรา 20 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ไดกําหนด

เขตพื้นที่ในการปองกันและควบคุมโรคระบาด โดยแยกออกเปน 4 เขต ดังนี้  
(1) เขตปลอดโรคระบาด ตามมาตรา 11 
(2) เขตโรคระบาด ตามมาตรา 15 
(3) เขตสงสัยวามีโรคระบาด ตามมาตรา 15 
(4) เขตโรคระบาดชั่วคราว ตามมาตรา 16 
ทั้งนี้ การปองกันและควบคุมโรคระบาดแยกพิจารณาได ดังนี้ 
ประการแรก การปองกันโรค  
ตามมาตรา 8 กําหนดใหในทองที่ที่ยังมิไดประกาศเปนเขตปลอดโรคระบาด หรือ

ในทองที่ที่มิไดประกาศเปนเขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว 
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เจาของสัตวมีหนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตายโดยไมทราบวาตายดวยสาเหตุใด หรือในหมูบาน
เดียวกัน หรือในบริเวณใกลเคียงกันมีสัตวตั้งแตสองตัวขึ้นไปปวยหรือตาย มีอาการคลายคลึงกันใน
ระยะเวลาหางกันไมเกินเจ็ดวัน เจาของสัตวตองแจงพนักงานเจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือ
สัตวแพทยทองที่ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่สัตวปวยหรือตาย และเจาของสัตวยังมีหนาที่
ควบคุมสัตวปวยหรือซากสัตว ไวในบริเวณที่สัตวอยูหรือในบริเวณที่สัตวตาย หามเคลื่อนยาย           
หามชําแหละซากสัตว หากไดแจงกรณีสัตวปวยหรือตายแลว แตพนักงานเจาหนาที่ สารวัตร             
กรมปศุสัตว หรือสัตวแพทย ไมมาตรวจซากสัตวภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตสัตวตาย เจาของสัตวมี
หนาที่ฝงซากสัตวนั้นใตระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร กรณีซากสัตวใหญ ใหพูนกลบหลุม
เหนือระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร1  

นอกจากนี้ เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศทองที่ใด
เปนเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา 11 แลว ตามมาตรา 12 กําหนดหามมิใหเคลื่อนยายสัตวหรือ
ซากสัตวเขาใน หรือผานเขตนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมปศุสัตวหรือ
สัตวแพทยผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย และมาตรา 13 ยังกําหนดใหเจาของสัตวภายในเขต
ปลอดโรคระบาดยังมีหนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตาย ตามมาตรา 8 อีกดวย2  

ทั้งนี้ การแจงกรณีสัตวปวยหรือตายตามมาตรา 8 และมาตรา 13 และการหาม
เคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวเขาในหรือผานเขตปลอดโรคระบาด ตามมาตรา 12 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดโรคระบาดขึ้นและใหคงสภาพของเขตปลอดโรคระบาดไว 

 
ประการที่สอง การควบคุมโรคระบาด  
ตามมาตรา 17 กําหนดหามมิใหเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว ภายใน เขาในหรือ

ออกนอกเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา 15 และเขตโรคระบาดชั่วคราว
ตามมาตรา 16 เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย นอกจากนี้ ตามมาตรา 19 กําหนดให
ภายในเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยวามีโรคระบาด และเขตโรคระบาดชั่วคราว เจาของสัตวยังมี
หนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตาย ตอพนักงานเจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือสัตวแพทยภายใน            
12 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่สัตวปวยหรือตาย และใหเจาของมีหนาที่ควบคุมสัตวปวยไวในบริเวณที่

                                                 

1พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 73 ตอนที่ 78 
(วันที่ 2 ตุลาคม 2499), มาตรา 8. 

2พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 73 ตอนที่ 78 
(วันที่ 2 ตุลาคม 2499), มาตรา 11-13. 
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สัตวอยู หามเคลื่อนยายสัตวปวยและซากสัตวที่ปวยตาย หามชําแหละซากสัตวนั้น หากพนักงาน
เจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือสัตวแพทย ไมมาตรวจซากสัตวภายใน 48 ช่ัวโมง เจาของมี
หนาที่ฝงซากสัตวนั้นไวใตระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร สําหรับซากสัตวใหญใหพูนดิน
กลบเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร ตามที่กําหนดในมาตรา 8 วรรคสองอีกดวย ทั้งนี้ 
การหามเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว ตามมาตรา 17 และหนาที่ในการแจงกรณีสัตวปวยหรือตาย
ตาม มาตรา 19 ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการระบาดของโรคมิใหแพรกระจายมากยิ่งขึ้น3  

 
2. การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว มาตรา 21 – มาตรา 24 
มาตรา 21 กําหนดใหการคาสัตวหรือซากสัตวประเภท ชาง มา โค กระบือ แพะ 

แกะ สุกร หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน         
จึงจะทําการคาสัตวหรือซากสัตวได ทั้งนี้ การคาสัตวและซากสัตวดังกลาวหมายความถึง การคาใน
ลักษณะคนกลางเทานั้น กรณีเกษตรกรหรือผูประกอบการเลี้ยงสัตวเปนผูซ้ือขายสัตวหรือซากสัตว
ที่ เ ล้ียงเอง  ยอมไมตองตามบทบัญญัติหมวด  4 การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว  แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 24994 วัตถุประสงคของการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว 
เพื่อใหรัฐเขามาควบคุมการประกอบกิจการคาสัตวและซากสัตว รวมถึงตรวจสอบการปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ของผูคาสัตวและซากสัตว หากมีการฝาฝนตอพระราชบัญญัตินี้ หรือเงื่อนไขที่
กําหนดไวในใบอนุญาต นอกจากผูคาสัตวและซากสัตวจะตองถูกลงโทษโดยสภาพบังคับทางอาญา 
โดยการจําคุก ปรับ หรือทั้งจําทั้งปรับแลว ยังตองถูกลงโทษโดยสภาพบังคับทางปกครอง โดยการ
พักใช หรือเพิกถอนใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว (แบบ ร.10) อีกดวย 

อยางไรก็ตามการควบคุมการคาสัตวและซากสัตวนั้น ตามมาตรา 21 กําหนดชนิด
สัตว ไดแก ชาง  มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตว อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง                      
ซ่ึงไมรวมถึงสัตวปก การคาสัตวปกและซากสัตวปกจึงทําไดอยางเสรี เนื่องจากตามมาตรา 6 
กําหนดใหสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ ใหใชพระราชบัญญัติ            
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 บังคับเฉพาะการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรหรือการอยาง
อ่ืนตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา จนกระทั่งไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติ

                                                 

3พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 73 ตอนที่ 78 
(วันที่ 2 ตุลาคม 2499), มาตรา 15-17 และ 19. 

4พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 73 ตอนที่ 78 
(วันที่ 2 ตุลาคม 2499), มาตรา 21. 
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หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ พ.ศ. 2549∗ ซ่ึงมีผลบังคับใช
เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 การคาสัตวปกและซากสัตวปกจึงตองอยูภายใตบังคับหมวด  4               
การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ทั้งนี้ การควบคุม
การคาสัตวปกและซากสัตวปกเปนมาตรการหนึ่งในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก  

 
กลาวโดยสรุป ในสวนของฟารมเลี้ยงไก ยังไมมีกฎหมายที่ใชบังคับในการจัดตั้ง

ฟารม และกําหนดมาตรฐานฟารมโดยตรง ทั้งนี้ พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 สวนที่จะใชบังคับกับฟารมเลี้ยง
ไก คือ การปองกันและควบคุมโรคระบาด โดยในสวนของการปองกันโรคระบาด ผูประกอบการ
ฟารมเลี้ยงไกมีหนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตายจากโรคระบาด หรือสงสัยวาเปนโรคระบาด หาม
เคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวปวย ตาม มาตรา 8 และ มาตรา 13 หามเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว
เขาใน หรือผานเขตปลอดโรคระบาด  เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมปศุสัตว
หรือสัตวแพทยผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย ตามมาตรา 12 และในสวนของการควบคุมโรค
ระบาด เจาของสัตวมีหนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตายตามมาตรา 19 และหามเคลื่อนยายสัตวหรือ
ซากสัตวภายใน เขาใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด และเขตโรคระบาด
ช่ัวคราว เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย ตามมาตรา 17 นอกจากนี้ การควบคุม
การคาสัตวและซากสัตว ผูประกอบการจะตองไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน และใชบังคับ
เฉพาะการคาในลักษณะคนกลางเทานั้น (ซ้ือมาขายไป) ไมใชบังคับกับเกษตรกรหรือผูประกอบการ
เล้ียงสัตว ซ่ึงเปนผูซ้ือขายสัตวที่เล้ียงเอง 

 
3.1.1.2 กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499  
กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ในหวงโซการผลิตในระดับฟารม
เล้ียงไก ในสวนที่ เกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ไดแก พระราชกฤษฎีกา 
กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ ประกาศและระเบียบกรมปศุสัตว ซ่ึงแยก
พิจารณาได 3 ประเด็น ดังนี้ 

 

                                                 

∗ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก, หนา 224. 
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1. การบังคับใชพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กับสัตวปก 
กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ในสวนที่

เกี่ยวของกับการบังคับใชพระราชบัญญัติฉบับนี้กับสัตวปก  ไดแก พระราชกฤษฎีกาใหใช
บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5  แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 

ทั้งนี้  พระราชกฤษฎีกาดังกลาวออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา  6  แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ซ่ึงกําหนดวา “สําหรับสุนัข แมว กระตาย ลิง ชะนี 
รวมถึงน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุสัตวเหลานี้ และสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน รวมถึงไขสําหรับ
ใชทําพันธุ ใหพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับเฉพาะการนําเขา นําออก นําผานราชอาณาจักร หรือการ
อยางอื่นตามที่กําหนดโดยพระราชกฤษฎีกา”5 ดังนั้น หากจะใหพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. 2499 บังคับใชกับสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ นอกเหนอืจากการ
นําเขา นําออกหรือนําผานราชอาณาจักรแลว จะตองออกเปนพระราชกฤษฎีกากําหนดใหบังคับใช
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 เปนเรื่องๆ ไป จึงไดมีการออกพระราชกฤษฎีการวม            
4 ฉบับ ตามลําดับ ดังนี้ 

(1) พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 5 แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปกจําพวกไก พ.ศ. 2537 ซ่ึงมีผลบังคับใช
เมื่อวันที่  25 สิงหาคม  2537 พระราชกฤษฎีกาฉบับนี้กําหนดใหบังคับใชพระราชบัญญัติ                        
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กับสัตวปกจําพวกไกเทานั้น อีกทั้งยังไมบังคับใชหมวด 4 การควบคุม
การคาสัตวและซากสัตว กับสัตวปกจําพวกไก 

(2) พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 5 แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปกจําพวกเปดและหาน พ.ศ. 2539 ซ่ึงมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 10 กันยายน 2539 พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดเพิ่มเติมใหบังคับใชพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กับสัตวปกจําพวกเปดและหาน แตทั้งนี้ ยังคงไมบังคับใชบทบัญญัติ
หมวด 4 การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว กับสัตวปกจําพวกเปดและหาน เชนเดียวกับ                      
พระราชกฤษฎีกาเมื่อป 2537 

                                                 

5พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499, ราชกิจจานุเบกษา, เลม 73 ตอนที่ 78 
(วันที่ 2 ตุลาคม 2499), มาตรา  6. 
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(3) พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 5 แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปกจําพวกนกและไขสําหรับใชทําพันธุ 
พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2547 พระราชกฤษฎีกานี้กําหนดเพิ่มเติมใหบังคับ
ใชพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กับสัตวปกจําพวกนกและไขสําหรับใชทําพันธุ             
แตทั้งนี้ ยังคงไมบังคับใชบทบัญญัติหมวด 4 การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว กับสัตวปก
จําพวกนกและไขสําหรับใชทาํพันธุ เชนเดียวกับพระราชกฤษฎีกาเมื่อป 2537 และ 2539 

(4) พระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และ
หมวด 5 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน 
และไขสําหรับใชทําพันธุ พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 พระราชกฤษฎีกา
ฉบับนี้ไดยกเลิกพระราชกฤษฎีกาเมื่อป 2537, 2539 และ 2547 ทั้ง 3 ฉบับขางตน และที่สําคัญได
กําหนดใหหมวด 4 การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว            
พ.ศ.  2499 บังคับใชกับสัตวปกจําพวกนก  ไก เปด  หาน  และไขสําหรับใชทําพันธุ ดังนั้น 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 จึงบังคับใชกับสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไข
สําหรับใชทําพันธุ ทุกหมวดครบถวนทั้งฉบับ 

วัตถุประสงคในการออกพระราชกฤษฎีกานี้ เนื่องจากแตเดิมไดมีพระราชกฤษฎีกา
ใหใชบทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 และหมวด 5 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว           
พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ รวมอยูในหลายฉบับ 
โดยมิไดกําหนดใหนําหมวด  4 การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว  แหงพระราชบัญญัติ                     
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 มาบังคับใชดวย และปจจุบันไดเกิดโรคแซลโมเนลลา (Salmonella)     
โรคนิวคาสเซิล (Newcastle) และโดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไขหวัดนก (bird flu หรือ avian influenza) 
ระบาดในสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ ทําใหมีผลกระทบตอ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปก การคาสัตวปกและซากสัตวปกภายในประเทศและการสงออก และ
ทําใหเกิดการสูญเสียทางเศรษฐกิจอยางมหาศาล ดังนั้น การบังคับใชหมวด 4 การควบคุมการคา
สัตวและซากสัตว แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 จึงเปนมาตรการหนึ่งในการ
ปองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตวปก โดยเฉพาะโรคไขหวัดนก 

อยางไรก็ตาม มาตรา 21 ไดกําหนดวา “หามมิใหบุคคลใดทําการคา ชาง มา โค 
กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือทําการคาซากสัตวตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน” ซ่ึงไดมีการออกกฎกระทรวง
กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 7 กุมภาพันธุ 2546 กําหนดให
การคา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญา สุนัขและแมว หรือซากสัตวดังกลาว และ
ซากไก เปด และหานที่จะสงไปจําหนายยังตางประเทศ จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหทําการคา
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สัตวหรือซากสัตว (แบบ ร. 10) ซ่ึงยังไมครอบคลุมถึงการคาสัตวปกและซากสัตวปกจําพวกนก             
ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ ภายในราชอาณาจักร ตามพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติ
หมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ พ.ศ. 2549 ดังนั้น จึงตองแกไข
กฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. 2546 กําหนดเพิ่มเติมใหครอบคลุม
ถึงการคาสัตวปกและซากสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ เพื่อให
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาวดวย ทั้งนี้ รายละเอียดจะไดกลาวตอไปในบทที่ 5 และบทที่ 6 

 
2. การกําหนดโรคระบาดสัตวตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 

พ.ศ. 2499 
การกําหนดโรคระบาดสัตวตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว       

พ.ศ. 2499 ปจจุบันไดมีการออกกฎกระทรวงวาดวยโรคระบาดสัตวเพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ซ่ึงมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2547 โดยกฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดโรคระบาดทั้งสิ้น 52 โรค เปน                 
โรคระบาดสัตวเพิ่มเติมจากที่ไดกําหนดไวในมาตรา  4 ซ่ึงกฎกระทรวงฉบับนี้กําหนดให                   
โรคไขหวัดนก (bird flu หรือ avian influenza) เปนโรคระบาดเพิ่มเติมดวย 

นอกจากนี้แลว กรมปศุสัตวยังไดออกประกาศกรมปศุสัตว เร่ือง นิยามของโรค
ไขหวัดนกในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 (Case Definition for Notifiable Avian 
Influenza) ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 2548 กําหนดนิยามของโรคไขหวัดนกซึ่งเปนโรคระบาดตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยโรคระบาดสัตว
เพิ่มเติม พ.ศ. 2547 ดังกลาว โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหเกิดความสะดวกในการปฏิบัติงาน และ
ดําเนินมาตรการตางๆ ใหเปนไปในทิศทางเดียวกัน การปองกันและควบคุม รวมถึงการเฝาระวังโรค
อยางมีประสิทธิภาพ 

 
3. การปองกันและควบคุมโรคระบาด 
ก .   กฎกระทรวงฉบับที่  2 (พ .ศ .  2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติ                        

โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตามความในมาตรา  7  และมาตรา  10(4)  แหง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาชดใชในการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดหรือสัตวที่เปนพาหะของโรค
ระบาด ซ่ึงเจาของมีสิทธิไดรับคาชดใชตามที่กําหนดในกฎกระทรวงไมต่ํากวากึ่งหนึ่งของราคาสัตว
ที่อาจขายไดในตลาดทองที่กอนเกิดโรคระบาด เวนแตในกรณีที่เจาของไดจงใจกระทําความผิดตอ
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พระราชบัญญัตินี้ ทั้งนี้ กฎกระทรวง ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2499) ออกตามความในพระราชบัญญัติ                
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ไดกําหนดคาชดใชในการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดหรือสัตวที่เปน
พาหะของโรคระบาด ใหจายรอยละเจ็ดสิบหาของราคาสัตวซ่ึงอาจขายไดในตลาดทองที่กอนเกิด
โรคระบาด วัตถุประสงคในการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาดหรือสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด
ดังกลาว เพื่อควบคุมการแพรกระจายของโรคมิใหระบาดในวงกวาง แตการดําเนินการดังกลาวโดย
รัฐยอมกระทบตอสิทธิในทรัพยสินของปจเฉกบุคคล โดยเฉพาะเกษตรกร จึงตองกําหนดคาชดใช
การทําลายสัตวดังกลาวทดแทนใหกับเกษตรกรเพื่อบรรเทาความเสียหาย 

ข. กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2542) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2544) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499  

กฎกระทรวงทั้งสองฉบับดังกลาวออกตามความในมาตรา 7 และมาตา 34 แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2542) 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงกําหนดใหการนําชาง มา โค กระบือ 
แพะ แกะ สุกร กวาง และนากหญา และกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2544) ไดกําหนดเพิ่มเติมให
การนําหมูปา หรือซากสัตวดังกลาวไปยังทองที่ตางจังหวัด ตองยื่นคําขอตอสัตวแพทยประจําทองที่ 
ซ่ึงสัตวแพทยประจําทองที่จะพิจารณาอนุญาตใหตอเมื่อไดมีการตรวจและทําลายเชื้อโรคตาม
ระเบียบของกรมปศุสัตวแลว ซ่ึงไดแกระเบียบกรมปศุสัตว วาดวย การอนุญาต การตรวจโรคและ
การทําลายเชื้อโรคในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ลงวันที่           
30 เมษายน 2546 

อยางไรก็ตาม กฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2542) และกฎกระทรวง ฉบับที่  46 
(พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ครอบคลุมการนําสัตวและ
ซากสัตวไปยังทองที่ตางจังหวัดเฉพาะชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง และนากหญา หรือ
ซากสัตวดังกลาว ซ่ึงไมรวมถึงสัตวปก ตอมาจึงไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการนํา
สัตวหรือซากสัตวไปยังทองที่ตางจังหวัด พ.ศ. 2548∗ โดยไดยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 41             
(พ.ศ. 2542) และกฎกระทรวง ฉบับที่  46 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรค            
ระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และกําหนดใหการนําสัตวหรือซากสัตวดังตอไปนี้ยังทองที่ตางจังหวัดใหยื่น
คําขอตอสัตวแพทยประจําทองที่ 

(1) ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุหรือเอ็มบรโิอ 
(2) กวาง นากหญา หมูปา 

                                                 

∗ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก, หนา 227. 
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(3) นก ไก เปด หาน รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ 
ทั้งนี้ สัตวแพทยประจําทองที่จะพิจารณาอนุญาตหลังจากไดตรวจและทําลายเชื้อ

โรคตามระเบียบของกรมปศุสัตวแลว นอกจากนี้แลว ใบอนุญาตที่ออกตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 
(พ.ศ. 2542) และกฎกระทรวง ฉบับที่  46 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาด
สัตว พ.ศ. 2499 ยังคงใชไดตอไปจนกวาจะสิ้นอายุ ทั้งนี้  การกําหนดการควบคุมการนําสัตวปกและ
ซากสัตว ปกจําพวกไก เปด หาน รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ ไปยังทองที่ตางจังหวัดดังกลาว 
วัตถุประสงคเพื่อปองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตวปก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไขหวัดนก ใหมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ค. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดเขตปลอดโรคระบาดตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ออกตามความในมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจ
กําหนดทองที่ทั้งหมดหรือแตบางสวนเปนเขตปลอดโรคระบาด จึงไดกําหนดทองที่รวมทั้งสิ้น
จํานวน 5 เขต (zones) ทั่วประเทศ ไดแก ทองที่เขตภาคเหนือ ทองที่เขตภาคกลาง ทองที่เขตภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ ทองที่เขตภาคตะวันออก และทองที่เขตภาคใต เปนเขตปลอดโรคระบาดชนิด
ไขหวัดนกหรือโรคเอเวียนอินฟลูเอนซา (Avian Influenza) ของสัตวปกจําพวกนก ไก เปด และหาน 
รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ ผลของการประกาศเปนเขตปลอดโรคระบาด กฎหมายหามมิให
เคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว เขาในหรือผานเขตนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดี
กรมปศุสัตวหรือผู ซ่ึงอธิบดีกรมปศุ สัตวมอบหมาย  ตามมาตรา  12 แหงพระราชบัญญัติ                       
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 วัตถุประสงคเพื่อใหสามารถปองกันและควบคุมการเกิดหรือการ
แพรกระจายของโรคระบาดสัตวปกไดอยางรวดเร็ว และลดผลกระทบตอพื้นที่อ่ืน รวมทั้งสามารถ
กําหนดแผนการผลิตในแตละพื้นที่ไดอยางเหมาะสม 

ง. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชื้อโรค       
ในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 30 เมษายน 2546 

ระ เบี ยบฉบับนี้ ออกโดยอาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา  33  ( 4 )  แห ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 อธิบดีกรมปศุสัตวมีอํานาจวางระเบียบการตรวจโรค
และทําลายเชื้อโรคจากสัตวหรือซากสัตวที่มีการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร หรือ
เคลื่อนยายภายในราชอาณาจักร วัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ซ่ึงจะสงผลใหการตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน
ราชอาณาจักร มีประสิทธิภาพสูงสุด 



 
 

69

จ. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด และการทําลายสัตว
หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาด พ.ศ. 2547  ลงวันที่ 22 กันยายน 2547  

ระเบียบฉบับนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตาม มาตรา 10 (4) ประกอบมาตรา 33 (3) 
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 อธิบดีกรมปศุสัตวมีอํานาจกําหนดระเบียบวิธีการ
ทําลายสัตวที่ เปนโรคระบาด หรือการทําลายสัตว หรือซากสัตวที่ เปนพาหะของโรคระบาด 
วัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทําลายสัตวที่เปนโรคระบาด และการทําลายสัตว
หรือซากสัตวที่เปนพาหะของโรคระบาดเปนไปอยางมีประสิทธิภาพและมีประสิทธิผลในการ
ควบคุมโรคระบาด  

ช. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการดําเนินการเฝาระวัง ปองกัน และควบคุม             
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 25 กันยายน 2547 

ระเบียบฉบับนี้ออกตามความในพระราชบัญญัติบริหารราชการแผนดิน พ.ศ. 2534 
มาตรา 32 “กรมมีอํานาจหนาที่เกี่ยวกับราชการของกรมตามที่กําหนดในกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการของกรม หรือตามกฎหมายวาดวยอํานาจหนาที่ของกรมนั้น” ระเบียบฉบับนี้จึงออกมา
เพื่อใหการดําเนินการเฝาระวัง  ปองกัน  และควบคุมโรคระบาดสัตว ตามพระราชบัญญัติ                    
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และฉบับที่แกไขเพิ่มเติม ซ่ึงเปนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของ
กรมปศุสัตว มีประสิทธิภาพในการบังคับใชมากยิ่งขึ้น โดยเฉพาะอยางยิ่งดําเนินการเฝาระวัง 
ปองกัน และควบคุมโรคไขหวัดนก   

 
จากที่กลาวมาในสวนของฟารมเลี้ยงไก ยังไมมีกฎหมายมาควบคุมการจัดตั้งฟารม

และกําหนดมาตรฐานฟารม ซ่ึงมีผลตอระบบการการปองกันและควบคุมโรค มีเพียงระเบียบ
มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย พ.ศ. 2542 ซ่ึงเปนมาตรการที่อาศัยความสมัครใจไมมี
สภาพบังคับอยางกฎหมาย แตอยางไรก็ตามยังคงมีพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อปองกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึ้นในฟารม รวมถึงการควบคุมไมให
โรคแพรกระจายจากฟารมไปยังทองที่อ่ืน ทั้งนี้ นอกจากมาตรการทางกฎหมายที่เขามาควบคุมใน
ระดับของฟารมเลี้ยงไกแลว ในหวงโซการผลิตไกเนื้อ ดานอื่นๆ ยอมจําตองมีมาตรการทาง
กฎหมายเขามาควบคุมดวย  

 
3.1.2 อาหารสัตวและยาสัตว 

กฎหมายที่ใชบังคับกับอาหารและยาสัตว มี 2 ฉบับ คือ พระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว           
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ใชบังคับกับอาหารสัตว สวนพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 และฉบับที่แกไข
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เพิ่มเติม ใชบังคับกับยาสัตว นอกจากนี้ ยังมีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ที่ใชบังคับกับ
วัตถุอันตราย โดยเฉพาะน้ํายาฆาเชื้อโรคไขหวัดนกที่ใชในฟารมเลี้ยงสัตว และโรงฆาสัตว 

 
3.1.2.1 พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 เปนกฎหมายที่อยูในความ

รับผิดชอบของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและ
สหกรณเปนผูรักษาการตามพระราชบัญญัติ วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อใหมีการควบคุม
ตรวจสอบคุณภาพของอาหารสัตว ใหเกษตรกรไดใชอาหารสัตวที่มีคุณภาพ แตในปจจุบันแนวโนม
ไดเปลี่ยนแปลงไป เนื่องจากปจจุบันผูบริโภคคํานึงถึงความปลอดภัยอาหารมากขึ้น จึงตองมีการ
ควบคุมตรวจสอบอาหารสัตว เพื่อใหไดอาหารสัตวที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย ซ่ึงจะสงผลตอ
สุขภาพของสัตว คุณภาพของเนื้อสัตว และทายที่สุดยอมสงผลตอสุขภาพของผูบริโภค  

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  พ.ศ .  2525 แกไขเพิ่มเติมโดย
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 แบงเปน 9 หมวด ไดแก 
คณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว การขออนุญาตและออกใบอนุญาต หนาที่ของผูรับ
ใบอนุญาตเกี่ยวกับอาหารสัตว อาหารสัตวปลอมปนอาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ การขึ้นทะเบียนและ
การโฆษณาอาหารสัตว พนักงานเจาหนาที่  การพักใชใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต                        
บทกําหนดโทษ และบทเฉพาะกาล ตามลําดับ 

สาระสําคัญโดยรวมของพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 
สรุปประเด็นสําคัญเฉพาะที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพของอาหารสัตวได 3 ประเด็น ดังนี้ 

1. การขออนุญาตผลิต นําเขา เพื่อขายซ่ึงอาหารสัตว มาตรา 14 – มาตรา 30 
มาตรา 14 กําหนดใหการผลิตหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว จะกระทําไดเมื่อ

ไดรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว หรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว6 และมาตรา 15 กําหนดให
การขายอาหารสัตว จะกระทําไดเมื่อไดรับใบอนุญาตขายอาหารสัตว ทั้งนี้ การขออนุญาตและการ

                                                 

6พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525, ราชกิจจานเุบกษา, เลม 99 
ตอนที่ 111 (วนัที่ 11 สิงหาคม 2525), มาตรา 14. 
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ออกใบอนุญาตผลิต นําเขา และขายอาหารสัตว จะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กําหนดใน
กฎกระทรวง7  

โดยสรุปแลวใบอนุญาตตามมาตรา 18 มี 3 ประเภท คือ8 
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว 
(2) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว 
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว 
ผูประกอบกิจการผลิตเพื่อขาย หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว จะตองไดรับ

ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว หรือไดรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว หรืออาจมีทั้งใบอนุญาตผลิต
อาหารสัตวและใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว กรณีประกอบกิจการผลิตอาหารสัตวเพื่อขายและ
นําเขาอาหารสัตวเพื่อขายควบคูกันไป สวนผูประกอบกิจการขายอาหารสัตวแตไมไดผลิตอาหาร
สัตวหรือนําเขาอาหารสัตวเพื่อขาย ก็มีเพียงใบอนุญาตขายอาหารสัตวใบเดียว และเมื่อไดรับ
ใบอนุญาตแลว ผูรับใบอนุญาตแตละประเภทจะตองปฏิบัติตามหนาที่ที่กฎหมายกําหนดดวย 

ทั้งนี้ ใบอนุญาตทั้ง 3 ประเภทดังกลาวใหใชไดในระยะเวลาที่จํากัด ตามมาตรา 20 ดังนี้9 
(1) ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว ใหใชไดสามปนับแตวันออกใบอนุญาต 
(2) ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว ใหใชไดหนึ่งปนับแตวันที่ออกใบอนุญาต 
(3) ใบอนุญาตขายอาหารสัตว ใหใชไดจนถึงวันสิ้นปปฏิทิน  แหงปที่ออก

ใบอนุญาต 
วัตถุประสงคของการจํากัดระยะเวลาใชใบอนุญาต เพื่อใหรัฐเขาไปตรวจสอบ

อยางนอยทุกครั้งที่มีการตอใบอนุญาต 
 
2. การขึ้นทะเบียนอาหารสัตว มาตรา 37 – มาตรา 44 
นอกจากผูประกอบการผลิต นําเขา เพื่อขายซึ่งอาหารสัตว ตองมีใบอนุญาตผลิต

อาหารสัตว ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวแลว ผูรับใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภทดังกลาว ตองนํา

                                                 

7พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.. 2525, ราชกิจจานเุบกษา, เลม 99 
ตอนที่ 111 (วนัที่ 11 สิงหาคม 2525), มาตรา 15. 

8พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.. 2525, ราชกิจจานเุบกษา, เลม 99 
ตอนที่ 111 (วนัที่ 11 สิงหาคม 2525), มาตรา 18. 

9พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.. 2525, ราชกิจจานเุบกษา, เลม 99 
ตอนที่ 111 (วนัที่ 11 สิงหาคม 2525), มาตรา 20. 
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อาหารสัตวชนิดที่ตนผลิตหรือนําเขามาขอขึ้นทะเบียนตอพนักงานเจาหนาที่กอน เมื่อไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวแลว จึงจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายซ่ึงอาหารสัตวชนิด
นั้นได ตามที่บัญญัติในมาตรา 3710 

ดังนั้น ผูที่ประสงคจะผลิตอาหารสัตวเพื่อขาย หรือนําเขาอาหารสัตวเพื่อขาย 
จะตองดําเนินการ ดังนี้ 

1. ขอใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว และ/หรือ 
2. ขอใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว และ 
3. ขอขึ้นทะเบียนอาหารสัตว เพื่อรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว 
ทั้งนี้ ผูประกอบการอาจมีใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว หรือนําเขาซึ่งอาหารสัตว        

ใบใดใบหนึ่ง กรณีประกอบกิจการผลิตอาหารสัตว หรือนําเขาอาหารสัตวเพียงอยางเดียว หรือมีทั้ง
สองใบ กรณีประกอบธุรกิจทั้งผลิตและนําเขาอาหารสัตวควบคูกันไป เมื่อผูรับใบอนุญาตผลิต
อาหารสัตวและนําเขาซึ่งอาหารสัตว ไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตวแลว ผูรับใบอนุญาต
จึงจะผลิตเพื่อขายหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวชนิดนั้นได วัตถุประสงคที่กฎหมายตองเขาไป
ควบคุมใบอนุญาตทั้ง 2 ประเภท และตองมีการขึ้นทะเบียนสูตรอาหารสัตวอีกชั้นหนึ่ง ซ่ึงเปนการ
ควบคุมโดยกฎหมายถึง 2 ขั้นตอนดวยกัน กลาวคือ ประการแรก ตองไดรับใบอนุญาตผลิตอาหาร
สัตว หรือใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว และประการที่สอง ตองไดรับใบสําคัญการขึ้นทะเบียน
อาหารสัตว ทั้งนี้ เพื่อควบคุมผูประกอบกิจการผลิต นําเขา เพื่อขายซึ่งอาหารสัตว และเพื่อ
ตรวจสอบคุณภาพของสวนผสมในอาหารสัตววามีความปลอดภัยตอสัตวที่เล้ียง ซ่ึงสงผลตอ
สุขภาพของสัตว คุณภาพของเนื้อสัตว และในทายที่สุดยอมสงผลตอสุขภาพของผูบริโภค 

 
3. อาหารสัตวปลอมปน อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ มาตรา 31 – มาตรา 36 
มาตรา 31 กําหนดหามผลิต นําเขา เพื่อขายซึ่งอาหารสัตวปลอมปน อาหารสัตวผิด

มาตรฐาน อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ อาหารสัตวที่มิไดขึ้นทะเบียน อาหารสัตวที่อธิบดีกรมปศุสัตว
ส่ังเพิกถอน และอาหารสัตวที่รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดหามผลิต นําเขา
เพื่อขาย วัตถุประสงคเพื่อควบคุมคุณภาพของอาหารสัตวใหถูกสุขลักษณะ ปราศจากอันตรายตอ
สัตว เนื่องจากอาหารสัตวปลอมปน อาหารสัตวเสื่อมคุณภาพ เมื่อสัตวกินอาหารสัตวดังกลาวเขาไป
แลวอาจสงผลตอตัวสัตว ทําใหสัตวเจ็บปวย ทนทุกขทรมาน หรืออาจถึงขนาดทําใหสัตวตายได 

                                                 

10พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525, ราชกิจจานุเบกษา,               
เลม 99 ตอนที่ 111 (วันที่ 11 สิงหาคม 2525), มาตรา 37. 
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หรืออาจมีสารตกคางอยูในตัวสัตว เมื่อมีการบริโภคเนื้อสัตวที่มีสารตกคางอยูก็ยอมสงผลตอ
สุขภาพของผูบริโภคได จึงตองหามมิใหมีการผลิตหรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวดังกลาว 

กลาวโดยสรุป พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไข
เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดกําหนดมาตรการ
ในการควบคุมตรวจสอบคุณภาพอาหารสัตวไวอยางเขมงวด โดยเฉพาะอยางยิ่งการควบคุมถึง               
2 ขั้นตอน  ขั้นตอนแรกเปนการควบคุมผูประกอบกิจการผลิต นําเขา และขายอาหารสัตว                    
จะประกอบกิจการไดตองไดรับใบอนุญาต และขั้นตอนที่ 2 การควบคุมสูตรอาหารสัตว ซ่ึงผูรับ
ใบอนุญาตผลิต และนําเขาซึ่งอาหารสัตว จะผลิตหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพื่อขายไดจะตองไดรับ
ใบสําคัญการขึ้นทะเบียนอาหารสัตว ดวย 

 
3.1.2.2 กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 

พ.ศ. 2525  
กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 

ในสวนของการควบคุมคุณภาพของอาหารสัตว โดยเฉพาะการปองกันและควบคุมโรคที่อาจ
ปนเปอนมากับอาหารสัตว ซ่ึงเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก 
ไดแก กฎกระทรวง ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ และประกาศกรมปศุสัตว ดังที่จะกลาวถึง
ตอไปนี้ 

ก. กฎกระทรวงวาดวย การขออนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว 
พ.ศ. 2545 

กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตามความใน มาตรา 5 มาตรา 14 วรรคสอง มาตรา 21 
วรรคสอง และมาตรา 27 วรรคสอง แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณมีอํานาจออกประกาศกําหนดหลักเกณฑการขอ
อนุญาตและการออกใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว การขอตออายุใบอนุญาตและการขอใบแทน
ใบอนุญาตซึ่งอาหารสัตว วัตถุประสงคที่จําตองกําหนดหลักเกณฑการขออนุญาตและออก
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวดังกลาว เนื่องจากไดเกิดโรคระบาดในสัตวซ่ึงสามารถติดตอหรือ
แพรระบาดระหวางสัตวและติดตอมายังคนได อีกทั้งอาหารสัตวอาจทําใหเกิดการแพรระบาดของ
โรคบางชนิดได นอกจากนี้อาจมีสารพิษปนเปอนมากับอาหารสัตวที่นําเขามาในราชอาณาจักร             
อันอาจกอใหเกิดอันตรายตอสุขภาพสัตว และสุขภาพของผูบริโภคเนื้อสัตวได ดังนั้น เพื่อเปนการ
ควบคุมโรคระบาดสัตวในประเทศ และเปนการปองกันอันตรายตอสุขภาพอนามัยของประชาชน 
และเพื่อปองกันมิใหเกิดความเสียหายตอเศรษฐกิจของประเทศได จึงตองออกกฎกระทรวงฉบับนี้ 
เพื่อกําหนดใหผูรับใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตวที่ประสงคจะนําเขาอาหารสัตวตองยื่นคําขอแจง
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การนําเขาซึ่งอาหารสัตวทุกครั้ง และใหแจงตอพนักงานเจาหนาที่เพื่อตรวจสอบเมื่ออาหารสัตวที่
นําเขามาถึงราชอาณาจักร   

ข. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หามนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตว 
ประเภทวัตถุดิบ ประเภทวัตถุที่ผสมแลว ประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตว ประเภทอาหารเสริม
สําหรับสัตว ที่มีสวนผสมของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑนม อาหารเสริมที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศ         
เบลเยี่ยมเขามาในราชอาณาจักร (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2542 

ประกาศฉบับนี้ออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (3)แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจออก
ประกาศกําหนด 

มาตรา 6 (3) ช่ือ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตวที่จะอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหนําเขาเพื่อขาย 

ประกาศฉบับนี้ไดกําหนดหามนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวประเภทวัตถุดิบ ชนิด
เนื้อปน เนื้อปนสกัดไขมัน เนื้อและกระดูกปน ขนสัตวปกปน ประเภทวัตถุที่ผสมแลว ชนิด
หัวอาหารสัตวและอาหารสัตวผสมสําเร็จรูป ประเภทผลิตภัณฑนมสําหรับสัตวและประเภทอาหาร
เสริมสําหรับสัตวที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศเบลเยี่ยม แตกรณีนําเขาวัตถุดิบ วัตถุที่ผสมแลว และ
อาหารเสริมสําหรับสัตวดังกลาว ที่มีแหลงกําเนิดจากประเทศฝรั่งเศสและเนเธอรแลนด สามารถ
นําเขาได แตจะตองมีหนังสือรับรองจากหนวยงานราชการรับรองวาไมมีการปนเปอนสาร                       
ไดออกซิน นอกจากนี้ ประกาศฉบับนี้ยังไดกําหนดใหอาหารสัตวประเภทอาหารเสริมสําหรับสัตว 
หมายถึง อาหารเสริมโปรตีนที่มีสวนผสมของเนื้อสัตวปก สุกร โค และอวัยวะ นมและผลิตภัณฑ
นม ไขและผลิตภัณฑไข ขนสัตวปกปน รวมถึงผลิตภัณฑที่ไดจากสัตวปก สุกร และโค อยางใด
อยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน และอาหารเสริมไขมัน ที่มีสวนผสมของไขมันสัตวปก สุกร โค 
เนื้อสัตวปก สุกร โค และอวัยวะ นมและผลิตภัณฑนม ไขและผลิตภัณฑไข รวมถึงผลิตภัณฑที่ได
จากสัตวปก สุกร และโค อยางใดอยางหนึ่งหรือหลายอยางรวมกัน วัตถุประสงคของประกาศ              
ฉบับนี้ ตองหามนําเขา หรือควบคุมการนําเขาดังกลาว เพื่อปองกันมิใหมีการปนเปอนของสาร              
ไดออกซินในอาหารสัตวอยางในกรณีการปนเปอนของสารไดออกซินในสหภาพยุโรป ซ่ึงรวมถึง 
มิใหมีการปนเปอนของสารไดออกซินในอาหารที่ใชเล้ียงไกเนื้อดวย 

ค. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดชื่อ ประเภท ชนิด หรือ
ลักษณะ ของอาหารสัตวที่ไมอนุญาตใหนําเขาเพื่อขายจากแหลงกําเนิดที่มีรายงานหรือสงสัยวามี
โรคที่ตองหามเขามาในราชอาณาจักร พ.ศ. 2545 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2545 

ประกาศฉบับนี้ออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 6 (3)แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ             
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อาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว 
(การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 โดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดกําหนดใหมีคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว เพิ่มเติมเขามาดวย) รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไดออกประกาศ
กําหนด 

มาตรา 6 (3) ช่ือ ประเภท ชนิดหรือลักษณะของอาหารสัตวที่จะอนุญาตหรือไม
อนุญาตใหนําเขาเพื่อขาย 

ประกาศฉบับนี้กําหนดไมอนุญาตใหนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวที่มีสวนผสม
ของเนื้อปน กระดูกปน เลือดปนของสัตว และสวนอื่นของสัตว (ยกเวนสัตวน้ํา) ที่ทําปน ที่มี
แหลงกําเนิดจากทุกประเทศในทวีปยุโรปและทุกประเทศที่มีรายงานวามีหรือสงสัยวามีโรควัวบา 
(Bovine Spongiform Encephalopathy : BSE) แตยกเวนในสวนของปลาปน วัตถุประสงคของ
ประกาศฉบับนี้ ไมอนุญาตใหนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวดังกลาว เนื่องจากในป พ.ศ. 2545 
ประเทศในทวีปยุโรปและประเทศตางๆในภูมิภาคอื่นๆ มีการระบาดของโรควัวบาในโค ทําใหโค
ปวยและลมตายดวยอาการทางประสาทจํานวนมาก และโรคนี้สามารถติดตอไดโดยเนื้อปน กระดูก
ปน เลือดปนของสัตวที่เปนโรคที่ผสมอยูในอาหารสัตว หากมีการนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวที่มี
ซากสัตวดังกลาวจากแหลงที่มีการระบาดของโรคเปนสวนผสม อาจทําใหเกิดการระบาดของโรค 
BSE ในประเทศไทยได 

จ. ประกาศกรมปศุสัตว เ ร่ือง ไมอนุญาตใหนําเขาอาหารสัตว ประเภทที่มี
สวนผสมของสัตวปกจากประเทศที่มีรายงานการเกิดโรคนิวคาสเซิล ลงวันที่ 17 ธันวาคม 2545 

ประกาศฉบับนี้อธิบดีกรมปศุสัตวออกโดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 36 (2) 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 อธิบดีกรมปศุสัตวมีอํานาจออกคําสั่งเปนหนังสือ
ใหผูผลิตหรือผูนําเขาหรือผูขายซึ่งอาหารสัตว งดผลิตหรือนําเขาหรือขายอาหารสัตวที่ผลิตหรือ
นําเขาโดยไมไดขึ้นทะเบียนอาหารสัตว หรืออาหารสัตวที่ปรากฏจากผลการตรวจพิสูจนวาเปน
อาหารสัตวที่ไมควรใชเล้ียงสัตว 

ประกาศฉบับนี้กําหนดไมอนุญาตใหนําเขาซึ่งอาหารสัตวทุกประเภทที่มีสวนผสม
ของสัตวปกที่มีแหลงกําเนิดจากรัฐนิวเซาทเวลส ประเทศออสเตรเลีย และรัฐแคลิฟอรเนีย ประเทศ
สหรัฐอเมริกา หรือรัฐอื่นๆ ที่มีรายงานการเกิดโรคนิวคาสเซิล สวนการนําเขาซึ่งอาหารสัตวทุก
ประเภทที่มีสวนผสมของสัตวปกจากรัฐอื่นๆ นอกเหนือจากรัฐที่งดเวนการนําเขา ใหผูขออนุญาต
นําเขาแนบเอกสารทางราชการ หรือเอกสารจากหนวยงานสัตวแพทยของรัฐบาล รับรองวาปลอดภยั
จากโรคนิวคาสเซิล ประกอบการพิจารณาขออนุญาตนําเขาราชอาณาจักรทุกครั้ง วัตถุประสงคเพื่อ
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ปองกันมิใหมีการติดตอของโรคระบาดดังกลาวมายังประเทศไทยโดยทางอาหารสัตว ซ่ึงทําใหโรค
แพรกระจายไดอยางรวดเร็ว 

 
ตามที่ไดกลาวมาพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และกฎหมายที่ออก
ตามความในพระราชบัญญัติดังกลาว ซ่ึงควบคุมคุณภาพของอาหารสัตว โดยพระราชบัญญัติ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 ไดควบคุมการประกอบกิจการผลิต นําเขา และขายอาหาร
สัตว ซ่ึงจะกระทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาต และผูรับใบอนุญาตผลิตอาหารสัตว และผู รับ
ใบอนุญาตนําเขาซึ่งอาหารสัตว จะตองไดรับใบสําคัญการจดทะเบียนอาหารสัตวอีกชั้นหนึ่ง จึงจะ
ผลิตหรือนําเขา เพื่อขายซึ่งอาหารสัตวได ซ่ึงเปนการควบคุมโดยกฎหมายถึง 2 ขั้นตอนดวยกัน 
นอกจากนี้ ตามกฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 
ไดควบคุมคุณภาพของอาหารสัตว โดยเฉพาะการปองกันและควบคุมโรคที่อาจปนเปอนมากับ
อาหารสัตว ซ่ึงเปนประเด็นที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ทั้งนี้ มาตรการ
ทางกฎหมายในการควบคุมคุณภาพอาหารสัตวดังกลาวยอมสงผลใหไดอาหารสัตวที่ปลอดโรค มี
คุณภาพและปลอดภัยตอการเลี้ยงสัตว ซ่ึงนอกจากอาหารสัตวแลว ยาสัตวยังเปนปจจัยสําคัญซึ่งจะ
สงผลตอคุณภาพของเนื้อสัตว และสุขภาพของผูบริโภคอีกดวย 

 
3.1.2.3 พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 
พระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 อยูในความรับผิดชอบของ สํานักงานคณะกรรมการ

อาหารและยา กระทรวงสาธารณสุข มีรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุขเปนผูรักษาการตาม
พระราชบัญญัติ วัตถุประสงคของกฎหมายฉบับนี้ เพื่อควบคุมกิจการเกี่ยวกับการผลิตยา ขายยา นํา
หรือส่ังยาเขามาในราชอาณาจักร และใหมีเภสัชกรรับผิดชอบเกี่ยวกับการขายยาอันตราย ทั้งนี้ เพื่อ
ความปลอดภัยของประชาชน กฎหมายฉบับนี้นอกจากใชบังคับกับยาที่ใชสําหรับคนแลว ยัง
ครอบคลุมยาที่ใชสําหรับสัตวดวย ตามคํานิยาม ในมาตรา 4 พระราชบัญญัติยา (ฉบับที่ 3)                    
พ.ศ. 2522 ซ่ึงบัญญัติวา “ยา หมายความวา… 

(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชในการวินิจฉัย บําบัด บรรเทา รักษา หรือปองกันโรค    
หรือความเจ็บปวยของมนุษยหรือสัตว 

(4) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใหเกิดผลแกสุขภาพโครงสรางหรือการกระทําหนาที่ 
ใดๆ ของรางกายของมนุษยหรือสัตว …” 

ทั้งนี้ ประเด็นของพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ในสวนที่เกี่ยวกับการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก คือ การใชวัคซีนไขหวัดนกในสัตวปก ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยยังคงหามใช
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วัคซีนไขหวัดนกในสัตวปกทุกชนิด อนึ่ง การใชวัคซีนหรือไมใชวัคซีนไขหวัดนก รวมทั้งขอดีและ
ขอเสีย และทางออกในการดําเนินการจะไดกลาวตอไปในบทที่ 6 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
3.1.2.4 พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 อยูในความรับผิดชอบของหนวยงาน 6

กระทรวง คือ กระทรวงกลาโหม กระทรวงเกษตรและสหกรณ กระทรวงมหาดไทย กระทรวง
สาธารณสุข กระทรวงวิทยาศาสตรเทคโนโลยีและสิ่งแวดลอม และกระทรวงอุตสาหกรรม โดย
รัฐมนตรีวาการกระทรวงทั้ง 6 กระทรวงดังกลาว เปนผูมีอํานาจแตงตั้งพนักงานเจาหนาที่และออก
ประกาศตามพระราชบัญญัติ นอกจากนี้เฉพาะรัฐมนตรีวาการกระทรวงอุตสาหกรรม เปนผูมีอํานาจ
ออกกฎกระทรวงกําหนดคาธรรมเนียมไมเกินอัตราทายพระราชบัญญัติ และยกเวนคาธรรมเนียมกับ
กําหนดกิจการอื่น กับออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ ตามที่กําหนดในมาตรา 5
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมวัตถุอันตรายที่อาจกอใหเกิด
อันตรายแกบุคคล สัตว พืช ทรัพย และสิ่งแวดลอม ทั้งนี้ ในมาตรา 4 ไดกําหนดคํานิยามของคําวา 
“วัตถุอันตราย” ใหครอบคลุมวัตถุอันตรายตางๆ ทุกชนิด ดังนี้ 

“วัตถุอันตราย” หมายความวา วัตถุดังตอไปนี้ 
(1) วัตถุระเบิดได 
(2) วัตถุไวไฟ 
(3) วัตถุออกซิไดซและวัตถุเปอรออกไซด 
(4) วัตถุมีพิษ 
(5) วัตถุที่ทําใหเกิดโรค 
(6) วัตถุกัมมันตรังสี 
(7) วัตถุที่กอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางพันธุกรรม 
(8) วัตถุกัดกรอน 
(9) วัตถุที่กอใหเกิดการระคายเคือง 
(10)  วัตถุอยางอื่น ไมวาจะแปนเคมีภัณฑหรือส่ิงอื่นใด ที่อาจทําใหเกิดอันตรายแก

บุคคล สัตว พืช ทรัพย หรือสิ่งแวดลอม 
ทั้งนี้ ประเด็นของพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในสวนที่เกี่ยวของกับ

การปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก คือ ยาฆาเชื้อที่ใชในการฆาเชื้อโรคไขหวัดนก ซ่ึงเปนวัตถุ
อันตรายตามความหมายของพระราชบัญญัตินี้ 

ยาฆาเชื้อไขหวัดนกที่สําคัญ คือ ALDEHYDES โดยตามประกาศกระทรวง
อุตสาหกรรม เร่ือง บัญชีรายช่ือวัตถุอันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2548 กําหนดให ALDEHYDES เปน
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วัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซ่ึงการผลิต การนําเขา การสงออก หรือการมีไวในครอบครองตองไดรับ
ใบอนุญาต และกรมปศุสัตว เปนหนวยงานผูรับผิดชอบวัตถุอันตรายดังกลาว และตอมาไดมีการ
ออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง หลักเกณฑและวิธีการในการผลิต การนําเขา การ
สงออก และการมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมปศุสัตวเปนผูรับผิดชอบ พ.ศ. 2549              
ลงวันที่ 31 มีนาคม 2549 แตมีผลบังคับใชนับแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 ซ่ึงเปนวันถัดจากวันที่
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา ทั้งนี้ นับแตวันที่ 4 พฤษภาคม 2549 เปนตนมา มีผูมายื่นคําขอผลิต 
นําเขา และมีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตราย ALDEHYDES ซ่ึงไดมีการนํามาใชผลิตเปน
ผลิตภัณฑฆาเชื้อในรูปของเหลว โดยนํามาผสมกับสารสําคัญอื่นๆ  เชน Didecyl Dimethyl 
Ammonium Chloride, Glutaraldehyde, Isopropyl Alcohol และ Ethoxylated Alcohol เปนตน ทั้งนี้ 
ในสวนของยาฆาเชื้อไขหวัดนก ซ่ึงเปนวัตถุอันตรายดังกลาวไดมีพระราชบัญญัติวัตถุอันตราย     
พ.ศ. 2535 เขามาควบคุม ซ่ึง ALDEHYDES เปนวัตถุอันตรายชนิดที่ 3 ซ่ึงการผลิต การนําเขา การ
สงออก หรือการมีไวในครอบครองตองไดรับใบอนุญาต และกรมปศุสัตวเปนผูมีหนาที่ควบคุมโดย
เปนผูออกใบอนุญาตผลิต นําเขา สงออก มีไวในครอบครองซึ่งวัตถุอันตรายดังกลาว ฉะนั้น ในสวน
ของยาฆาเชื้อไขหวัดนก จึงมีกฎหมายเขามาควบคุมในสวนนี้แลว11 

 
ตามที่ไดกลาวมาในสวนของหวงโซการผลิตไกเนื้อตั้งแตฟารมเลี้ยงไก อาหาร

และยาสัตวนั้น หวงโซที่สําคัญอีกหวงโซหนึ่งในวงจรการผลิตไกเนื้อที่จะตองมีการตรวจโรคทั้ง
กอนฆาและหลังฆา เพื่อใหไดเนื้อไกที่ปลอดโรค ปลอดภัยตอการบริโภคและสรางความเชื่อมั่นกับ
ผูบริโภค ที่จะไดกลาวตอไป คือ โรงฆาสัตว  

 
3.1.3 โรงฆาชําแหละสัตวปก 

3.1.3.1 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
กฎหมายที่เกี่ยวกับโรงฆาสัตวและการจําหนายเนื้อสัตว คือ พระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ซ่ึงแตเดิมกฎหมายฉบับนี้อยูในความ
รับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ตอมาไดมีการโอนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติดังกลาวมา
อยูในความรับผิดชอบของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ ตามมาตรา  48 แหง                   
พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการให เปนไปตาม 

                                                 

11สัมภาษณ คนึงนิจ กอธรรมฤทธิ์, ผูอํานวยการสวนยาสัตวและวัตถุอันตราย 
สํานักพัฒนาระบบและรับรองมาตรฐานสินคาปศุสัตว กรมปศุสัตว, 16 ตุลาคม 2549. 
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พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่                
9 ตุลาคม 254512 

วัตถุประสงคของพระราชบัญญัตินี้ เพื่อใหมีโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน มีการ             
ฆาสัตวในโรงฆาสัตวโดยผานขั้นตอนการตรวจโรคทั้งกอนฆาและหลังฆา และรับรองเนื้อสัตวที่
จําหนาย ซ่ึงทายที่สุดยอมไดเนื้อสัตวที่ปลอดโรคและปลอดภัยตอการบริโภค  

ทั้งนี้ สาระสําคัญของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. 2535 มีดังนี้ 

1. การขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว ตามมาตรา 11 – 
มาตรา 14 

ผูประสงคจะตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว ขอรับใบอนุญาตจาก
อธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย ตามหลักเกณฑวิธีการ และเงื่อนไขที่
กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 โดยยื่นคําขอตามแบบขอรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว 
และการฆาสัตว (แบบ ฆจส. 1) ปจจุบันอธิบดีกรมปศุสัตวเปนผูพิจารณาอนุญาตและออก
ใบอนุญาตใหตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว  (แบบ ฆจส. 2) กรณีโรงฆาสัตวในเขต
กรุงเทพมหานคร สวนโรงฆาสัตวในจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครอธิบดีกรมปศุสัตว                 
ไดมอบอํานาจใหผูวาราชการจังหวัดเปนผูอนุญาตและออกใบอนุญาตใหตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว 
และการฆาสัตว (แบบ ฆจส. 2) ตามคําสั่งกรมปศุสัตวที่ 453/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 ทั้งนี้ 
อธิบดีกรมปศุสัตวหรือ ผูวาราชการจังหวัดผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย จะพิจารณาอนุญาต
หรือไมอนุญาต กรณีไมอนุญาต ผูขอรับใบอนุญาตมีสิทธิยื่นอุทธรณตอคณะกรรมการควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว ภายใน 30 วัน นับแตทราบคําสั่ง ซ่ึงคําสั่งอนุญาตหรือไมอนุญาตของ
คณะกรรมการควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตวเปนที่สุด กรณีอนุญาต ผูรับอนุญาตตั้ง              
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตองแสดงใบอนุญาตไวในที่เปดเผยและเห็นไดงายใน            
โรงฆาสัตวและโรงพักสัตว ตามมาตรา 13 

 
 

                                                 

12พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไป
ตาม พระราชบัญญัติปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545, ราชกิจจานุเบกษา,             
เลม 119 ตอนที่ 102ก (8 ตุลาคม 2545), มาตรา 48. 
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2. ขั้นตอนการฆาสัตวในโรงฆาสัตว ตามมาตรา 15 มาตรา 23 และมาตรา 24 
ผูประสงคจะฆาสัตวตองแจงจํานวนสัตว วัน เวลาที่ฆาสัตวและชื่อของโรงฆาสัตว 

ตามแบบแจงการฆาสัตว (แบบ ฆจส. 4) ตอพนักงานเจาหนาที่ กรณีฆาในโรงฆาสัตวเอกชนจะตอง
เสียอากรการฆาสัตวตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 กรณีฆาในโรงฆาสัตวของ
ราชการสวนทองถ่ินหรือหนวยงานราชการ นอกจากตองเสียคาอากรการฆาสัตวแลว จะตองเสีย
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตวและคาธรรมเนียมโรงพักสัตว เพิ่มเติมดวย โดยเปนไปตามอัตราที่กําหนด 
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ เมื่อพนักงานเจาหนาที่รับแจงการฆาสัตวแลว จะออกหลักฐาน
การรับแจงใหแกผูประสงคจะฆาสัตว กําหนดเวลาฆาสัตวตามแบบที่กําหนด ซ่ึงแบงตามประเภท
ชนิดสัตว และชิ้นสวนตางๆ เชน แบบตอบรับแจงการฆา ตามแบบ ฆจส. 5-10 สําหรับสัตวปก
ไดแก แบบตอบรับการรับแจงการฆา ไก เปด และหาน (แบบ ฆจส. 14) หลังจากนั้นผูประสงคจะฆา
สัตวจึงฆาสัตวตามวัน เวลาที่กําหนด ซ่ึงกอนและหลังฆาตองมีการตรวจโรคโดยพนักงานตรวจโรค
สัตว กอนฆาสัตวหากตรวจพบวาสัตวเปนโรคระบาดหรือเปนโรคที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตว
นั้นเปนอาหาร ตามกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาดสัตว โรคหรือลักษณะของสัตวหรือ
เนื้อสัตว ที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. 2546 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งงด
ฆา และแยกสัตวไวตรวจพิสูจน หากตรวจแลวสัตวนั้นเปนโรค โรคระบาด หรือมีลักษณะตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง พนักงานเจาจะตองคืนอากรการฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงฆาสัตว 
ใหกับผูประสงคจะฆาสัตว กรณีตรวจพบหลังฆา พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งทําลายเนื้อสัตวนั้น
ทั้งตัวหรือบางสวน หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารกอนได กรณีตรวจเนื้อสัตวแลว
ปลอดภัย พนักงานเจาหนาที่จะประทับตรารับรองใหจําหนาย เพื่อนําเนื้อสัตวออกไปจําหนายตอไป  

ทั้งนี้ เมื่อฆาสัตวแลว จะนําเนื้อสัตวออกนอกโรงฆาสัตวไดตอเมื่อพนักงาน
เจาหนาที่ ไดประทับตรารับรองใหจําหนายที่เนื้อสัตวแลวเทานั้น 

 
3. ขั้นตอนการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว ตามมาตรา 22 
หลักการทั่วไปของพระราชบัญญัตินี้ กําหนดใหการฆาสัตวตองกระทําใน                   

โรงฆาสัตว แตทั้งนี้มีขอยกเวน 3 กรณี ไมจําตองฆาสัตวในโรงฆาสัตว ไดแก  
(1) การฆาสัตวซ่ึงตองฆา ณ ที่ใดที่หนึ่งโดยเฉพาะ ตามพิธีกรรมทางศาสนา 
(2) การฆาสัตวในทองที่ ซ่ึงผูวาราชการจังหวัดแหงทองที่นั้นประกาศเปน                

คร้ังคราว วาเปนทองที่กันดาร และจําเปนตองฆาสัตวในทองที่นั้น 
(3) การฆาสัตวในกรณีที่มีเหตุสมควรเปนพิเศษ 
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ทั้งนี้ การฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวจะตองปฏิบัติตามขอกําหนดในกฎกระทรวง 
ไดแก กฎกระทรวงวาดวยขอกําหนดในการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อ
วันที่ 31 มีนาคม 2549 ไดกําหนดขั้นตอนการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว ซ่ึงมีขั้นตอนคลายคลึงกับการ
ฆาสัตวโรงฆาสัตว โดยเริ่มจากผูประสงคจะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว จะตองยื่นแบบแจงการฆาสัตว
นอกโรงฆาสัตว (แบบ ฆจส. 12) ตอพนักงานเจาหนาที่ หลังจากนั้น ก็ตองเสียอากรการฆาสัตวและ
คาธรรมเนียมการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 และยังตอง
เสียคาพาหนะและคาเบี้ยเล้ียงของพนักงานตรวจโรคสัตวดวย หลังจากนั้นพนักงานเจาหนาที่รับ
แจงการฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวและออกหลักฐานการรับแจงและพิจารณาเหตุผลความจําเปนตอง
ฆานอกโรงฆาสัตว ตอมาผูประสงคจะฆาสัตวนอกโรงฆาสัตว  ดําเนินการฆาสัตวตามชนิด จํานวน 
วัน เวลา สถานที่ตามที่แจง ซ่ึงพนักงานเจาหนาที่จะตองแจงพนักงานตรวจโรคสัตวใหไปตรวจโรค
สัตวที่ฆานอกโรงฆาสัตว ทั้งนี้ พนักงานตรวจโรคสัตวจะตองพิจารณาตามกฎกระทรวงวาดวยการ
กําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตวที่ ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปน
อาหาร พ.ศ. 2546 หากสัตวเปนโรคหรือสงสัยวาเปนโรคระบาด พนักงานเจาหนาที่จะสั่งงดฆาสัตว
นั้นและแยกไวตรวจพิสูจน หากตรวจพิสูจนแลวปรากฏวาสัตวที่จะฆาเปนโรคระบาด โรค หรือมี
ลักษณะตามกฎกระทรวงดังกลาว พนักงานเจาหนาที่จะตองคืนเงินอากรใหแกผูประสงคจะฆาสัตว
นอกโรงฆาสัตว ในกรณีตรวจพบวาเนื้อสัตวที่ฆาเปนโรค พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจสั่งทําลาย
เนื้อสัตวนั้นทั้งหมดหรือบางสวน หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารกอนได นอกจากนี้ 
การฆาสัตวนอกโรงฆาสัตวจะตองปฏิบัติตามหลักเกณฑและวิธีการในการดูแลรักษาความสะอาด
ใหถูกตองตามสุขลักษณะดวย 

 
4. การจําหนายเนื้อสัตวท่ีตายเองหรือมิไดถูกฆา ตามมาตรา 25 
โดยทั่วไปเนื้อสัตวที่ตายเองหรือมิได ถูกฆา  มักถูกสันนิษฐานไวกอนวา                   

ไมเหมาะสมที่จะใชเปนอาหาร เชน ตายดวยโรคหรือโรคระบาด เปนตน แตในบางครั้งสัตวที่ตาย
เองหรือมิไดถูกฆาอาจตายดวยสาเหตุอ่ืนอันมิไดเกิดจากโรคหรือโรคระบาด เนื้อสัตวดังกลาวจึง
อาจมีคุณคาในทางเศรษฐกิจอยูบาง ฉะนั้น ผูประสงคจะจําหนายเนื้อสัตวที่ตายเองหรือมิไดถูกฆา 
จะตองนําเนื้อสัตวใหพนักงานตรวจโรคสัตวตรวจ หรือกรณีจําเปนอาจขอใหพนักงานตรวจโรค
สัตวไปตรวจ หากพนักงานตรวจโรคสัตวเห็นวาเนื้อสัตวนั้นใชเปนอาหารได พนักงานเจาหนาที่จะ
ประทับตรารับรองใหจําหนาย กรณีเนื้อสัตวไมเหมาะสมสําหรับใชเปนอาหาร พนักงานเจาหนาที่มี
อํานาจสั่งทําลาย  
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3.1.3.2 กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 เฉพาะที่เกี่ยวกับโรงฆาชําแหละสัตวปก ซ่ึงเกี่ยวกับการปองกันและควบคุม 
โรคไขหวัดนก แยกพิจารณาได 3 ประการ ดังนี้ 

1. การบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว                   
พ.ศ. 2535 

ก. กฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตามความในมาตรา 4 และมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวงมหาดไทย ไดออก
ประกาศกําหนดให ไก เปดและหาน เปนสัตวตามมาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 เนื่องจากคํานิยาม คําวา “สัตว” ในมาตรา 4 กําหนดใหสัตว 
หมายความวา “สัตวที่มิใชสัตวปาและหมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตวอ่ืน
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง” ซ่ึงไมรวมถึงสัตวปก จําพวก ไก เปด และหาน ฉะนั้น เพื่อใหสัตว
ตามพระราชบัญญัตินี้หมายความรวมถึง ไก เปด และหาน จึงตองออกกฎกระทรวงเพิ่มเติมให ไก 
เปด และหาน เปนสัตวตามพระราชบัญญัตินี้ดวย อยางไรก็ตาม แมไดมีการออกกฎกระทรวง             
(พ.ศ. 2536) กําหนดให ไก เปด และหาน เปนสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 แลว แตตามมาตรา 2 กําหนดใหจะใหใชบังคับพระราชบัญญัตินี้ใน
ทองที่ใดสําหรับสัตวที่กําหนดในกฎกระทรวง จะตองตราเปนพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น ตราบใดที่
ยังไมมีการออกพระราชกฤษฎีกาดังกลาวมาบังคับใช พระราชบัญญัตินี้จึงยังไมใชบังคับกับ            
โรงฆาสัตวปก (ไก เปด และหาน) 

ข. พระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. 2535 บังคับกับไก เปด และหานในทุกทองทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549∗ 

ตามที่ไดมีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 กําหนดใหไก เปด และหาน เปนสัตวตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 แลวก็ตาม แตตามมาตรา 2 ได
กําหนดใหการใชบังคับพระราชบัญญัติฉบับนี้ในทองที่ใดสําหรับสัตวที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 

∗ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ก, หนา 230. 
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จะตองออกเปนพระราชกฤษฎีกา ตอมาจึงไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับกับไก เปด และหานในทุกทองทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 ใชบังคับเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ฉะนั้น ปจจุบันโรงฆาชําแหละสัตวปก 
เฉพาะจําพวกไก เปด และหาน จึงตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 นับแตนั้นเปนตนมา  

 
2. การกําหนดมาตรฐานโรงฆาสัตวและสุขอนามัยกระบวนการผลิต 
ก. กฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม

การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตามความในมาตรา 10 มาตรา 11 และมาตรา 15 แหง

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจํ าหน าย เนื้อ สัตว  พ .ศ .  2535 รัฐมนตรีว าการ
กระทรวงมหาดไทย มีอํานาจออกกฎกระทรวงกําหนดที่ตั้ง เนื้อที่ แผนผัง และหลักเกณฑเกี่ยวกับ
ส่ิงปลูกสรางและสุขลักษณะของโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว กําหนดวัน เวลาเปดและ
ปดโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว และกําหนดหลักเกณฑวิธีการเพื่อใหผูประกอบกิจการ
ปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลรักษาความสะอาดเรียบรอยภายในโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
ใหถูกตองตามสุขลักษณะและอนามัย จัดใหมีที่รวบรวมหรือกําจัดมูลฝอยและส่ิงปฏิกูล การระบาย
น้ําทิ้ง การระบายอากาศ การจัดใหมีการปองกันมิใหเกิดเหตุรําคาญและปองกันการระบาดของ
โรคติดตอ วัตถุประสงคของกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อใหมีโรงฆาสัตว โรงพักสัตวที่ไดมาตรฐาน 
และมีการฆาสัตวที่ถูกสุขลักษณะ ไดเนื้อสัตวที่มีความปลอดภัยตอการบริโภค 

ข. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการบังคับใชระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่
ตองควบคุม (ระบบ HACCP) สําหรับโรงงานฆาสัตวและโรงงานผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการ
สงออก พ.ศ. 2547 ลงวันที่ 31 มกราคม 2547 

ระเบียบฉบับนี้ใชบังคับเฉพาะโรงงานฆาสัตวและโรงงานผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตว
เพื่อการสงออกที่กรมปศุสัตวใหการรับรองเทานั้น ซ่ึงเปนมาตรการสมัครใจ หากผูประกอบการมี
ความประสงคจะไดรับการรับรอง HACCP ก็จําตองปฏิบัติตามระเบียบฉบับนี้ ซ่ึงกรมปศุสัตวจะ
เปนผูประเมินและพิจารณาออกหนังสือรับรองระบบ HACCP สําหรับแตละผลิตภัณฑให ซ่ึงเปน
ประโยชนกับผูประกอบการสงออกสินคาปศุสัตว 

 
3. การควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว 
กฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตว

ที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. 2546 
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กฎกระทรวงฉบับนี้ออกโดยอาศัยอํานาจตามมาตรา 23 มาตรา 24 และมาตรา 35 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 รัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตรและสหกรณออกกฎกระทรวงกําหนดใหสัตวที่เปนโรคระบาดหรือโรค หรือมีลักษณะตามที่
กําหนด ใหถือวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหารตามมาตรา 23 และกําหนดเนื้อสัตวที่
เปนโรคหรือลักษณะตามที่กําหนดใหถือวาไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร ตาม               
มาตรา 24 วัตถุประสงคของกฎกระทรวงฉบับนี้เพื่อควบคุมผลผลิตดานการปศุสัตวใหไดมาตรฐาน
และปลอดภัยตอผูบริโภค และสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศคูคา สงผลใหสงออกสินคาปศุสัตว
ไปยังตางประเทศไดมากยิ่งขึ้น 

 
โดยสรุปภาพรวมของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 

พ.ศ. 2535 ในสวนของโรงฆาชําแหละสัตวปก ซ่ึงแตเดิมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ไมใชบังคับกับโรงฆาสัตวปก แมตามมาตรา 4 คํานิยาม คําวา “สัตว” 
ไดมีกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 กําหนดใหไก เปด และหาน เปนสัตวตามพระราชบัญญตัินี้แลว แตตามมาตรา 2 
จะใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับในทองที่ใดกับสัตว 
ที่กําหนดในกฎกระทรวงใหตราเปนพระราชกฤษฎีกา จนกระทั่งไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาให
ใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับกับไก เปด และหาน
ในทุกทองทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549โรงฆาชําแหละ
สัตวปก เฉพาะไก เปด และหาน จึงตองอยูภายใตบังคับแหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 นับแตนั้นเปนตนมา ทั้งนี้ การควบคุมโรงฆาสัตวปก โรงพักสัตวปก 
และการฆาสัตวปก เปนมาตรการหนึ่งในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก อยางไรก็ตาม                     
การบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 กับโรงฆาสัตวปก 
ยังเปนเรื่องใหม และมีปญหาบางประการ ดังจะไดกลาวตอไปในบทที่ 5 และบทที่ 6 
 
3.1.4 การขนสง 

การขนสงสัตวหรือซากสัตว ซ่ึงเปนหวงโซหนึ่งในขั้นตอนการผลิตนั้น ถือเปน
ปจจัยสําคัญในการปองกันและควบคุมโรค เนื่องจากเชื้อโรคสามารถระบาดไดอยางรวดเร็ว               
หากไมมีมาตรการปองกันและควบคุมโรคในการขนสงที่ดีพอ ทั้งนี้ การขนสงสัตวหรือซากสัตว
ตาม พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ไดกําหนดการปองกันและควบคุมโรคระบาดอัน
เนื่องมาจากการขนสง โดยกําหนดการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว ดังที่จะไดกลาวถึง
ตอไปนี้ 
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3.1.4 .1  พระราชบัญญัติ โรคระบาดสัตว  พ .ศ .  2499 แกไขเพิ่ม เติมโดย
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 

ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดกําหนดเกี่ยวกับการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวไว ดังนี้ 

1. การเคล่ือนยายสัตวภายในประเทศ 
ก. การเคลื่อนยายสัตวปวยหรือซากสัตวปวย ตามมาตรา 8 วรรคสอง 
ตามมาตรา 8 วรรคสอง ไดกําหนดใหในทองที่ที่ยังมิไดประกาศเปนเขตปลอด  

โรคระบาด หรือในทองที่ที่ยังมิไดประกาศเปนเขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด หรือเขต
โรคระบาดชั่วคราว นอกจากเจาของสัตวมีหนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตายตามมาตรา 8 วรรคหนึ่ง
แลว กฎหมายยังกําหนดหามมิใหเจาของเคลื่อนยายสัตวปวย และซากสัตวปวยดังกลาว 

ข. การเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวเขาใน หรือผานเขตปลอดโรคระบาดตาม
มาตรา 12  

ตามมาตรา 12 กําหนดหามเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว เขาใน หรือผานเขตปลอด
โรคระบาด เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตว
มอบหมาย (ใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร (แบบ ร. 4)) 

ค. การเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน เขาใน หรือออกนอกเขตโรคระบาด 
เขตสงสัยวามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามมาตรา 17 

ตามมาตรา 17 กําหนดหามเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน เขาใน หรือออก
นอกเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยวามีโรคระบาดตามมาตรา 15 เขตโรคระบาดชั่วคราวตาม            
มาตรา 16  เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย (ใบอนุญาตใหยายสัตวหรือซากสัตว
เฉพาะภายในเขตเกิดโรคระบาดหรือสงสัยวามีโรคระบาด (แบบ ร. 3)) 

ง. การนําสัตวไปมาหรือขนสงโดยยานพาหนะตามมาตรา 27  
ตามมาตรา 27 กําหนดใหสัตวที่เจาของนําไปมาหรือขนสงโดยยานพาหนะ หาก

ปรากฏวาเปนโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคระบาดหรือ
พาหะของโรคระบาด สัตวแพทยมีอํานาจสั่งกักสัตว ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความจําเปนและเจาของ
สัตวตองเปนผูออกคาใชจายดังกลาว 

จ. การเรียกตรวจยานพาหนะตามมาตรา 29  
ตามมาตรา 29 กําหนดใหสัตวแพทยมีอํานาจเรียกตรวจยานพาหนะไดตลอดเวลา 

หากปรากฏวาในยานพาหนะมีโรคระบาด หรือพาหะของโรคระบาด หรือมีเหตุอันควรเชื่อไดวามี
โรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด  
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ฉ. การเคลื่อนยายสัตวไปยังทองที่ตางจังหวัดตามมาตรา 34 
ตามมาตรา 34 กําหนดใหการนําสัตวประเภทชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร 

น้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอของสัตวดังกลาว หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง หรือซากสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไปยังทองที่ตางจังหวัดตองไดรับ
ใบอนุญาตจากสัตวแพทยประจําทองที่ และไดมีการออกกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2542) และ
กฎกระทรวง ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2544) กําหนดใหการนําชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง                      
นากหญา  และหมูปา  ไปยังทองที่ตางจังหวัดจะตองยื่นคําขอตอสัตวแพทยประจําทองที่                          
และสัตวแพทยจะพิจารณาอนุญาตไดตอเมื่อไดมีการตรวจและทําลายเช้ือโรคตามระเบียบของ            
กรมปศุสัตวแลว ซ่ึงยังไมรวมถึงการนําสัตวปกและซากสัตวปกไปยังทองที่ตางจังหวัด ดังนั้น               
การนําสัตวปกหรือซากสัตวปกไปยังทองที่ตางจังหวัดจึงทําไดโดยเสรี จนกระทั่งไดมีการออก
กฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการนําสัตวหรือซากสัตวไปยังทองที่ตางจังหวัด พ.ศ. 2548                     
ใหยกเลิกกฎกระทรวงทั้ง 2 ฉบับดังกลาว และกําหนดใหการนําสัตวดังตอไปนี้ไปยังทองที่
ตางจังหวัดจะตองยื่นคําขอตอสัตวแพทยประจําทองที่  

(1) ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอ
ของสัตวเหลานี้ 

(2) กวาง นากหญา หมูปา 
(3) นก ไก เปด หาน รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ 
ทั้งนี้ การควบคุมการนําสัตวปกหรือซากสัตวปกไปยังทองที่ตางจังหวัดดังกลาว 

ยอมสงผลใหการปองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตวปก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไขหวัดนกมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ช. การนําสัตวผานดานตามมาตรา 35 
ตามมาตรา 35 กําหนดใหการนําสัตวผานดานกักสัตว จะตองปฏิบัติตามวิธีการที่

กําหนดในกฎกระทรวง  ซ่ึงไดแก กฎกระทรวง  ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2542) ออกตามความใน
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กําหนดใหการนําสัตวประเภทชาง มา โค กระบือ แพะ 
แกะ สุกร กวาง และนากหญา ผานดานกักสัตว จะตองปฏิบัติตามขั้นตอนและวิธีการที่กําหนด                      
ทั้งนี้ ประเภทสัตวตามกฎกระทรวงดังกลาวไมรวมถึงสัตวปก โดยเฉพาะไกไวดวย ดังนั้น การนํา
สัตวปกผานดานจึงตองออกกฎกระทรวงกําหนดวิธีการนําสัตวปกผานดานกักสัตว ทั้งนี้ เพื่อ
ปองกันและควบคุมโรคระบาดอันเนื่องมาจากการเคลื่อนยายสัตวปก 
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2. การเคล่ือนยายสัตวหรือซากสัตวระหวางประเทศ 
ก. การนําเขา นําออกหรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว ตามมาตรา 31 

และมาตรา 32 
ตามมาตรา 31 กําหนดหามมิใหบุคคลใดนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร 

ซ่ึงสัตวหรือซากสัตว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตว หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตว
มอบหมาย ซ่ึงในการอนุญาต อธิบดีกรมปศุสัตว หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย จะกําหนด
เงื่อนไขตามที่เห็นสมควรไวในใบอนุญาตก็ได นอกจากนี้แลว การนําสัตวหรือซากสัตวเขา นําออก 
หรือนําผานราชอาณาจักร ใหนําเขา นําออก หรือนําผาน ทาเขา หรือทาออก แลวแตกรณี เพื่อ
ตรวจสอบการนําเขา นําออก หรือนําผาน เวนแตอธิบดีกรมปศุสัตว หรือผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตว
มอบหมาย จะสั่งเปนอยางอื่น 

สวนในมาตรา 32 กําหนดวิธีการปฏิบัติในการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร
ซ่ึงสัตวหรือซากสัตว จะตองปฏิบัติการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไดแก กฎกระทรวงวาดวยการนําเขา 
นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร ซ่ึงสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. 2544 กําหนดหลักเกณฑการนําเขา นําออก 
หรือนําผานราชอาณาจักร ซ่ึงสัตวหรือซากสัตว ซ่ึงครอบคลุมสัตวทุกชนิดรวมถึงสัตวปกดวยแลว 

ข. การสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศ ตามมาตรา 36 
ตามมาตรา 36 กําหนดใหการสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายยังตางประเทศ ตอง

ปฏิบัติการตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไดแก กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2534) และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กําหนดหลักเกณฑ
การสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงครอบคลุมทุกชนิดสัตวรวมถึงสัตวปกดวยแลว 

 
3.1.4.2 กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499  
กฎหมายที่ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ที่เกี่ยวกับ

การขนสง ในสวนของการเคลื่อนยายสัตวและซากสัตวซ่ึงเปนมาตรการหนึ่งในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก แยกพิจารณาไดดังนี้  

1. การเคล่ือนยายสัตวภายในประเทศ 
ก .  กฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการนําสัตวหรือซากสัตวไปยังทองที่

ตางจังหวัด พ.ศ. 2548 
กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตาม มาตรา 7 ประกอบมาตรา 34 แหงพระราชบัญญัติ      

โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กําหนดเพิ่มเติมใหการนําสัตวปกหรือซากสัตวปกจําพวกไก เปด หาน 
รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ  ไปยังทองที่ตางจังหวัด จะตองยื่นคําขอตอสัตวแพทยประจําทองที่ ซ่ึง
สัตวแพทยจะพิจารณาอนุญาตตอเมื่อไดมีการตรวจและทําลายเชื้อโรคตามระเบียบของกรมปศุสัตว
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แลว ทั้งนี้ การควบคุมการนําสัตวปกหรือซากสัตวปกไปยังทองที่ตางจังหวัดดังกลาว ยอมสงผลให
การปองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตวปก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไขหวัดนก มีประสิทธิภาพ
มากยิ่งขึ้น 

ข. ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง กําหนดเขตปลอดโรคระบาดตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ลงวันที่ 20 กันยายน 2547 

ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณฉบับนี้ออกตามความในมาตรา 11 แหง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กําหนดทองที่รวมทั้งสิ้นจํานวน 5 เขตทั่วประเทศ เปน
เขตปลอดโรคระบาดชนิดไขหวัดนกหรือโรคเอเวียนอินฟลูเอนซา (Avian Influenza) ของสัตวปก
จําพวกนก ไก เปด และหาน รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ ผลของการประกาศเปนเขตปลอดโรค
ระบาดแลว หามมิใหเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว เขาในหรือผานเขตนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปน
หนังสือจากอธิบดีหรือผูซ่ึงอธิบดีมอบหมาย ตามมาตรา 12  

ค. ระเบียบกรมปศุสัตววาดวยการอนุญาต การตรวจโรคและการทําลายเชื้อโรค 
ในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร พ.ศ. 2546 ลงวันที่ 30 เมษายน 2546 

ระ เบี ยบฉบับนี้ ออกโดยอาศั ย อํ านาจตามความในมาตรา  33  ( 4 )  แห ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 อธิบดีกรมปศุสัตวมีอํานาจวางระเบียบการตรวจโรค
และทําลายเชื้อโรคจากสัตวหรือซากสัตวที่มีการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักร หรือ
เคลื่อนยายภายในราชอาณาจักร วัตถุประสงคเพื่อใหการปฏิบัติงานของเจาหนาที่เปนไปในแนวทาง
เดียวกัน ซ่ึงจะสงผลใหการตรวจโรคและทําลายเชื้อโรคในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายใน
ราชอาณาจักร มีประสิทธิภาพสูงสุด 

 
2. การเคล่ือนยายสัตวระหวางประเทศ 
ก. กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2534) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2542) 

ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตามความในมาตรา 7 และ 36 แหงพระราชบัญญัติโรค

ระบาดสัตว พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑการสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายยังตางประเทศ ทั้งนี้ หลักเกณฑการควบคุม
การสงสัตวและซากสัตวไปยังตางประเทศตามกฎกระทรวงฉบับนี้ ครอบคลุมสัตวทุกชนิดตาม
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 วัตถุประสงคเพื่อควบคุมการสงสัตวหรือซากสัตวไปยัง
ตางประเทศใหครอบคลุมถึงสัตวทุกชนิด เพื่อใหเหมาะสมกับสภาวการณปจจุบันที่ประเทศไทย
สามารถสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑไปจําหนายยังตางประเทศไดเพิ่มมากขึ้น 



 
 

89

ข. กฎกระทรวงวาดวยการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือ
ซากสัตว พ.ศ. 2544 

กฎกระทรวงฉบับนี้ออกตามความในมาตรา  7 และ 32 แหงพระราชบัญญัติ            
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ มีอํานาจออกกฎกระทรวง
กําหนดหลักเกณฑการนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว วัตถุประสงค 
เพื่อปองกันและควบคุมโรคระบาดจากการนําสัตวหรือซากสัตวเขา ออก หรือผานราชอาณาจักร 
เพื่อคุมครองสุขภาพสัตว และสุขอนามัยของประชาชน และสรางกฎเกณฑมาตรฐานความ
นาเชื่อถือและสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศผูนําเขาสัตวหรือซากสัตวที่สงออกจากประเทศไทย 

 
จากที่กลาวมาในสวนของกฎหมายที่ เกี่ยวกับการขนสง  พระราชบัญญัติ                    

โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ไดกําหนดมาตรการในการเคลื่อนยายสัตวทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ แตทั้งนี้ ในบางมาตรการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวยังไมรวมถึงสัตวปก             
อยางกรณีการนําสัตวปกผานดานตามมาตรา 35 ซ่ึงในสวนนี้จําตองมีการแกไขเพิ่มเติมกฎหมายเพื่อ
บังคับใชกับสัตวปกตอไป 

ทั้งนี้ ตามที่กลาวมาในสวนของภาคการผลิต ตั้งแตฟารมเลี้ยงไก อาหารและ               
ยาสัตว โรงฆาชําแหละสัตวปก และการขนสง ในแตละหวงโซการผลิตตางมีกฎหมายเขามาควบคุม 
ดังปรากฏตามรูปภาพนี้ 

ภาคการผลิต 
 

 
ฟารมเลี้ยงไก  อาหารและยาสัตว  โรงฆาชําแหละสัตวปก  การขนสง 
 
- พระราชบัญญัติ          - พระราชบัญญัติ                           - พระราชบัญญัติควบคุม                - พระราชบัญญัติ                                
โรคระบาดสัตว                   ควบคุมคุณภาพ                              การฆาสัตวและจําหนาย           โรคระบาดสัตว 
พ.ศ. 2499                            อาหารสัตว                                     เนื้อสัตว พ.ศ. 2535                         พ.ศ. 2499 
                                            พ.ศ. 2525 
                                         - พระราชบัญญัติยา  
                                           พ.ศ. 2510 
                                        - พระราชบัญญติัวัตถุ 
                                           อันตราย พ.ศ. 2535 

 
รูปที่ 8 กฎหมายที่ควบคุมในภาคการผลิต 
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3.2 ภาคการตลาด 
 

นอกจากในภาคการผลิตตั้งแต ฟารมเลี้ยงไก อาหารและยาสัตว โรงฆาชําแหละ
สัตวปก และการขนสง ที่จําเปนตองมีกฎหมายเขาไปควบคุมในแตละหวงโซการผลิตแลว ในสวน
ของภาคการตลาด ก็จําตองมีมาตรการทางกฎหมายเขามาควบคุมดวย ดังนี้ 
 
3.2.1 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 

กฎหมายที่เกี่ยวของในสวนของภาคการตลาดภายในประเทศ มีดังนี้ 
3.2.1.1 พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับท่ี 2) พ.ศ. 2542 
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 หมวด 4 การควบคุมการคาสัตวและ

ซากสัตว เปนมาตรการทางกฎหมายที่ออกมาควบคุมการคาสัตวและซากสัตวประเภทชาง มา โค 
กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงการคาสัตวและซากสัตว
ดังกลาวจะตองไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน ทั้งนี้ การคาสัตวและซากสัตวที่กลาวถึงนี้หมายความ
เฉพาะการคาในลักษณะคนกลางเทานั้น ไมมีการควบคุมกรณีเกษตรกรหรือผูประกอบการเลี้ยงสตัว
เปนผูซ้ือขายสัตวหรือซากสัตวที่เล้ียงดวยตนเอง นอกจากนี้ ในสวนของการคาสัตวปกและซาก 
สัตวปก โดยเฉพาะไกเนื้อนั้น พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 หมวด 4 การควบคุม
การคาสัตวและซากสัตว ยังไมบังคับใชกับสัตวปก จนกระทั่งไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใช
บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ พ.ศ. 2549 ซ่ึงมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 การควบคุมการคาสัตวปกและซากสัตวปกจึงตองอยูภายใต
หมวด 4 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 นับแตนั้นเปนตนมา แตทั้งนี้ ตามมาตรา 21 
กําหนดวา “หามมิใหบุคคลใดทําการคา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวชนิดอื่น ตามที่
กําหนดในกฎกระทรวง หรือทําการคาซากสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตจะไดรับ
อนุญาตจากนายทะเบียน” ซ่ึงกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. 2546 
กําหนดใหการคา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญา สุนัขและแมว หรือซากสัตว
ดังกลาว และซากไก เปด และหานที่จะสงไปจําหนายยังตางประเทศจะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาต 
ซ่ึงยังไมครอบคลุมถึงการคาสัตวปกและซากสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน  และไขสําหรับใชทํา
พันธุ ภายในราชอาณาจักร ตามที่กําหนดในพระราชกฤษฎีกา ดังนั้น จึงตองแกไขกฎกระทรวง
กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. 2546 ใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาใหใช
บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
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พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ พ.ศ. 2549 ตอไป 
โดยในรายละเอียดจะไดกลาวในบทที่ 5 และบทที่ 6  

ทั้งนี้ การควบคุมการคาสัตวปกและซากสัตวปกเปนมาตรการหนึ่งในการปองกัน
และควบคุมโรคระบาดในสัตวปก โดยเฉพาะอยางยิ่งโรคไขหวัดนก ฉะนั้น การควบคุมการ
ประกอบกิจการคาสัตวปกและซากสัตวปกดังกลาว ทําใหรัฐสามารถเขาไปควบคุมตรวจสอบการ
ประกอบกิจการได จึงเปนวิธีการหนึ่งในการสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารใหกับ
ผูบริโภคได 

 
3.2.1.2 พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535  
แมกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว

และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ไดกําหนดใหไก เปด และหาน เปนสัตวตามมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ก็ตาม แตเนื่องจากมาตรา 2 
กําหนดใหใชพระราชบัญญัตินี้บังคับในทองที่ใดสําหรับสัตวที่กําหนดในกฎกระทรวง ใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกานั้น แมไดมีการกําหนดใหไก เปด และหานเปนสัตว ตามพระราชบัญญัตินี้ตั้งแต 
ป พ.ศ. 2536 แลวก็ตาม แตเพิ่งมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับ พระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับกับไก เปด และหานในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร 
พ.ศ. 2549 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 นอกจากนี้แลวพระราชกฤษฎีกาดังกลาว
ไมไดกําหนดบทเฉพาะกาลไว ทําใหเกิดปญหากับผูประกอบการโรงฆาสัตวปกในการดําเนินการ
ใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ อีกทั้งตัวเนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ซ่ึงแตเดิมบังคับใชกับสัตวใหญประเภทชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร เมื่อ
บังคับใชกับสัตวเล็กอยางสัตวปกจําพวกไก เปด และหาน จึงเกิดปญหาในทางปฏิบัติ ทั้งนี้ 
รายละเอียดจะไดกลาวตอไปในบทที่ 5 และบทที่ 6 

 
3.2.1.3 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ในสวนของพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ไดใหคําจํากัดความของคําวา 

“อาหาร” ไวดังนี้ “อาหาร หมายความวา ของกินหรือเครื่องค้ําจุนชีวิต ไดแก ...  
(2) วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึงวัตถุเจือ

ปนอาหาร สี และเครื่องปรุงรส ...” 
ฉะนั้น เนื้อสัตวปกทั้งที่ปรุงสุกและมิไดปรุงสุก ตางอยูในคําจํากัดความของคําวา 

“อาหาร” เนื่องจากเนื้อสัตวปกทั้งที่ปรุงสุกและมิไดปรุงสุกเปนวัตถุที่มุงหมายใชเปนสวนผสมใน
การผลิตอาหาร นอกจากนี้ ตราบใดที่เนื้อสัตวปกยังคงสภาพเปนซากสัตวอยู ยังไมมีการแปรรูป
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ปรุงสุก ยอมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และอยูภายใต
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ฉะนั้น การควบคุมคุณภาพของ
เนื้อสัตวปกทั้งที่ปรุงสุกและมิไดปรุงสุก อยูภายใตพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 สวนเนื้อ             
สัตวปกที่ยังมิไดปรุงสุกหรือยังคงสภาพของซากสัตวอยูนั้นอยูภายใตพระราชบัญญัติโรค                
ระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
ทั้งนี้ ยอมสรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคไดวาผลิตภัณฑเนื้อไกสด กระทั่งเนื้อไกปรุงสุก ตางมี
กฎหมายเขามาควบคุมคุณภาพและความปลอดภัยทุกขั้นตอน 

 
3.2.1.4 รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. ....∗ 
เนื่องจากประเทศไทยยังไมมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานสินคาเกษตร โดยเฉพาะ

มาตรฐานสินคาเกษตร มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และมาตรฐานระบบสําหรับสินคาเกษตร ที่
ชัดเจนและเหมาะสม ทําใหสินคาเกษตรและอาหารของไทยดอยคุณภาพ และไมปลอดภัยตอ
ผูบริโภค ประชาชนขาดความนิยมเชื่อถือ และอาจสงผลตอการประกอบกิจการคาสินคาเกษตรและ
อาหารของไทย ทําใหไมสามารถแขงขันในตลาดโลกได ซ่ึงอาจเปนผลเสียแกเศรษฐกิจของ
ประเทศไทยได จึงจําเปนตองมีกฎหมายเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตรกําหนดมาตรฐานการ
ตรวจสอบและรับรองสินคาเกษตรหรือมาตรฐานระบบขึ้น ซ่ึงตามรางพระราชบัญญัติมาตรฐาน
สินคาเกษตร พ.ศ. ....กําหนดใหมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคาเกษตร และมาตรฐานระบบ
สําหรับแสดงกับสินคาเกษตรหรือระบบ ทั้งนี้ หากมีการใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตรดังกลาวแลวยอมเปนวิธีการหนึ่งในการสรางความมั่นใจในความปลอดภัยอาหารใหกับ
ผูบริโภคได 

 
3.2.2 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก 

นอกจากผูประกอบการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออกตองปฏิบัติตามกฎหมาย                 
ที่กลาวมาขางตนทั้งในสวนของภาคการผลิตและภาคการตลาดซึ่งเปนกฎหมายภายในประเทศแลว 
ผูประกอบการยังตองปฏิบัติตามหลักเกณฑขององคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และโดยเฉพาะ
อยางยิ่งกฎหมาย ขอกําหนดและระเบียบการนําเขาของประเทศคูคา เนื่องจากในแตละประเทศตางมี
กฎหมาย ขอกําหนดและระเบียบที่แตกตางกันไป ฉะนั้น ในสวนของกฎหมายภายในของไทยในแต

                                                 

∗ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข, หนา 234. 
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ละหวงโซการผลิต จึงตองมีกฎหมายเขาไปควบคุมในทุกขั้นตอนการผลิต นอกจากสรางความ
มั่นใจใหกับผูบริโภคภายในประเทศแลว ยังสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศคูคาอีกดวย 

 
ทั้งนี้ ในสวนภาคการตลาดทั้งอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภค

ภายในประเทศ และเพื่อการสงออก ตางมีกฎหมายเขามาควบคุม ดังปรากฏตามรูปภาพนี้ 
ภาคการตลาด 

 
    ภายในประเทศ                   สงออก   
                                        
                                                   หลักเกณฑขององคการ             กฎเกณฑของประเทศคูคา 

                                                                                  ระหวางประเทศที่เกี่ยวของ                                                                    
 
พระราชบัญญัติ   พระราชบัญญัติ     พระราชบัญญัติอาหาร    (รางพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว   ควบคุมการ        พ.ศ. 2522                        มาตรฐานสินคาเกษตร  
พ.ศ. 2499           ฆาสัตวและ                                                    พ.ศ. ....) 
                            จําหนายเนื้อสัตว  
                            พ.ศ. 2535 

 
รูปที่ 9 กฎหมายที่ควบคุมในภาคการตลาด 



บทที่ 4 
กฎหมายเกีย่วกับความปลอดภัยอาหารกับการปองกันและควบคุม                       

โรคไขหวัดนกของตางประเทศ 
 

4.1 สหภาพยุโรป 
 

สหภาพยุโรป (European Union) ประกอบดวยชาติสมาชิกทั้งสิ้น 25 ประเทศ 
ไดแก ออสเตรเลีย เบลเยี่ยม เดนมารก ฟนแลนด ฝร่ังเศส เยอรมนี กรีซ ไอรแลนด อิตาลี                 
ลักเซมเบิรก เนเธอรแลนด โปรตุเกส สเปน สวีเดน สหราชอาณาจักร ไซปรัส สาธารณรัฐเช็ก              
เอสโทเนีย ฮังการี แลตเวีย ลิธัวเนีย มอลตา โปแลนด สโลวาเกีย และสโลเวเนีย 

 
ดุลการคาระหวางไทยกับสภาพยุโรปนั้นในชวง 5 ป ที่ผานมา (นับยอนจากป 

2546) ประเทศไทยสงออกสินคาเปนมูลคามากกวาการนําเขาสินคาจากสหภาพยุโรป โดยเฉพาะ
ดุลการคาอาหาร ประเทศไทยไดเปรียบดุลการคามาโดยตลอด โดยในป 2546 ประเทศไทยสงออก
สินคาอาหารคิดเปนมูลคาทั้งสิ้น 57,304.95 ลานบาท ในขณะที่มีการนําเขาอาหารจากสหภาพ             
ยุโรปคิดเปนมูลคา 19,603.62 ลานบาท อัตราการขยายตัวของการสงออกอาหารเฉลี่ยในชวง 5 ป         
ที่ผานมาลดลงรอยละ 2.07 เนื่องจากมาตรการทางการคาที่เขมงวดขึ้นและการถูกตัดสิทธิพิเศษทาง
ศุลกากร สวนมูลคานําเขาเฉลี่ย 5 ป มีอัตราขยายตัวเพิ่มขึ้นรอยละ 7.19 สําหรับสหภาพยุโรปนั้น
เปนตลาดสงออกที่มีสัดสวนการสงออกอาหารประมาณรอยละ 10 ของการสงออกอาหารทั้งหมด
ของประเทศไทย 1 

 
ในป 2546 กลุมสินคาอาหารของไทยที่สงออกไปยังสหภาพยุโรปที่สําคัญ ไดแก 

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ คิดเปนรอยละ 30 ของมูลคาสงออกอาหารทั้งหมด รองลงมาไดแก 
ผลิตภัณฑประมง คิดเปนสัดสวนรอยละ 24 ผลไมและผลิตภัณฑแปรรูปคิดเปนสัดสวนรอยละ 17 
และมันสําปะหลังอัดเม็ดรอยละ 9 

                                                 

1สถาบันอาหาร, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษากฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร เลมที่ 2 (ม.ป.ท., 2547), หนา 9-1- 9-2. 
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ผัก
ผัก 
6%

เครื่องปรุงรส
2%อาหารอื่น  ๆที่ยังไมไดระบุ

3%

ผลิตภัณฑจากแปง
2%

 มันสําปะหลังอัดเม็ด
 เสน อ่ืนๆ

9%

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
30%

ผลิตภัณฑประมง
24%

ผลไม
17%

ขาวและธัญพืช
6%

 
อาหารสุนัขและแมว
และอาหารสัตว เพ่ือ

 การ ขายปลีก
1%

 
รูปที่ 10 สัดสวนการสงออกสินคาอาหารไปยังสหภาพยุโรปแยกตามกลุมสินคา            
              ป 2546 
ที่มา : สถาบันอาหาร, 2546. 
 
เมื่อพิจารณาตามมูลคาการสงออกในรูปเงินบาทแลว สินคาอาหารที่สหภาพยุโรป

นําเขาจากประเทศไทย 5 อันดับแรก โดยจําแนกตามพิกัดศุลกากร ไดแก เนื้อไกปรุงแตงหรือทําไว
ไมใหเสีย เนื้อไกแชเย็นจนแข็ง มันสําปะหลังอัดเม็ด และสับปะรดบรรจุกระปอง ปลาทูนา 
ปลาสคิปแจ็ค และปลาโบนิโตบรรจุกระปอง ซ่ึงมีมูลคาการสงออกอาหารไทยเขาสหภาพยุโรปใน
ป 2546 มีดังนี้ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 

2เร่ืองเดียวกัน, หนา 9-3. 
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ตารางที่ 4 สินคาอาหารไทยที่สงออกไปสหภาพยุโรป 10 อันดับแรก ป 2546 
 
ลําดับ รายการ ปริมาณการสงออก มูลคาสงออก 
          (ก.ก.)   (ลานบาท) 
 
1. เนื้อและสวนอื่นๆของไก 68,381,134.00 8,461.49 
 ชนิดแกลลัสโดเมสติกัสที่ 
 ปรุงแตง ทําไวไมใหเสีย 
2. ช้ินเนื้อและสวนอื่นแชเย็น 91,796,362.00 7,024.68 
 จนแข็ง ของไกแกลลัส- 
 โดเมสติกัส 
3. มันสําปะหลังอัดเม็ด 7,024.68 4,872.57 
4. สับปะรดบรรจุภาชนะอัดลม 159,108,367.00 3,646.00 
5. ปลาทูนา ปลาสคิปแจ็ค  39,539,730.00 3,190.05 
 และปลาโบนิโต ไมบด  
 บรรจุภาชนะอัดลม 
6. ปลาหมึกกลวยแชเย็นจนแข็ง 22,474,199.00 2,267.57 
7. น้ําสับปะรดไมบรรจุ 52,466,209.00 2,186.96 
 ภาชนะอัดลม 
8. อาหารปรุงแตงที่ไมไดระบุ 28,493,884.00 1,336.99 
 หรือรวมไวที่อ่ืนๆ 
9. ปลาที่ปรุงแตงหรือทําไว 16,195,893.00 1,218.31 
 ไมใหเสียอ่ืนๆ 
10. ขาวเจาหอมมะลิไทย 100% ช้ัน 2 50,989,356.00 1,175.62 
11. สินคาอาหารอื่นๆ ที่ไมไดระบุ 659,717,110.00 21,924.75 
 
  รวม 2,974,083,125.00 57,304.95 

ที่มา : สถาบันอาหาร, 2546. 
 
สหภาพยุโรปเปนตลาดการคาอาหารที่ใหญมากตลาดหนึ่งและผูบริโภคมีกําลังซื้อ

สูง ประเทศไทยซึ่งเปนประเทศผูผลิตและสงออกสินคาอาหารจึงไมควรมองขามตลาดนี้ ที่ผานมา
การสงออกอาหารของไทยตองประสบกับปญหาและอุปสรรคทางการคากับสหภาพยุโรปอยาง
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สม่ําเสมอ เชน ปญหาของมาตรฐาน ทั้งมาตรฐานดานคุณภาพ และความปลอดภัยของอาหาร 
โดยเฉพาะอยางยิ่งนับตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2547 ซ่ึงเปนวันที่ประเทศไทยประกาศยืนยันอยาง
เปนทางการพบเชื้อไขหวัดนกชนิดรุนแรง H5N1 ระบาดในประเทศไทย สหภาพยุโรปไดออก
กฎระเบียบหามนําเขาสินคาประเภทไกสดแชแข็งจากประเทศไทย สงผลใหประเทศไทยสงออกได
เฉพาะไกปรุงสุกเทานั้น โดยสหภาพยุโรปไดออกคําวินิจฉัยที่ 2004/84/EC (Commission Decision 
2004/84/EC) ลงวันที่ 23 มกราคม 2547 และตอมาไดออกคําวินิจฉัยที่ 2005/692/EC ลงวันที่                      
6 ตุลาคม 2548 (Commission Decision 2005/692/EC) และคําวินิจฉัยที่ 2006/521/EC ลงวันที่               
25 กรกฎาคม 2549 (Commission Decision 2006/521/EC) ขยายระยะเวลาในการหามนําเขาไกสด
แชแข็งไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2550 ทําใหผูสงออกไกของไทยตองสูญเสียโอกาสในการสงออก
ไกสดแชแข็ง และตองเสียคาใชจายจํานวนไมนอยในการจัดการกับเนื้อไกที่ถูกสงกลับ และ
คาใชจายในการจัดการกับไกและผลิตภัณฑที่พรอมจะสงออก ดังนั้น เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ผูบริโภคทั้งภายในประเทศ  และผูบริโภคในตางประเทศ  โดยเฉพาะประเทศคูคาที่ สําคัญ                        
จึงจําเปนตองศึกษาวิเคราะหกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารและการปองกันและควบคุม              
โรคไขหวัดนกของสหภาพยุโรป เพื่อนํามาวิเคราะหเปรียบเทียบกับกฎหมายไทย เพื่อพิจารณา
จุดบกพรองของกฎหมายไทย เพื่อดําเนินการแกไขเพิ่มเติมตอไป ซ่ึงนอกจากสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภคภายในประเทศแลว ยอมสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป              
ซ่ึงเปนประเทศคูคารายสําคัญของไทยอีกดวย  

 
4.1.1 กระบวนการนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป 3 

การตรากฎหมายของสหภาพยุโรปมีองคกรหลักที่ เกี่ยวของ 3 องคกร คือ 
คณะกรรมาธิการยุโรป (European Commission) รัฐสภายุโรป (European Parliament) และคณะ
มนตรีแหงสหภาพยุโรป (Council of the European Union) องคกรทั้งสามนี้ เปนองคกรที่มีอํานาจ
เกี่ยวกับการตัดสินใจใหมีการตรากฎหมาย นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการดานเศรษฐกิจและสังคม 
(Economic and Social Committee) และคณะกรรมการภูมิภาค (Committee of the Regions) ซึ่งมี
หนาที่ใหคําปรึกษาแกองคกรที่มีอํานาจทั้งสามขางตน 

 
 
 

                                                 

3เร่ืองเดียวกัน, หนา 9-9. 
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กระบวนการในการตรากฎหมายของสหภาพยุโรปโดยปกติแบงออกไดเปน                  
3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. การริเร่ิมใหมีกฎหมาย (Initiative) 
อํานาจในการเริ่มใหมีกฎหมายของสหภาพยุโรปในรูปของรางกฎหมาย 

(Proposal) เปนอํานาจแตเพียงผูเดียวของคณะกรรมาธิการยุโรป แตหากคณะมนตรีแหงสหภาพ 
ยุโรปหรือรัฐสภายุโรป เห็นวามีความจําเปนตองเสนอรางกฎหมายใดอาจมีการรองขอตอ
คณะกรรมาธิการยุโรป เพื่อใหเสนอรางกฎหมายได 

เมื่อคณะกรรมาธิการยุโรปมีความเห็นวาจําเปนจะตองมีกฎหมายในเรื่องใด ก็จะ
จัดทําประกาศนโยบาย (Statement of Policy) ที่เรียกวา “สมุดปกเขียว (Green Paper)” วาจะให
กฎหมายมีเนื้อหาสาระสําคัญอยางไร จากนั้นจะแจกจายใหสาธารณชนรับทราบพรอมทั้งฟงความ
คิดเห็นจากหนวยงานของรัฐสมาชิกที่เกี่ยวของ ตลอดจนประชาชนสหภาพยุโรปทั่วไปที่สนใจ 
ระยะเวลาของขั้นตอนการรับฟงความคิดเห็นนี้ไมแนนอนวาจะสั้นหรือยาวแคไหนเพียงใด ขึ้นอยู
กับความยากงาย ความสนใจ การตอตานและการคัดคานของประชาชน บางเรื่องใชเวลาสั้นๆ เพียง
ไมกี่เดือน แตบางเรื่องก็ใชเวลานานนับป 

หลังจากที่คณะกรรมาธิการยุโรปไดรับฟงความคิดเห็นของประชาชนที่มีตอ
นโยบายในเรื่องนั้นแลว คณะกรรมาธิการยุโรปก็จะนําความคิดเห็นดังกลาวมาวิเคราะห สังเคราะห 
และประมวลจัดทําเปนรางกฎหมาย (Proposal) ที่เรียกกันวา “สมุดปกขาว (White Paper)” เสนอตอ
คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป และรัฐสภายุโรป เพื่อพิจารณาตอไป 

 
2. การพิจารณาและใหความเห็นชอบรางกฎหมาย 
การพิจารณารางกฎหมายของสหภาพยุโรปนั้น องคกรที่มีอํานาจตัดสินใจสูงสุด

คือ คณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป ซ่ึงประกอบดวยรัฐมนตรีจากรัฐสมาชิกทั้ง 25 ประเทศ โดยปกติ
แลวจะประกอบไปดวยรัฐมนตรีวาการกระทรวงการตางประเทศของแตละประเทศสมาชิกเปนหลัก 
ทั้งนี้ อํานาจในการพิจารณาและเห็นชอบรางกฎหมายมิใชรัฐสภายุโรป ดังที่เปนอยูในประเทศ
โดยทั่วไป ซ่ึงรัฐสภาเปนองคกรที่มีอํานาจหนาที่หลักในการออกกฎหมาย สําหรับรัฐสภายุโรปนั้น 
จะมีอํานาจในการพิจารณารางกฎหมายมากนอยเพียงใดขึ้นอยูกับเนื้อหาของรางกฎหมายนั้นๆ วา 
สนธิสัญญากอตั้งสหภาพยุโรปไดใหอํานาจแกรัฐสภายุโรปที่จะเขามามีสวนรวมในระดับใด ซ่ึง
การมีสวนรวมของรัฐสภายุโรปในการตรากฎหมายแบงออกได 4 ระดับ คือ กระบวนการ
ปรึกษาหารือ (Consultation Procedure) กระบวนการรวมมือกัน (Cooperation Procedure) 
กระบวนการตัดสินใจรวมกัน (Co-decision Procedure) และกระบวนการอนุมัติ ตามลําดับ 
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3. การประกาศใชกฎหมาย (Publication) 
เมื่อรางกฎหมายไดรับความเห็นชอบตามกระบวนการตางๆที่กลาวมาแลว 

ประธานคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปจะเปนผูลงนาม  และนํากฎหมายนั้นไปประกาศใน                        
รัฐกิจจานุเบกษาแหงสหภาพยุโรป (The Official Journal of the European Union) ซ่ึงจะกําหนดการ
มีผลบังคับใชของกฎหมายภายในวันใดนับจากวันที่ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา 

 
4.1.2 กฎหมายอาหารของสหภาพยุโรป 

กฎหมายและระเบียบอาหารของสหภาพยุโรปมีแหลงที่มาแบงได 2 ระดับ คือ 4 
ระดับท่ี 1 ท่ีมาหลัก (Primary Source) 
กฎหมายอาหารที่มีแหลงที่มาจากที่มาหลักจะเปนกฎหมายที่มีลําดับศักดิ์สูง ซ่ึง

กฎหมายประเภทอื่นใดที่ขัดหรือแยงกับกฎหมายที่มาจากที่มาหลัก จะไมมีผลใชบังคับ ทั้งนี้ ที่มา
หลักจําแนกไดเปน 2 ประเภท คือ 

1. สนธิสัญญาที่มีผลเปนการกอตั้งสหภาพยุโรป (Founding Treaties) 
สนธิสัญญาที่มีผลเปนการกอตั้งสหภาพยุโรป ไดแก สนธิสัญญาประชาคม            

ถานหินและแรเหล็กแหงยุโรป (The European Coal and Steel Community Treaty : ECSC) 
สนธิสัญญาประชาคมพลังงานปรมาณูแหงยุโรป (The European Atomic energy Community 
Treaty : Eurotom) สนธิสัญญาประชาคมยุโรป (The European Community Treaty : EC)                   
ความตกลงวาดวยตลาดเดียวแหงยุโรป  (The Single European Act : SEA) สนธิสัญญาสหภาพ          
ยุโรป (Treaty on European Union : TEU) สนธิสัญญาอัมสเตอรดัม (Treaty of Amsterdam : TA) 
และสนธิสัญญานีซ (Treaty of  Nice) ตลอดจนสนธิสัญญาภาคยานุวัติ (Treaty of Accession) ของ
รัฐที่เขามาเปนสมาชิกของสหภาพยุโรปในภายหลัง 

2. ความตกลงระหวางประเทศ (International Agreements)  
ความตกลงระหวางประเทศ ไดแก สนธิสัญญาหรือความตกลงระหวางประเทศ 

(ไมวาจะเรียกชื่อใดๆ) ที่สหภาพยุโรปไดไปตกลงกับประเทศอื่นๆ นอกสหภาพยุโรปหรือองคการ
ระหวางประเทศ เชน องคการการคาโลก (World Trade Organization : WTO) ตัวอยางเชน           

                                                 

4Albertina Albors-Llorens, Introduction to EC Law, เอกสารประกอบการบรรยาย
วิชากฎหมายมหาชน หลักสูตร Master of Law, University of Cambridge, Michalemas Term, 
2000, อางถึงในรายงานฉบับสมบูรณโครงการศึกษากฎหมายตางประเทศที่เกี่ยวกับมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหาร เลมที่ 2 (ม.ป.ท., 2547), หนา 9-25. 



 
 

100

ความตกลงทั่วไปวาดวยภาษีศุลกากรและการคา (The General Agreement on Tariff and Trade 
1994 : GATT) ความตกลงวาดวยอุปสรรคในเชิงเทคนิคตอการคา (Agreement on Technical 
Barrier to Trade : TBT) ความตกลงวาดวยการปรับใชมาตรการทางดานสุขอนามัยและสุขอนามัย
พืช (Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures : SPS) และความ         
ตกลงวาดวยสินคาเกษตร (Agreement on Agriculture) เปนตน 

 
ระดับท่ี 2 ท่ีมารอง (Secondary Source) 
กฎหมายอาหารที่มีแหลงที่มาจากแหลงที่มารองจะเปนกฎหมายลายลักษณอักษรที่

กําหนดโดยองคกรสหภาพยุโรปตามกระบวนการนิติบัญญัติของสหภาพยุโรป ซ่ึงกฎหมาย                
ลายลักษณอักษรนี้แบงไดเปน 6 รูปแบบ ดังนี้ 

1. ระเบียบ (Regulations) 
ระเบียบเปนกฎหมายที่มีผลใชบังคับเปนการทั่วไปในรัฐสมาชิก ศาลของรัฐ

สมาชิกตองบังคับใชระเบียบนี้เสมือนเปนกฎหมายภายในของรัฐสมาชิกเอง  หากองคกรของรัฐ
สมาชิกหรือศาลของรัฐสมาชิกไมบังคับใชระเบียบของประชาคมยุโรป หรือคูความเห็นวาการปรับ
ใชระเบียบแกคดีไมถูกตอง ประชาชนหรือคูความสามารถนําคดีไปฟองรองยังศาลยุติธรรมแหง
ยุโรป (European Court of Justice) ได 

2. กฎเกณฑกลาง (Directives) 
กฎเกณฑกลางเปนกฎหมายที่เปนแนวทางในการตรากฎหมายภายในของรัฐ

สมาชิก โดยจะมีผลผูกพันรัฐสมาชิกในอันที่จะตองตรากฎหมายอนุวัติการเพื่อใหบรรลุถึงเปาหมาย
ที่ประชาคมยุโรปไดวางไวเทานั้น โดยปกติรัฐสมาชิกจะตองตรากฎหมายอนุวัติการภายใน
ระยะเวลา 12 – 18 เดือน ทั้งนี้ รัฐสมาชิกยังคงมีดุลยพินิจในเรื่องรูปแบบและวิธีการที่จะทําใหบรรลุ
ถึงเปาหมาย แตโดยหลักแลว กฎเกณฑกลางไมมีผลบังคับโดยตรงกับประชาชน ตราบใดที่รัฐ
สมาชิกยังไมออกกฎหมายอนุวัติการ ประชาชนในรัฐนั้นจะไมมีสิทธิหนาที่ตามที่กําหนดไวใน
กฎเกณฑกลาง อยางไรก็ตาม ศาลยุติธรรมแหงยุโรปไดสรางบรรทัดฐานไวในหลายกรณีวา “สิทธิ
หนาที่ตามที่กําหนดไวในกฎเกณฑกลางนั้น อาจมีผลใชบังคับโดยตรงระหวางประชาชนกับองคกร
ของรัฐสมาชิก หากสิทธิหนาที่ดังกลาวไดถูกกําหนดไวอยางชัดเจน (Clear) ถูกตองแนนอน 
(Precise) ปราศจากเงื่อนไข (Unconditional) และไดพนกําหนดระยะเวลาที่รัฐสมาชิกจะตองตรา
กฎหมายอนุวัติการแลว แตยังมิไดมีการดําเนินการดังกลาว” 

3. คําสั่งหรือคําวินิจฉัย (Decisions) 
คําสั่งหรือคําวินิจฉัยเปนกฎหมายที่มีผลผูกพันตอบุคคลผูรับคําสั่ง ไมวาจะเปนรัฐ

สมาชิก บริษัท องคกรธุรกิจ หรือประชาชนทั่วไป 
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4. ขอเสนอแนะ (Recommendations) 
5. ความเห็น (Opinion) 
ทั้งขอเสนอแนะและความคิดเห็นจะไมมีผลผูกพันทางกฎหมายตอผูรับความเห็น

หรือขอเสนอแนะ แตจะมีผลเปนเพียงคําแนะนําเทานั้น 
6. คําพิพากษาของศาลยุติธรรมแหงยุโรป (Case Law) 
คําพิพากษาของศาลยุติธรรมแหงยุโรปเปนที่มาของกฎหมายสหภาพยุโรป ซ่ึงใน

กรณีที่เกิดความขัดแยงระหวางกฎหมายของสหภาพยุโรปที่มีผลใชบังคับโดยตรง เชน สนธิสัญญา 
(Treaties) หรือระเบียบ (Regulations) กับกฎหมายภายในของรัฐสมาชิก กฎหมายของสหภาพ 
ยุโรปยอมเปนกฎหมายที่ใชบังคับแกกรณีนั้น และศาลของรัฐสมาชิกตองบังคับตามกฎหมายของ
สหภาพยุโรป มิเชนนั้นแลวคูกรณีอาจนําคดีไปสูศาลยุติธรรมแหงยุโรป ซ่ึงศาลยุติธรรมแหงยุโรป
อาจมีคําพิพากษาเพิกถอนคําพิพากษาของศาลภายในรัฐสมาชิกได ทั้งนี้ เปนไปตามหลักที่เรียกวา 
ความเปนกฎหมายสูงสุดของกฎหมายสหภาพยุโรป (The Supremacy of EU Law) 

 
4.1.3 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป 

จากวิกฤตการณดานความปลอดภัยอาหารที่สรางความเดือดรอนและมีความ
รุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปของสหภาพยุโรป เร่ิมจากการระบาดของโรควัวบา (Bovine Spongiform 
Encephalopathy : BSE) ในป 2539 ตามมาดวยการปนเปอนของสารไดออกซิน (Dioxin) ในอาหาร
สัตว ในป 2540 รวมทั้งกระแสความวิตกกังวลในเรื่องการดัดแปลงทางพันธุกรรม (Genetically 
Modified Organisms : GMOs) ของสวนประกอบอาหารซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอการบริโภค
หรือมีผลกระทบในเชิงลบตอส่ิงแวดลอม คณะกรรมาธิการยุโรป จึงไดดําเนินการสรุปภาพรวม
สถานะความปลอดภัยอาหารภายในสหภาพยุโรป รวมทั้งวิ เคราะหความสัมพันธระหวาง
กฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยอาหารกับภาวะความปลอดภัยอาหารในสหภาพยุโรป เพื่อดําเนินการ
ปรับปรุงและสรางระบบที่สามารถรับประกันความปลอดภัยใหกับผูบริโภคไดอยางมีประสิทธิภาพ 
และมีความชัดเจนเพียงพอที่จะนําไปใชเปนหลักปฏิบัติที่เปนมาตรฐานกลางสําหรับประเทศ
สมาชิกทุกประเทศได จึงไดเสนอสมุดปกขาววาดวยความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรป (European 
White Paper on Food Safety) เมื่อเดือนมกราคม 2543 5 

                                                 

5มัชฌิมาพร ฉันทวุฒิ, “หลักเกณฑสุขอนามัยอาหารตามแนวทางของสมุด               
ปกขาวฯ (Farm to Table),” ในเอกสารประกอบการสัมมนา เร่ือง สมุดปกขาวความปลอดภัยอาหาร
อียูกับการปรับตัวของผูประกอบการไทย (ม.ป.ท., 2544), (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร). 
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วัตถุประสงคของสมุดปกขาววาดวยความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรป มีดังนี้ 6 
1. ฟนฟูและเสริมสรางความเชื่อมั่นของผูบริโภคในสหภาพยุโรป 
2. กําหนดมาตรฐานสูงสุดเพื่อใหความคุมครองดานสุขอนามัยของผูบริโภค 

(Achieving highest standard) 
3. ลดความเสี่ยงในการบริโภคอาหารใหอยูในอัตราต่ําสุดหรือปลอดความเสี่ยง 

(Reducing food risk to zero) 
4. จัดตั้งองคกรอิสระดําเนินการดานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป 

(European Food Authority : EFA) 
 
สมุดปกขาววาดวยความปลอดภัยอาหารสหภาพยุโรปถือเปนแมบทในการ

ดําเนินการดานความปลอดภัยอาหารของสหภาพยุโรป ซ่ึงมีสาระสําคัญสรุปได ดังนี้ 7 
1. จัดตั้ง European Food Authority : EFA 
EFA เปนหนวยงานอิสระเพื่อใหการดําเนินการดานสุขอนามัยอาหารของ                 

สหภาพยุโรปมีความโปรงใสและมีประสิทธิภาพ โดยองคกรจะประกอบดวยกลุมผูเชี่ยวชาญดาน
ตางๆ ที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยอาหาร ซ่ึงขอบเขตความรับผิดชอบขององคกรมี ดังนี้ 

1) รวบรวมขอมูลดานสุขอนามัยอาหารจากแหลงขอมูลที่ไดรับความเชื่อถือ 
(Information Gathering) ทั้งจากในและนอกประเทศสมาชิกสหภาพยุโรป รวมทั้งจากองคการ
ระหวางประเทศตางๆ ที่เกี่ยวของ 

2) ประเมินความเสี่ยงของความปลอดภัยจากการบริโภคอาหารของผูบริโภค  
(Risk Assessment) และใหคําแนะนําดานวิทยาศาสตรที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยอาหาร 

3) เผยแพรขอมูลดานสุขอนามัยอาหารสูผูบริโภคโดยตรง (Risk Communication) 
 
2. ยกระดับมาตรฐานดานความปลอดภัยอาหาร 
1) ขอกฎหมายเกี่ยวกับสุขอนามัยอาหารนับเปนสวนประกอบสําคัญใน                     

สมุดปกขาวฯ  ที่จะบงชี้ ถึงการเปลี่ยนแปลงวิธีการผลิตของภาคอุตสาหกรรมอาหาร  ทั้งนี้                          
สมุดปกขาวฯ ไดเสนอแนะแนวทางปรับปรุงกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยและสุขอนามัยกวา 
80 รายการ 

                                                 

6เร่ืองเดียวกัน, หนา 1. 
7เร่ืองเดียวกัน, หนา 2. 
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2) แนวทางปฏิบัติและแนวทางการควบคุมดานความปลอดภัยอาหารโดยใหกรอบ
ของการดําเนินการมีความชัดเจน สามารถปฏิบัติไดและเปนที่ยอมรับของทุกประเทศสมาชิก 
(Harmonization) 

3) การเผยแพรขอมูลตอผูบริโภคไดถูกกําหนดเปนสวนสําคัญสวนหนึ่งของ              
สมุดปกขาวฯ โดย European Food Authority : EFA ซ่ึงเปนองคกรที่จะถูกตั้งขึ้นใหมจะทําหนาที่
สนับสนุนดานขอมูลและกระตุนใหผูบริโภคมีความตื่นตัวและมีสวนรวมในการกําหนดนโยบาย
ดานความปลอดภัยอาหาร ขณะเดียวกัน EFA จะเนนการเผยแพรประชาสัมพันธขอมูลขาวสารดาน
ความปลอดภัยอาหารสูผูบริโภคอยางตอเนื่องและตรงกับกลุมผูบริโภคเปาหมาย 

4) มิติดานการตางประเทศ เปนสาระซ่ึงเชื่อมโยงการดําเนินการของสหภาพยุโรป
ตามแนวทางในสมุดปกขาวฯ เขากับระบบการคาของประเทศคูคาตางๆ โดยสหภาพยุโรปมีหนาที่
ตองถายทอดและสรางความเขาใจในการดําเนินนโยบายดังกลาวใหกับประเทศคูคาเพื่อมิใหเกิดเปน
อุปสรรคตอการคาระหวางประเทศ 

ทั้งนี้ คณะกรรมาธิการยุโรปไดมีมติรับรองสมุดปกขาวฯ ตั้งแตเดือนมกราคม 
2543 และหลังจากที่นโยบายสมุดปกขาวฯ ไดรับการสนับสนุนจากคณะมนตรียุโรปแลว ประเทศ
สมาชิกก็จะนําไปใชเปนหลักปฏิบัติดานความปลอดภัยอาหาร 

 
จากหลัก เกณฑในสมุดปกขาวฯ  ดังกล าว  ในวันที่  17  กรกฎาคม  2543 

คณะกรรมาธิการยุโรปไดเสนอใหมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายสุขอนามัยอาหารในสหภาพยุโรป 
โดยลดกฎเกณฑกลาง (Directive) 17 ฉบับ ใหเหลือเพียง 4 ฉบับ เพื่อทําใหกฎหมายตางๆ มีความ
รัดกุมและสอดคลองกันมากยิ่งขึ้น รวมทั้งจะทําใหนโยบายทางดานอาหารโปรงใสมากขึ้น เพิ่ม
ความรับผิดชอบของผูผลิตอาหารตอผูบริโภคทั้งระบบวงจรอาหาร คือ เร่ิมตั้งแตภาคการเกษตร
จนถึงการผลิตขั้นตอนสุดทาย ซ่ึงกฎหมายใหมจะเนนในเรื่องการรับรองความปลอดภัยของผูผลิต
อาหารทั้งหมดและขั้นตอนการดําเนินงานเมื่อเกิดอันตรายฉุกเฉินดานอาหาร โดยไดมีการ
ดําเนินการในรายละเอียด ดังตอไปนี้ 8 

1. ประธานคณะกรรมาธิการดานสุขภาพและการปกปองผูบริโภคไดเสนอการ
แกไขกฎหมายทางดานสุขอนามัยอาหารแกคณะมนตรีดานการเกษตร โดยกลาววาเปนการแกไข
ปรับโครงสรางทั้งหมดของกฎหมายที่ใชในสหภาพยุโรปมาเปนระยะเวลา 25 ป ตั้งแตป 1964 ซ่ึง

                                                 

8สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจํากรุงบรัสเซลส, “การเสนอการ
แกไขกฎหมายทางดานสุขอนามัยอาหารใน E.U.” (ม.ป.ท., 2543), (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร). 
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การแกไขกฎหมายจะทําใหมาตรฐานการคุมครองผูบริโภคอยูในระดับที่ดีขึ้น และเปนการลด
ชองวางกฎหมายที่มีอยูเดิมรวมทั้งเพิ่มความปลอดภัยทางดานอาหารในระบบวงจรการผลิตอาหาร
มากยิ่งขึ้น ไมวาการผลิตอาหารจะเปนขนาดเล็กหรือใหญ ทําใหขั้นตอนการทํางานโปรงใสขึ้น 
สามารถนํามาปรับใชกับเทคโนโลยีและการพัฒนาทางวิทยาศาสตรใหมๆ ไดดียิ่งขึ้น ซ่ึงขั้นตอน
การดําเนินการจะมีการพิจารณาจากรัฐสภายุโรปและคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปตอไป 

 
2. การเสนอกฎหมายใหม ไดแก กฎเกณฑกลาง 4 ฉบับ 
2.1 หลักการทั่วไปดานสุขอนามัยอาหาร เนนในเรื่อง 
ก. The Farm to Table คือ เร่ิมตั้งแตภาคการเกษตรจนถึงอาหารขั้นสุดทายกอนการ

บริโภค ซ่ึงในสหภาพยุโรปยังไมมีกฎหมายที่ครอบคลุมความปลอดภัยทางดานอาหารทั้งระบบ 
กฎระเบียบที่มีอยูเปนเพียงกฎหมายเฉพาะในแตละดานซึ่งยังคงมีชองวางในการควบคุม 

ข. Primary responsibility of food producer ความรับผิดชอบขั้นตนของผูผลิต
อาหาร โดยใชระบบตรวจสอบอาหารที่มีประสิทธิภาพและทันสมัย ซ่ึงอาจจะมีการบังคับใหใช
ระบบ Hazard Analysis Critical and Control Point (HACCP) สําหรับการผลิตอาหาร ซ่ึงแผนงาน
การตรวจสอบระบบนี้ไดมีการนํามาใชในภาคอุตสาหกรรมอาหารขนาดใหญ แตยังไมมีการบังคับ
ใชในบางกรณี เชนในโรงฆาสัตว ทั้งนี้ ระบบดังกลาวจะควบคุมการทํางานทุกขั้นตอนโดยจะมีการ
ตรวจเช็คคุณภาพอาหาร หลีกเลี่ยงการปนเปอนแบคทีเรีย การควบคุมระหวางการเก็บรักษาและการ
ขนสง ซ่ึงบริษัทผูผลิตอาหารจะตองจดบันทึกขอมูลตางๆ ตามระบบ  HACCP ตามการแนะนําของ
หนวยงานควบคุมอาหาร สําหรับเกษตรกรไดมีการเสนอใหใชรหัสสินคา (Codes of Goods 
Conduct) เพื่อใหการดําเนินงานเปนไปอยางมีประสิทธิภาพ 

ค. Traceability ระบบการสืบคนแหลงที่มาสําหรับอาหารและสวนผสมอาหาร 
เพื่อใหการสืบคนแหลงที่มาของอาหารเปนไปอยางมีประสิทธิภาพจะตองใชระบบสืบคน
แหลงที่มาในทุกขั้นตอนของการผลิตอาหาร ซ่ึงหมายเลขที่ระบุในตัวสินคา สามารถสืบคนถึง
บริษัทผูผลิตได ในทางกลับกันผูผลิตสามารถถอนสินคากลับคืนจากตลาดไดเมื่อพบวาสินคาของ
ตนเปนอันตรายตอสุขภาพผูบริโภค  

2.2 การเพิ่มเติมกฎหมายสําหรับอาหารที่มาจากสัตว ซ่ึงเปนกรณีกําหนดกฎหมาย
สุขอนามัยอาหารเฉพาะดาน เชน เนื้อหรือการผลิตสินคาประเภทเนื้อ สินคาประเภทปลา สินคา
ประเภทนมตางๆ ซ่ึงเปนจุดประสงคระยะยาว ทั้งนี้ เมื่อมีการกําหนดกรอบการทํางานของระบบ 
HACCP จะทําใหการดําเนินงานปรับใชไดดีมากยิ่งขึ้น ในขณะเดียวกันกฎระเบียบใหมจะทําใหลด
การติดเชื้อหรือปนเปอนจากซากสัตวหรือจากการฆาสัตวใหนอยลง  
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2.3 การควบคุมทางดานสัตวที่มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น โดยการเสนอการรวมกฎ
ขอบังคับในเรื่องดังกลาวในสหภาพยุโรป จัดสรรความรับผิดชอบโดยใชหลัก Farm to Fork เปน
พื้นฐานสําคัญ ทั้งนี้ จะทําใหระบบการตรวจสอบ ขั้นตอนในการควบคุมตางๆ ทันสมัยมากยิ่งขึ้น 
ทั้งกอนและหลังการฆาสัตวตามที่ไดมีการเสนอในสมุดปกขาวฯ  

2.4 การปรับปรุงและทําใหมาตรฐานสุขภาพของสัตวดีขึ้น โดยจะมีการรวบรวม
กฎเกณฑกลาง ซ่ึงมีอยู 17 ฉบับ รวมเปนเรื่องเดียวกัน 

 
3. กฎเกณฑกลางที่เกี่ยวของซึ่งคณะกรรมาธิการยุโรปเสนอใหมีการยกเลิก มีดังนี้  
1. กฎเกณฑกลางที่ 64/443/EEC วาดวยเรื่องสินคาประเภทเนื้อสด 
2. กฎเกณฑกลางที่ 71/118/EEC วาดวยเรื่องสินคาประเภทเนื้อไก 
3. กฎเกณฑกลางที่ 72/461/EEC วาดวยเรื่องสินคาประเภทเนื้อสด 
4. กฎเกณฑกลางที่ 77/96/EEC วาดวยเรื่องการตรวจสอบพยาธิ trichina 
5. กฎเกณฑกลางที่ 77/99/EEC วาดวยเรื่องสินคาเนื้อ 
6. กฎเกณฑกลางที่ 80/215/EEC วาดวยเรื่องสินคาเนื้อ 
7. กฎเกณฑกลางที่ 89/362/EEC วาดวยเรื่องสุขอนามัยนม 
8. กฎเกณฑกลางที่ 89/437/EEC วาดวยเรื่องสินคาประเภทไข 
9. กฎเกณฑกลางที่ 91/492/EEC วาดวยเรื่องหอยสองฝา live bivalve molluses 
10. กฎเกณฑกลางที่ 91/493/EEC วาดวยเรื่องสินคาประเภทปลา 
11. กฎเกณฑกลางที่ 91/494/EEC วาดวยเรื่องเนื้อสัตวปก 
12. กฎเกณฑกลางที่ 91/495/EEC วาดวยเรื่องกระตายและสัตวที่ใชเปนเกมกฬีา 
13. กฎเกณฑกลางที่ 92/45/EEC วาดวยเนื้อสัตวปา game meat 
14. กฎเกณฑกลางที่ 92/46/EEC วาดวยเรื่องนมและผลิตภัณฑจากนม 
15. กฎเกณฑกลางที่ 92/48/EEC วาดวยเรื่องเรือจับปลา 
16. กฎเกณฑกลางที่ 93/43/EEC วาดวยเรื่องเครื่องบริโภค 
17. กฎเกณฑกลางที่ 94/65/EEC วาดวยเรื่องเนื้อบด 
 
จากนโยบายความปลอดภัยอาหารตามสมุดปกขาววาดวยความปลอดภัยอาหาร

สหภาพยุโรปในป 2543 ตอมาในป 2544 ไดมีการแกไขรางขอเสนอระเบียบแหงรัฐสภาและคณะ
มนตรีแหงสหภาพยุโรป วาดวยหลักการทั่วไปและขอกําหนดเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร การกอตั้ง
หนวยงานความปลอดภัยอาหารแหงสหภาพยุโรป และกําหนดกระบวนการเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาหาร (Proposal for a Regulation of the European Parliament and of the Council Laying Down 
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the General Principle and Requirements of Food Law, Establishing the European Food Authority, 
and Laying Down Procedures in Matters of Food Safety) และในป 2545 จึงไดออกระเบียบแหง
รัฐสภาและคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรปที่ 178/2002 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545 วาดวยหลักการ
ทั่วไปและขอกําหนดเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร กอตั้งหนวยงานความปลอดภัยอาหารแหงสหภาพ 
ยุโรป และกําหนดกระบวนการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร (Regulation (EC) No 178/2002 of the 
European Parliament and of the Council of 28 January 2002 laying down the general principles 
and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down 
procedure in matters of food safety) ซ่ึงประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแหงสหภาพยุโรปเมื่อวันที่             
1 กุมภาพันธ 2545 ทั้งนี้ จากระเบียบที่ 178/2002 ดังกลาวไดมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยอาหารหรือสุขอนามัยอาหารในป 2548 ดังนี้ 9 

1. กฎระเบียบเกี่ยวกับสุขอนามัยอาหาร (Hygiene Package) 
- ระเบียบ ที่ 852/2004 แหงรัฐสภาและคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป ลงวันที่              

29 เมษายน 2548 วาดวยสุขอนามัยอาหาร (Regulation (EC) No 852/2004 of the European 
Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the hygiene of foodstuffs) 

- ระเบียบ ที่ 853/2002 แหงรัฐสภาและคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป ลงวันที่              
29 เมษายน 2548 วาดวยหลักเกณฑสุขอนามัยสําหรับอาหารที่มาจากสัตว (Regulation (EC) No 
853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 laying down specific 
hygiene rules for food of animal origin) 

- ระเบียบ ที่ 854/2002 แหงรัฐสภาและคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป ลงวันที่              
29 เมษายน 2548 กําหนดหลักเกณฑสําหรับองคกรในการควบคุมผลิตภัณฑที่มาจากสัตวเพื่อการ
บริโภค (Regulation (EC) No 853/2004 of the European Parliament and of the Council of 29 April 
2004 laying down specific rules for the organization of official controls on products of animal 
origin intended for human consumption) 

- กฎเกณฑกลาง ที่ 2004/41/EC แหงรัฐสภาและคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป          
ลงวันที่ 21 เมษายน 2548 ยกเลิกกฎเกณฑกลางบางเรื่องเกี่ยวกับสุขอนามัยอาหารของผลิตภัณฑ
ที่มาจากสัตวเพื่อการบริโภคที่วางขายในทองตลาด และแกไขกฎเกณฑกลางที่ 89/662/EEC, 
92/118/EEC และคําวินิจฉัยที่ 95/408/EC (Directive 2004/41/EC of the European Parliament and 

                                                 

9School of Food Biosciences, The University of Reading, UK, “EU Papers,” 
[online].  Available from : www.foodlaw.rdg.ac.uk/eu/eu-docs.htm [2005, 20 June] 
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of the Council of 21 April 2004 repealing certain Directives concerning food hygiene and health 
conditions for the production and placing on the market of certain products of animal origin 
intended for human consumption and amending Council Directive 89/662/EC and 92/118/EC and 
Council Decision 95/408/EC) 

 
2. กฎระเบียบเกี่ยวกับการควบคุมการปฏิบัติการใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด 
- ระเบียบที่ 882/2004 แหงรัฐสภาและคณะมนตรีแหงสหภาพยุโรป ลงวันที่              

29 เมษายน 2548 วาดวยการควบคุมการปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายอาหารสําหรับสัตวและ
มนุษย สุขภาพสัตวและสวัสดิภาพสัตว (Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament 
and of the Council of 29 April 2004 on official controls performed to ensure the verification of 
compliance with feed and food law, animal health and animal welfare rules) 

 
จากที่กลาวมากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารซึ่งกําหนดครอบคลุมทุก          

หวงโซการผลิตอาหาร ตามหลักจากไรนาสูโตะอาหาร (From Farm to Table) หรือหลัก                  
From Farm to Fork เกิดขึ้นเนื่องจากวิกฤตการณความปลอดภัยอาหารจากการระบาดของโรควัวบา 
การปนเปอนของสารไดออกซินในอาหารสัตว รวมการวิตกกังวลเรื่องของการดัดแปลงพันธุกรรม
ของสวนประกอบในอาหาร ทําใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหาร จนตองมี
การแกไขปรับปรุงกฎหมายใหครอบคลุมทุกหวงโซการผลิตอาหาร กฎหมายมีความเครงครัดมาก
ยิ่งขึ้นและมีการบังคับใชกฎหมายอยางไดผล สรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารใหกับ
ผูบริโภคไดเปนอยางดี 

 
4.1.4 กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกของสหภาพยุโรป 

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกของสหภาพยุโรป ไดแก 
กฎเกณฑกลาง ที่ 92/40/EC ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2535 วาดวยมาตรการควบคุมโรคไขหวัดนกใน
สหภาพยุโรป (Council Directive 92/40/EC of 19 May 1992 introducing Community measures for 
the control of avian influenza) อยางไรก็ตาม คณะกรรมาธิการสหภาพยุโรปไดออก               
กฎเกณฑกลาง ที่ 2005/94/EC ลงวันที่ 20 ธันวาคม 2548 วาดวยมาตรการควบคุมโรคไขหวัดนกใน
สหภาพยุโรปและยกเลิกกฎเกณฑกลางที่ 92/40/EC (Council Directive 2005/94/EC of                      
20 December 2005 on Community measures for the control of avian influenza and repealing 
Directive 92/40/EEC) ซึ่งไดประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแหงสหภาพยุโรปแลว เมื่อวันที่                        
14 มกราคม 2549 กฎเกณฑกลางที่ 2005/94/EC ออกมาเนื่องจากโรคไขหวัดนกเปนโรคที่มีอันตราย
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สูงสามารถติดตอไดในสัตวปก (poultry) นก (birds) รวมทั้งสามารถติดตอไปยังคนและสัตวที่เล้ียง
ลูกดวยนมบางชนิด สรางความเสียหายแกอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปกอยางมาก นอกจากนี้แลว
กฎเกณฑกลางที่ 92/40/EC เดิม ไดใชบังคับมานานแลว สมควรปรับปรุงแกไขใหสอดคลองกับ
ผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตรที่ทันสมัย ผนวกรวมกับประสบการณการระบาดของโรคไขหวัดนกใน
สหภาพยุโรปและประเทศที่สามที่ผานมา จึงจําตองยกระดับการควบคุมความปลอดภัยของหวงโซ
อาหาร สุขอนามัยอาหารและสุขอนามัยผูบริโภคในสหภาพยุโรปใหมีความรัดกุมมากยิ่งขึ้น 

 
หลักการทั่วไปของกฎเกณฑกลาง ที่ 2005/94/EC ไดผานความเห็นชอบจาก

คณะกรรมาธิการดานสุขภาพสัตวและสวัสดิภาพสัตวประจําสหภาพยุโรป (Scientific Committee 
on Animal Health and Animal Welfare) หนวยงานความปลอดภัยอาหารแหงสหภาพยุโรป             
(The European Food Safety Authority : EFSA) และองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ 
(Office International des Epizooties : OIE) นอกจากนี้สหภาพยุโรปยังไดกอตั้งศูนยปองกันและ
ควบคุมโรคประจําสหภาพยุโรป (The European Centre of Disease Prevention and Control : 
ECDC) ขึ้นตามระเบียบที่ 851/2004 ซ่ึงคณะกรรมาธิการยุโรปตองทํางานกับ ECDC อยางใกลชิด 
ในการประเมินความเสี่ยงของการระบาดและการวางแผนการควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดนก
ในสหภาพยุโรป 

 
วัตถุประสงคของกฎเกณฑกลางที่ 2005/94/EC มีดังนี้10 
1. กําหนดมาตรการปองกันในการเฝาระวังและตรวจหาโรคไขหวัดนกเปนการ

ลวงหนา และชวยใหหนวยงานที่รับผิดชอบ (Competent Authority : CA) และเกษตรกรได
เตรียมพรอมรวมทั้งเพิ่มความระมัดระวังในการเผชิญกับโรคไขหวัดนก 

2. กําหนดมาตรการขั้นต่ําในการตอสูกับโรคไขหวัดนกในกรณีที่มีการระบาด
เกิดขึ้น รวมทั้งการมุงเนนการตรวจหาการแพรระบาดของโรค (propagation) แบบลวงหนาในสัตว
เล้ียงลูกดวยนม (mammals) 

3. กําหนดมาตรการเสริมอื่นๆ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพรระบาดของเชื้อไขหวัดนกใน
สัตวประเภทอื่นๆ ที่มิใชสัตวปก 

                                                 

10สํานักงานที่ปรึกษาการเกษตรตางประเทศ ประจําสหภาพยุโรป, “กฎระเบียบ
ควบคุ มม าตรการไขหวั ดนกฉบับ ใหม ของสหภาพยุ โ รป , ”อ า งถึ ง ใน  แหล งที่ ม า  : 
http://www.news.thaieurop/net/content/view/858/62 [ 24 กุมภาพันธ 2549] 
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จากวัตถุประสงคทั้ง 3 ขอในกฎเกณฑกลางที่ 2005/94/EC ประเทศสมาชิกสหภาพ
ยุโรปสามารถกําหนดมาตรการภายในประเทศของตนที่เขมงวดกวาที่กําหนดในกฎเกณฑกลาง
ฉบับนี้ได 

 
ทั้งนี้ สาระสําคัญของกฎเกณฑกลาง ที่ 2005/94/EC มีดังนี้11 
1. กําหนดคําจํากัดความของโรคไขหวัดนก 
1.1 โรคไขหวัดนก (Avian Influenza : AI) หมายถึง การติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ

ชนิด A สายพันธุยอย (subtype) H5 หรือ H7 ในสัตวปกหรือนกที่เล้ียงไว (poultry or other captive 
birds) หรือตรวจพบคา IVPI (Intravenous Pathogenicity Index) สูงกวา 1.2 ในไกที่มีอายุ 6 สัปดาห 

1.2 โรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) 
หมายถึง การติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A สายพันธุยอย (subtype) H5 หรือ H7 ในสัตวปกหรือ
นกที่เล้ียงไว (poultry or other captive birds) หรือตรวจพบคา IVPI (Intravenous Pathogenicity 
Index) สูงกวา 1.2, 2 ในไกที่มีอายุ 6 สัปดาห 

1.3 โรคไขหวัดนกชนิดไมรุนแรง (Low Pathogenic Avian Influenza : LPAI) 
หมายถึง การติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญชนิด A สายพันธุยอย (subtype) H5 หรือ H7 ในสัตวปกหรือ
นกที่เล้ียงไว (poultry or other captive birds) ซ่ึงไมเขาตามนิยามที่กําหนดไวสําหรับโรคไขหวัดนก
ชนิดรุนแรง 

 
2. ขอกําหนดโดยทั่วไปของกฎเกณฑกลาง ที่ 2005/94/EC มีดังนี้ 
2.1 ประเทศสมาชิกตองกําหนดใหมีมาตรการปองกันดานความปลอดภัยทาง

ชีวภาพ (biosecurity) 
2.2 ประเทศสมาชิกตองกําหนดใหมีโปรแกรมเฝาระวัง(surveillance programmes) 

เพื่อตรวจหาเชื้อไขหวัดนกประเภทสายพันธุยอย H5 และ H7 รวมทั้งเพื่อประเมินความเสี่ยงใน        
นกปา (wild birds) ซ่ึงเปนพาหะของโรคไขหวัดนก  

2.3 ประเทศสมาชิกตองแจงใหหนวยงานที่รับผิดชอบของตนทราบโดยทันทีเมื่อ
พบการติดเชื้อหรือแมแตกรณีที่สงสัยวาเกิดการติดเชื้อไขหวัดนกก็ตองรีบแจงทันที 

2.4 นอกจากประเทศสมาชิกตองแจงการระบาดหรือสงสัยวาเกิดการระบาดของ
โรคไขหวัดนกในโรงเลี้ยงสัตวปกใหหนวยงานผูรับผิดชอบของตนทราบแลว ประเทศสมาชิกยัง

                                                 

11เร่ืองเดียวกัน, หนา 1-6. 
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ตองแจงกรณีการระบาดเกิดขึ้นในโรงฆาสัตว พาหนะขนยายสัตว ดานชายแดน และดานกักกันสตัว 
รวมทั้งประเทศสมาชิกจะตองแจงผลการเฝาระวังการระบาดของโรคไขหวัดนกในสัตวเล้ียงลูกดวย
นมดวย  

2.5 ประเทศสมาชิกตองจัดทําการสํารวจการระบาดของโรคโดยเรงดวน ควบคุม
การเคลื่อนยายสัตวปกโดยใชระบบความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) ลางและฆาเชื้อโรงเล้ียง
สัตวปก สรางเขตเฝาระวัง (surveillance zones) พื้นที่ที่ระบาดและหากจําเปนอาจใชวัคซีนเขาชวย 
รวมทั้งการทําลายสัตวปกที่ติดเชื้อเมื่อเกิดการระบาดขึ้น 

2.6 การใชวัคซีนสามารถใชเปนมาตรการเสริม (supplement) ในการควบคุมโรค
และหลีกเลี่ยงการทําลายสัตวในปริมาณมาก ซ่ึงนอกจากจะชวยแกปญหาในระยะสั้นอยางเรงดวน
แลว ยังสามารถชวยแกไขในระยะยาวเพื่อปองกันการระบาดของโรคไขหวัดนกได เมื่อมีความเสี่ยง
ที่ไดรับจากสัตวปาหรือปจจัยอ่ืนๆ ดังนั้น จึงแยกการใชวัคซีนเปน 2 ประเภท คือ วัคซีนฉุกเฉิน 
(emergency vaccination) และวัคซีนปองกัน (preventive vaccination) 

อยางไรก็ตาม แมการใชวัคซีนจะมีขอดีขางตน แตยังมีขอจํากัดของการใชวัคซีน 
คือ สัตวปกที่ไดรับการฉีดวัคซีนยังมีโอกาสติดเชื้อไขหวัดนกได และยังแพรเชื้อไขหวัดนกไดอีก 
ดังนั้น จึงตองติดตามและเฝาระวังผลการฉีดวัคซีนอยางใกลชิด โดยเฉพาะการแยกสัตวปกที่ไดรับ
การฉีดวัคซีนออกจากสัตวปกที่ไดรับการติดเชื้อจากธรรมชาติ รวมถึงการวางจําหนายเนื้อและไข
สัตวปกที่ไดรับการฉีดวัคซีนจะตองเปนไปตามหลักเกณฑที่กฎหมายกําหนด 

2.7 หากมีการตรวจพบเชื้อไขหวัดนกจากการนําเขาที่ศูนยกักกัน (Quarantine 
Centre) ตองแจงคณะกรรมาธิการยุโรปทันที 

2.8 การทําความสะอาดและการฆาเชื้อจะตองรวมอยูในแผนการปองกันโรค
ไขหวัดนก ซ่ึงการใชน้ํายาฆาเชื้อตองเปนไปตามที่ระบุในกฎเกณฑกลางที่ 98/8/EC วาดวยการ
วางขายผลิตภัณฑ biocidol ในทองตลาด 

2.9 กฎเกณฑกลาง ที่ 2005/94/EC นี้ กําหนดมาตรการควบคุมขั้นต่ําสุดไว 
(minimum control measures) ในกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไขหวัดนกขึ้น หากประเทศสมาชิก
สามารถกําหนดมาตรการในทางปฏิบัติและมาตรการสุขอนามัยที่เขมงวดกวาที่สหภาพยุโรป
กําหนดไวยอมสามารถกระทําได ทั้งนี้ ขึ้นอยูกับสถานการณการระบาดของโรคที่เกิดขึ้นในแตละ
ประเทศสมาชิก 

 
3. กรณีที่มีการระบาดที่ตองสงสัย (suspected outbreak) เกิดขึ้น ประเทศสมาชิก

จําตองปฏิบัติ ดังนี้ 
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3.1 หนวยงานผูรับผิดชอบในประเทศสมาชิกที่มีการระบาดที่ตองสงสัย ตอง
เตรียมสืบสวนคนหาเชื้อไขหวัดนกตามที่ระบุในคูมือวินิจฉัยโรค (diagnostic manual) รวมทั้งตอง
กําหนดใหโรงเล้ียงสัตวปกที่ตองสงสัยอยูภายใตการเฝาระวังอยางใกลชิด 

3.2 ตองมีการนับจํานวนสัตวปกและสัตวที่เล้ียงลูกดวยนม 
3.3 จัดทําบัญชีรายวัน แยกประเภทสัตวปก นก และสัตวที่เล้ียงลูกดวยนมที่ปวย

ตาย หรือสงสัยวาติดเชื้อ เพื่อสงมอบใหหนวยงานผูรับผิดชอบตลอดเวลา 
3.4 ใหสัตวปกอยูในโรงเลี้ยงแบบปด หามสัตวปกเขาหรือออกจากโรงเลี้ยง 
3.5 หามนําซากสัตวปก เนื้อสัตวปก ไข เครื่องใน อาหารสัตวปก เครื่องใชอุปกรณ

ในโรงเลี้ยง เศษขยะ เศษมูลสัตว เศษฟาง ออกจากโรงเลี้ยง นอกเสียจากไดรับการอนุญาตจาก
หนวยงานผูรับผิดชอบ รวมทั้งตองปฏิบัติตามมาตรการความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) เพื่อ
ลดการแพรกระจายของเชื้อไขหวัดนกใหลดนอยลง 

3.6 การเคลื่อนยายตัวบุคคล สัตวเล้ียงลูกดวยนม พาหนะรถยนต และเครื่องใช
อุปกรณที่จะนําออกหรือนําเขาไปยังโรงเลี้ยง ตองไดรับอนุญาตจากหนวยงานผูรับผิดชอบกอน 

3.7 วิธีการฆาเชื้อโรคในโรงเลี้ยงสัตวปกตองเปนไปตามกรรมวิธีที่หนวยงาน
ผูรับผิดชอบกําหนด 

 
4. ในกรณีที่มีการฆาและทําลายสัตวปก ประเทศสมาชิกตองปฏิบัติ ดังนี้ 
4.1 จัดเก็บชิ้นสวนตัวอยางสัตวที่ถูกฆาไวเพื่อตรวจสอบ 
4.2 ในกรณีที่มีการทําลายฝูงสัตวปกที่ติดเชื้อ จําตองปฏิบัติตามกฎเกณฑกลาง            

ที่ 93/119/EC ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2536 วาดวยการปกปองสัตวในขณะถูกฆา ซ่ึงไดกําหนด
มาตรฐานขั้นต่ําในการปกปองสัตวในขณะถูกฆาไว 

4.3 ในกรณีที่มีการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง (HPAI) เกิดขึ้น การฆา
ทําลายสัตวปกและไข ตองอยูภายใตการควบคุมอยางใกลชิดของเจาหนาที่ของหนวยงาน
ผูรับผิดชอบ รวมทั้งการฆาและการขนสงสัตวและซากสัตวตองทําอยางระมัดระวัง เพื่อไมใหมีการ
แพรกระจายของเชื้อโรคเกิดขึ้นได 

4.4 ประเทศสมาชิกทําแผนประเมินความเสี่ยงของการระบาดที่เกิดขึ้น เพื่อขอ
ยกเวนไมใหมีการฆาทําลายสัตวปกบางประเภทได 

 
5. ในกรณีที่มีการระบาดเกิดขึ้นในสวนสัตว โรงละครสัตว ศูนยวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว 

หรือสถานที่ที่มิไดเล้ียงสัตวปกเพื่อการคา (non - commercial holding) ประเทศสมาชิกจําตอง
ปฏิบัติ ดังนี้ 
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5.1 หนวยงานผูรับผิดชอบสามารถอนุโลมใหสัตวปกที่อยูในสวนสัตว โรงละคร
สัตว ศูนยวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว หรือสถานที่ที่มิไดเล้ียงสัตวปกเพื่อการคา ไมตองฆาทําลายสัตวปกที่
หายากในทันที แตตองหามไมใหมีการเคลื่อนยายสัตวดังกลาวออกจากสถานที่นั้นๆ รวมทั้งหาม
ไมใหมีการติดตอกับสัตวปกอื่นๆที่อยูภายนอก และสัตวปกดังกลาวตองไดรับการตรวจหาเชื้อ
ไขหวัดนกตอไป 

 
6.  ในกรณีที่มีการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงในโรงเลี้ยง  ซ่ึง

ประกอบดวยโรงเล้ียงยอย (production units) จํานวน 2 โรง หรือมากกวานั้น ประเทศสมาชิกจําตอง
ปฏิบัติ ดังนี้ 

6.1 หนวยงานผูรับผิดชอบสามารถอนุโลมใหโรงเลี้ยงดังกลาวไมจําตองทําลาย
สัตวปกในทุกโรงเลี้ยง โดยเฉพาะโรงเลี้ยงที่ไมอยูในขายตองสงสัยวามีการติดเชื้อไขหวัดนกชนิด
รุนแรง 

6.2 การพิจารณาของหนวยงานผูรับผิดชอบ จะตองพิจารณาประกอบกับขนาด 
องคประกอบ และชนิดของโรงเลี้ยงนั้นๆ รวมถึงอาหาร น้ํา เครื่องมือเครื่องใช ผูเล้ียงสัตวปก                   
ผูเยี่ยมชม โรงเล้ียงสัตวปก และที่สําคัญที่สุด คือ โรงเล้ียงสัตวปกที่ไดรับการอนุโลมจะตองมี
ลักษณะเปนเอกเทศ (independent location) ไมขึ้นอยูกับโรงเลี้ยงอื่นใด และมีแผนการบริหาร
ประจําวัน (day-to-day management) เปนของตนเอง 

 
7. ในกรณีที่มีการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงในโรงเลี้ยงสัตวปก 

ประเทศสมาชิกจําตองปฏิบัติ ดังนี้ 
7.1 หนวยงานผูรับผิดชอบตองกําหนดเขตปองกันโรค (protection zone) ภายใน

รัศมีอยางนอย 3 กิโลเมตร รอบโรงเลี้ยงสัตวปกที่ติดเชื้อ 
7.2 นอกเหนือจากเขตปองกันโรคแลว หนวยงานผูรับผิดชอบตองกําหนดเขตเฝา

ระวัง (surveillance zone) ภายในวงรัศมีอยางนอย 10 กิโลเมตร รอบโรงเลี้ยงสัตวปกที่ติดเชื้อ ทั้งนี้
รวมเขตปองกันโรคไขหวัดนกแลว 

 
8. การใชวัคซีนไขหวัดนก ประเทศสมาชิกจําตองปฏิบัติ ดังนี้ 
8.1 ประเทศสมาชิกมีหนาที่ตองคอยสอดสองดูแลหามใชวัคซีนไขหวัดนกในเขต

พื้นที่ของตน 
8.2 การจัดการ การผลิตการจัดเก็บ การจัดสง การแจกจาย และการขายวัคซีน

ไขหวัดนกภายในสหภาพยุโรป ตองอยูภายใตการควบคุมดูแลของหนวยงานผูรับผิดชอบเทานั้น 
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8.3 การใชวัคซีนที่ไดรับอนุญาตถูกตองตามกฎหมายของสหภาพยุโรปตองเปนไป
ตามกฎหมาย 2 ฉบับ คือ 

ก. กฎเกณฑกลาง ที่ 2001/82/EC ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2544 วาดวยบทบัญญัติ
เกี่ยวกับเวชภัณฑทางดานสัตวแพทย (Directive 2001/82/EC of the European Parliament and of the 
Council of 6 November 2001 on the Community code relating to veterinary medicinal products) 

ข. ระเบียบ ที่ 726/2004 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2547 วาดวยอํานาจและการควบคุม
การใชเวชภัณฑสําหรับมนุษยและสัตว (Regulation No 726/2004 of the European Parliament and 
of the Council of 31 March 2004 laying down Community procedure for the authorization and 
supervision of medicinal products for human and veterinary use) 

 
9. การใชวัคซีนในกรณีฉุกเฉิน (emergency vaccination) ประเทศสมาชิกจําตอง

ปฏิบัติ ดังนี้  
9.1 ประเทศสมาชิกสามารถใชวัคซีนในกรณีฉุกเฉินไดในสัตวปกและนกที่เล้ียงไว 

ภายใตมาตรการควบคุมโรคไขหวัดนกระยะสั้น (short term measure) ภายหลังจากที่ไดมีการ
ประเมินความเสี่ยงที่เกี่ยวของ เพื่อเปนการยับยั้งการระบาดในกรณีดังตอไปนี้ 

ก. เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศของตน 
ข. เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศสมาชิกใกลเคียง 
ค. เมื่อมีการระบาดเกิดขึ้นในประเทศที่สามใกลเคียง 
9.2 ประเทศสมาชิกสามารถใชวัคซีนฉุกเฉินไดทันทีเฉพาะแตในกรณี ดังตอไปนี้ 
ก.ไดสงมอบแผนวัคซีนฉุกเฉินและแจงความจํานงที่จะใชวัคซีนฉุกเฉินไปยัง

คณะกรรมาธิการยุโรปทราบลวงหนากอนที่จะมีการใชวัคซีนฉุกเฉิน 
ข. การใชวัคซีนฉุกเฉินจะตองไมสงผลเสียหายตอการควบคุมการระบาดของโรค 

(disease control) 
 
10. การใชวัคซีนเพื่อปองกันโรค (preventive vaccination) ประเทศสมาชิกจําตอง

ปฏิบัติ ดังนี้ 
10.1 ประเทศสมาชิกสามารถใชวัคซีนเพื่อปองกันโรคไขหวัดนกไดในไกและนก

ที่เล้ียงไว ภายใตมาตรการควบคุมโรคไขหวัดนกระยะยาว (long term measure) หากประเมินผล
แลวพบวามีความเสี่ยงในบางเขตพื้นที่หรือในสัตวเล้ียงบางประเภทที่อาจกอใหเกิดการระบาดของ
โรคไขหวัดนกได 
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10.2 เมื่อประเทศสมาชิกตองการใชวัคซีนเพื่อปองกันโรค ตองขออนุญาตจาก
คณะกรรมาธิการยุโรป โดยจัดสงแผนการใชวัคซีนเพื่อปองกันโรค (preventive vaccination plan) 
เปนการลวงหนา 

 
11. คลังวัคซีนประจําสหภาพยุโรป 
11.1 ประเทศสมาชิกสามารถขอวัคซีนไดจากคลังวัคซีนประจําสหภาพยุโรปได 

โดยทําเรื่องขอไปยังคณะกรรมาธิการยุโรป 
11.2 คณะกรรมาธิการยุโรปสามารถแจกจายวัคซีนที่มีอยูในคลังวัคซีนใหแก

ประเทศที่สามได แตตองไดรับความเห็นชอบจากประเทศสมาชิก 
 
12. คลังวัคซีนแหงชาติ 
ประเทศสมาชิกสามารถมีค ลังวัคซีน เปนของตนเองไดแตตองแจ งให

คณะกรรมาธิการยุโรปทราบถึงปริมาณและชนิดของวัคซีนที่มีอยู 
 
13. การปรับใชกฎหมาย 
13.1 กฎเกณฑกลาง ที่ 2005/94/EC จะยกเลิกกฎกลาง ที่ 92/40/EC ตั้งแตวันที่              

1 กรกฎาคม 2550 เปนตนไป ซ่ึงเปนการแกไขเปลี่ยนแปลงที่แตกตางระหวางกฎหมายเกาและ
กฎหมายใหม ซ่ึงไดเปรียบเทียบไวในภาคผนวก 6 ของกฎเกณฑกลางที่ 2005/94/EC 

13.2 กฎเกณฑกลาง ที่ 2005/94/EC จะมีผลบังคับใชตามกฎหมายภายใน 20 วัน 
หลังจากที่ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษาแหงสหภาพยุโรป (ประกาศเมื่อวันที่ 14 มกราคม 2549) ทั้งนี้ 
กฎเกณฑกลางฉบับนี้จะมีผลบังคับใชอยางเปนทางการภายในวันที่ 1 กรกฎาคม 2549 เปนตนไป 

 
14. เงื่อนไขของชวงเวลาเปลี่ยนผาน (บทเฉพาะกาล) 
14.1 แผนฉุกเฉิน (contingency plan) ในการควบคุมโรคไขหวัดนกตาม                       

มาตรา 17(4) ของกฎเกณฑกลาง ที่ 92/40/EEC เดิม ที่มีผลบังคับใชในวันที่ 1 กรกฎาคม 2550 นี้  
ใหมีผลบังคับใชไดตอไป แตภายใน 30 กันยายน 2550 ประเทศสมาชิกตองสงมอบการแกไขแผน
ฉุกเฉินใหสอดคลองตามกฎหมายฉบับใหม 

14.2 ในชวงระหวางกอนที่กฎระเบียบนี้จะมีผลใชบังคับอยางเปนทางการ 
มาตรการชั่วคราวสามารถนํามาปรับใชเพื่อใหสอดคลองกับกฎเกณฑกลางฉบับนี้  
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จากที่ไดกลาวมา สหภาพยุโรปไดปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย
อาหารใหครอบคลุมทุกหวงโซการผลิต เรียกความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารกลับคืนมา 
นอกจากนี้ ในประเด็นของกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก สหภาพยโุรปได
ปรับปรุงแกไขกฎหมาย เพื่อกําหนดการปองกันและควบคุมโรคใหเปนไปตามภาวการณระบาด
ของโรคที่เกิดขึ้นในประเทศสมาชิกสหภาพยโุรป และในประเทศที่สาม และเพื่อใหหวงโซการผลิต
อาหารจากสัตวปก มีความปลอดภัยตอผูบริโภค ฉะนั้น จากมาตรการทางกฎหมายทั้งกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารและกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกดังกลาว 
ยอมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคไดวาอาหารที่ตนบริโภคโดยเฉพาะผลิตภัณฑจากสัตวปกมี
ความปลอดภัยอยางแทจริง 

 
4.2 ประเทศญี่ปุน 
 

ประเทศญี่ปุนเปนประเทศคูคาที่สําคัญของไทย จากขอมูลในป 2546 การสงออก
สินคาของไทยไปญี่ปุนมูลคาการสงออก 472,264 ลานบาท สินคาสงออกที่สําคัญ ไดแก เครื่อง
คอมพิวเตอรและอุปกรณ กุงสดแชเย็นจนแข็ง แผงวงจรไฟฟา เม็ดพลาสติก ไดโอดทรานซิสเตอร
และอุปกรณกึ่งตัวนํา เฟอรนิเจอรและชิ้นสวน ยางพารา ยานพาหนะอุปกรณและสวนประกอบ 
เครื่องรับวิทยุโทรทัศนและสวนประกอบ ตูเย็น ตูแชแข็งและสวนประกอบ แตประเทศไทยนํา
สินคาจากญี่ปุนในป 2546 มูลคา 755,894.3 ลานบาท สินคาที่ไทยนําเขาจากญี่ปุนสวนใหญเปน
สินคาประเภททุน เครื่องจักร และวัตถุดิบกึ่งสําเร็จรูป ในชวง 5 ปที่ผานมา ไทยอยูในฐานะขาด
ดุลการคากับญี่ปุนมาโดยตลอด 

 
การนําเขาสินคาอาหารของไทยกับญี่ปุน ในชวง 2541-2546 ที่ผานมานั้น พบวา

การสงออกสินคาอาหารมีมูลคาเฉลี่ยปละประมาณ 97,000 ลานบาท สวนการนําเขาสินคาอาหาร
จากญี่ปุน มีมูลคาเฉลี่ยปละประมาณ 6,300 ลานบาท ประเทศไทยจึงเปนผูสงออกสุทธิสินคาอาหาร
กับญี่ปุน โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศไทยเปนแหลงอุปทานสินคาประมงและเนื้อสัตวที่สําคัญแหง
หนึ่งของญี่ปุน 12 

 
                                                 

12สถาบันอาหาร, รายงานฉบับสมบูรณ โครงการศึกษากฎหมายตางประเทศที่
เกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร, หนา 10-1. 
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ป 2546 สินคาอาหารที่ไทยสงออกไปญี่ปุนที่สําคัญไดแก ผลิตภัณฑประมง                 
มีมูลคาการสงออกคิดเปน 42,467.46 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 45 ของมูลคาการสงออกสินคา
อาหารของไทย รองลงมาคือ ผลิตภัณฑเนื้อสัตว มีมูลคาการสงออกเปนมูลคา 24,998.72 ลานบาท 
หรือเทากับรอยละ 26 ของมูลคาการสงออกสินคาอาหารของไทย สินคากลุมอาหารสัตวเล้ียงมี
มูลคาการสงออกรวม 7,447.90 ลานบาท หรือเทากับรอยละ 5 ของมูลคาการสงออกสินคาอาหาร
ของไทย ทั้งนี้ สินคาอาหาร 10 อันดับแรกที่ญ่ีปุนนําเขาจากไทยมากที่สุดในป 2546 เปนสินคา
ประมงถึง 7 รายการ และอีก 3 รายการเปนเนื้อไก 13  

 

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
26%

 ผลิตภัณฑประมง
45%

   อาหารสุนัขและแมว
  เพื่อการขายปลีก 

8%

ผัก  5% 

 ขาวและธัญพืช
2%

 ผลิตภัณฑจากแปง
2%

 น้ําดื่มอัลกอฮอล
2%  อาหารอื่นๆ ท่ี ยังไมไดระบุ

4%
ผลไม

2%
 น้ําตาล น้ําผึ้ง

4%

 
รูปที่ 11 สัดสวนการสงออกสินคาอาหารไปยังญี่ปุนแยกตามกลุมสินคา ป 2546 
ที่มา : สถาบันอาหาร, 2546. 
 
ญ่ีปุนเปนตลาดสงออกสินคาอาหารที่สําคัญอันดับ 1 ของไทย โดยมีสัดสวน

การตลาดสงออกสินคาอาหารคิดเปนรอยละ 14.45 ของปริมาณการสงออกสินคาอาหารทั้งหมด        
จึงเปนตลาดที่สําคัญตออุตสาหกรรมการผลิตอาหารของไทย 14 
 
 

                                                 

13เร่ืองเดียวกัน, หนา 10-3. 
14เร่ืองเดียวกัน, หนา 10-4. 
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ตารางที่ 5 สินคาอาหารสงออกของไทยไปตลาดญี่ปุน 10 อันดับแรก ป 2546            
                     
ลําดับ รายการ ปริมาณการสงออก มูลคาสงออก 
          (ก.ก.)   (ลานบาท) 
1. ช้ินเนื้อและสวนอื่นแชเย็น 178,729,142.00 13,058.21 
 จนแข็งของไกแกลลัสโดเมสติกัส 
2. กุงกุลาดําที่ปรุงแตงหรือทําไว 175,361,170.00 6,440.01 
 ไมใหเสีย ไมบรรจุภาชนะอัดลม 
3. เนื้อและสวนอื่นของไกชนิด 50,740,923.00 6,325.50 
 แกลลัสโดเมสติกัสที่ปรุงแตง 
 หรือทําไวไมใหเสีย 
4.  กุงกุลาดําแชเย็นจนแข็ง 15,255,800.00 5,387.72 
5. เนื้อปลาอื่นๆ (จะบดหรือไมก็ตาม)  76,645,615.00 4,808.13 
 สดแชเย็น หรือแชแข็ง 
6. ปลาบรรจุภาชนะอัดลม เพื่อใชเปน 65,870,566.00 4,648.08 
 อาหารสุนัขหรืออาหารแมว  
7. ปลาหมึกกระดองแชเย็นจนแข็ง 17,420,777.00 4,252.74 
8. เนื้อและสวนอื่นๆ ของสัตวปกเลี้ยงอ่ืนๆ  27,505,129.00 3,778.92 
 ที่ปรุงแตงหรือทําไวไมใหเสีย 
9. น้ําตาลดิบที่ไดจากออยชนิดเซนตริกฟวกัล 534,699,015.00 3,752.11 
 ที่ไมเตมิสารปรุงกลิ่นรสหรือสารแตงสี 
10. เนื้อปลาอื่นๆ แบบฟลเลแชเย็นจนแข็ง 22,813,438.00 41,564.27 
11.  สินคาอื่นๆ ที่ไมไดระบุ 1,044,492,511.00 41,564.27 

รวม  2,051,,709,086.00 97,629.97 
 
ที่มา : สถาบันอาหาร, 2546. 
 
จากการระบาดของโรคไขหวัดนกในประเทศไทย ซ่ึงไดประกาศอยางเปนทางการ

ยืนยันการตรวจพบโรคไขหวัดนก ชนิดสายพันธุ H5N1 เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 สงผลใหประเทศ
ไทยสงออกผลิตภัณฑไก ไปยังญี่ปุนไดเฉพาะไกปรุงสุกเทานั้น และตองปฏิบัติตามขอกําหนด Animal 
Health Requirement for heat-processed poultry meat and its products to be exported to Japan ทําใหไทย
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เสียสวนแบงการตลาดในสินคาประเภทไกสดแชแข็ง และสงผลใหสงออกผลิตภัณฑไกไดนอยลง 
จึงเห็นควรศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารรวมถึงกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนกของประเทศญี่ปุน เพื่อศึกษาเปรียบเทียบกับกฎหมายของไทย เพื่อพิจารณา
จุดบกพรองของกฎหมายไทย เพื่อเปนแนวทางในการแกไขกฎหมาย เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับ
ผูบริโภคภายในประเทศและตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศคูคาที่สําคัญ 

 
4.2.1 กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารของญี่ปุน 

ตามที่ไดมีการปฏิรูปกระทรวงและหนวยงานราชการตางๆของญี่ปุนเมื่อวันที่            
6 มกราคม 2544 กระทรวงสาธารณสุขและสวัสดิการ (Ministry of Health and Welfare) ไดรวมเขา
กับกระทรวงแรงงาน (Ministry of Labour) เปนกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ 
(Ministry of Health, Labour and Welfare : MHLW) ซ่ึงการดําเนินการความปลอดภัยอาหาร 
(Administration of Food Safety) นั้น อยูภายใตความรับผิดชอบของกรมความปลอดภัยอาหาร 
(Department of Food Safety) ในสังกัดสํานักงานความปลอดภัยดานยาและอาหาร (Pharmaceutical 
and Food Safety Bureau) โดยการดําเนินงานดานความปลอดภัยอาหารเปนไปตามที่กําหนดใน
กฎหมายวาดวยความปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐาน (Food Safety Basic Law) ซ่ึงใชบังคับเมื่อเดือน
พฤษภาคม 2546 กฎหมายวาดวยสุขอนามัยอาหาร (Food Sanitation Law) กฎหมายวาดวย                     
โรงฆาสัตว (Abattoir Law) กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจฆาสัตวปกและการตรวจ
โรคสัตวปก (Poultry Slaughtering Business  Control and Poultry Inspection Law) และกฎหมาย
อ่ืนๆ ที่เกี่ยวของ 15 

 
ทั้งนี้ กอนหนาที่จะมีการคุมเขมในเรื่องความปลอดภัยอาหารตามกฎหมายดงักลาว 

ญ่ีปุนเคยผานประสบการณเลวรายเกี่ยวกับอาหารปนเปอนมาแลวหลายครั้ง โดยเมื่อป 2543 เกิด
วิกฤตการณปนเปอนของสารพิษในผลิตภัณฑนมที่ผลิตจากโรงงานบริษัทแหงหนึ่ง ที่เมืองโอซากา 
ทําใหประชาชนจํานวน 14,780 คน ตองเผชิญกับอาการเจ็บปวย จากเหตุการณคร้ังนั้นนับเปนการ
ปนเปอนอาหารครั้งใหญที่สุดในญี่ปุน ตอมาในป 2544 เกิดการระบาดของโรควัวบา (Bovine 
                                                 

15“Administration of Food Safety 2004” [online]. Available from : 
http://www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/e_AFS04  [2006,  March 16] 
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Spongiform Encephalopathy : BSE) จากเหตุการณดังกลาวญี่ปุนไดออกกฎหมายวาดวยความ
ปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐานขึ้น รวมทั้งปรับปรุงแกไขกฎหมายที่เกี่ยวของเพื่อคุมครองสุขภาพของ
ผูบริโภค และจากการพัฒนากฎหมายดังกลาวญี่ปุนไดนําเอาหลักวิเคราะหความเสี่ยงมาใชในการ
ดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหารดวย แตอยางไรก็ตาม เมื่อเดือนกุมภาพันธ 2549 ญ่ีปุนก็ตอง
เผชิญกับโรควัวบาที่ติดตอสูมนุษยเปนครั้งแรก หลังจากที่เคยพบการระบาดในป 2544 จนเปนเหตุ
ใหรัฐบาลตองออกมาตรการตางๆ เพื่อสรางความเชื่อมั่นในเรื่องความปลอดภัยดานอาหารใหแก
ตลาดเนื้อวัวในประเทศ มาตรการเกี่ยวกับโรควัวบาในญี่ปุน ไดแก การระงับการขนสงวัวอายุ                 
30 เดือน หรือแกกวานั้นเขามาในประเทศ การกําจัดและเผาทําลายเนื้อวัวที่เสี่ยงตอการตดิเชือ้จากววั
ที่มีอายุ 12 เดือนหรือมากกวานั้น และการบังคับใชมาตรการตรวจสอบปศุสัตวที่จะเขาสูหวงโซ
อาหารทั้งหมด 16 

 
การดําเนินงานดานความปลอดภัยอาหารของประเทศญี่ปุนไดนําเอาหลักวิเคราะห

ความเสี่ยงมาใช ซ่ึงการประเมินความเสี่ยงตองอยูบนหลักการทางวิทยาศาสตร (มีความเปนไปไดที่
จะเกิดเหตุการณนั้นขึ้น และอาจกอใหเกิดผลกระทบตอสุขภาพของมนุษย) และการปรับปรุงพัฒนา
มาตรการที่จําเปนตองอยูบนหลักการประเมินความเสี่ยง ทั้งนี้ การวิเคราะหความเสี่ยง (risk 
analysis) ประกอบดวย 3 สวน คือ การประเมินความเสี่ยง (risk assessment) ตองอยูบนหลักการทาง
วิทยาศาสตร การบริหารความเสี่ยง (risk management) โดยการนําเอามาตรการที่จําเปนซึ่งอยูบน
หลักการประเมินความเสี่ยงมาบังคับใช และสุดทาย การสื่อสารความเสี่ยง (risk communication) 
โดยการแลกเปลี่ยนขอมูล รวมถึงความเห็นกับบุคคลที่เกี่ยวของและประชาชนทั่วไป รัฐบาล และ
การใหความรูในเรื่องดังกลาว ทั้งนี้ การประเมินความเสี่ยงอยูภายใตบังคับตามกฎหมายวาดวยความ
ปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐาน สวนการบริหารความเสี่ยงอยูภายใตบังคับตามกฎหมายวาดวย
สุขอนามัยอาหารและกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การดําเนินการประเมินความเสี่ยงนั้น 
ดําเนินการโดยคณะกรรมการความปลอดภัยอาหาร (Food Safety Commission) ซ่ึงตั้งขึ้นตาม
กฎหมายวาดวยความปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐาน 17 

                                                 

16ศูนยวิทยบริการ Digital Library, คลังขอมูล อย., “Food Safety แดนซากุระ,”  
แหลงที่มา : www.elib.fda.moph.go.th/library  [15 มีนาคม 2549] 

17“Administration of Food Safety 2004, Structure and responsibilities of the 
Department of Food Safety” [online]. Available from : 
www.ffcr.or.jp/zaidan/FFCRHOME.nsf/pages/e_AFS03-C  [2006, March 16]  
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การดําเนินงานความปลอดภัยดานอาหาร (Administration of Food Safety) ของ
ญ่ีปุน เฉพาะที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑจากสัตวปก โดยเฉพาะไกเนื้อ อยูภายใตกฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยอาหาร ดังนี้ 

4.2.1.1 กฎหมายวาดวยความปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐาน (The Food Safety  
Basic Law) 18 

วัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยความปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐาน มีดังนี้ 
(1) เพื่อคุมครองชีวิตและสุขภาพของมนุษย 
(2) เพื่อสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารในแตละขั้นตอนการผลิตทุก

หวงโซอาหาร 
(3) เพื่อกําหนดมาตรการความปลอดภัยดานอาหารที่เหมาะสม ซ่ึงอยูบนหลักการ

ทางวิทยาศาสตรและเปนมาตรการสากลเปนที่ยอมรับของนานาประเทศ 
 
กฎหมายวาดวยความปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐาน แบงเปน 3 หมวด ไดแก หมวด 1 

บททั่วไป (มาตรา 1 - มาตรา 10) หมวด 2 แนวทางเบื้องตนในการกําหนดนโยบาย (มาตรา 11 - 
มาตรา 21) และหมวด 3 คณะกรรมการความปลอดภัยอาหาร (มาตรา 22 - มาตรา 38)  

หมวด  1 บททั่วไป  ไดกําหนดหลักการของกฎหมายฉบับนี้  ซ่ึงไดกําหนด
หลักเกณฑขั้นพื้นฐานเพื่อสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหาร (to ensure food safety by 
establishing basic principles) โดยไดกําหนดหนาที่ความรับผิดชอบใหรัฐบาลสวนกลางตอง
กําหนดนโยบายเพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารตามหลักเกณฑขั้นพื้นฐานที่
กําหนด (code of basic principles) หนวยงานสวนทองถ่ิน มีหนาที่กําหนดนโยบายและปฏิบัติให
เปนไปตามนโยบายเพื่อทําใหเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารภายในเขตความรับผิดชอบ
ของตน ตามที่กําหนดในหลักเกณฑขั้นพื้นฐาน (code of basic principles) และตามบทบาทหนาที่
ในการดําเนินการรวมกับรัฐบาลกลาง สวนผูประกอบการดานอาหาร ไมวาจะเปนผูผลิต ผูนําเขา 
ผูขาย ผูประกอบธุรกิจเกี่ยวกับปุย เคมีภัณฑที่ใชในการเกษตร อาหารสัตว สวนผสมหรือวัตถุที่เติม
ในอาหารสัตว ยาที่ใชในการสัตวแพทย รวมถึงวัตถุดิบอยางอื่นที่ไดจากการเกษตร ประมง ที่สงผล
ตอความปลอดภัยของอาหาร บรรจุภัณฑ หีบหอ ผูประกอบการเกี่ยวกับอาหารดังกลาวจะตอง

                                                 

18 “The Food Safety Basic Law (Tentative Translation)” [online]. Available from 
:  www.fsc.go.jp/sonota.fsb_law160330.pdf  [2007, March 7]  
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รับผิดชอบตอมาตรการที่ทําใหเกิดความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารและจะตองปฏิบัติตาม
หลักเกณฑขั้นพื้นฐาน (code of basic principles) 

 
หมวด 2 แนวทางเบื้องตนในการกําหนดนโยบาย ดําเนินการโดยประเมินผล

กระทบที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพของผูบริโภค (assessment of the effect of food on health) หรือการ
ประเมินความเสี่ยง ซ่ึงดําเนินการโดยพิจารณาเงื่อนไขพฤติกรรมการบริโภคภายในประเทศและ
พฤติการณแวดลอมอื่นที่เกี่ยวของ ซ่ึงการกําหนดนโยบายความปลอดภัยของอาหารนั้น จะตอง
เปนไปตามวัตถุประสงคเพื่อปกปองผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพของมนุษย พฤติกรรมการ
บริโภคของประชากรและพฤติการณแวดลอมอื่นที่เกี่ยวของ ทั้งนี้ การกําหนดนโยบายตองเปดเผย
และรับฟงความเห็นจากสาธารณะ เพื่อใหเกิดความโปรงใส และเปนธรรม 

นอกจากนี้แลว การกําหนดนโยบายความปลอดภัยอาหารยังตองกําหนดใหมี
มาตรการฉุกเฉินเพื่อปองกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นจากสถานการณที่ไมอาจคาดหมาย และตอง
ดําเนินการตามนโยบายความปลอดภัยอาหาร หนวยงานที่เกี่ยวของตองรวมมือกันดําเนินการตาม
มาตรการความปลอดภัยอาหารในแตละขั้นตอนการผลิต อีกทั้งจะตองมีการวิจัย โดยเฉพาะการวิจัย
ทางวิทยาศาสตรซ่ึงมีความสําคัญอยางมากในการสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหาร ตองมี
การรวบรวมขอมูลที่เปนประโยชนตางๆ มาพิจารณาประกอบกับการเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมการ
บริโภคของคนญี่ปุน ตองมีการติดฉลากผลิตภัณฑเพื่อใหขอมูลของอาหาร ตองใหความรูความ
เขาใจกับประชาชนเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร และนโยบายที่กําหนดจะตองคํานึงถึงผลกระทบ
ที่จะเกิดขึ้นตอส่ิงแวดลอม และประการสุดทายการประกาศใชสาระสําคัญขั้นพื้นฐาน (Basic 
Matters) เกี่ยวกับการดําเนินการตามมาตรการตางๆ ที่กลาวมา รัฐบาลกลางตองกําหนดสาระสําคัญ
ขั้นพื้นฐานในการบังคับใชมาตรการความปลอดภัยอาหาร โดยนายกรัฐมนตรีเปนผูกําหนดราง
สาระสําคัญขั้นพื้นฐานโดยรับฟงความเห็นจากคณะกรรมการความปลอดภัยอาหาร และตองนําเขา
ที่ประชุมคณะรัฐมนตรี เพื่อพิจารณารางสาระสําคัญขั้นพื้นฐาน เมื่อสาระสําคัญขั้นพื้นฐานผานการ
พิจารณาของคณะรัฐมนตรีแลว นายกรัฐมนตรีจะประกาศสาระสําคัญขั้นพื้นฐานดังกลาว ซ่ึงมีผล
บังคับทางกฎหมายไดทันที ทั้งนี้ หากมีการแกไขเปลี่ยนแปลงสาระสําคัญขั้นพื้นฐานจะตอง
ดําเนินการเชนเดียวกับการเสนอรางดังกลาว 

 
หมวดที่ 3 คณะกรรมการความปลอดภัยอาหาร 
คณะกรรมการความปลอดภัยอาหารมีทั้งหมด 7 คน มีอํานาจหนาที่ ดังนี้ 
(1) ใหความเห็นตอนายกรัฐมนตรีในการกําหนดสาระสําคัญขั้นพื้นฐาน (Basic 

Matters) 
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(2) ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพผูบริโภค (ประเมินความเสี่ยง) 
(3) ใหความเห็นกับรัฐมนตรีที่ เกี่ยวของผานทางนายกรัฐมนตรี เพื่อกําหนด

นโยบายความปลอดภัยอาหาร โดยอยูบนหลักการการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอผูบริโภค 
(ประเมินความเสี่ยง) 

(4) กํากับดูแลและดําเนินการใหเปนไปตามนโยบาย โดยอยูบนพื้นฐานของการ
ประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพของผูบริโภค (ประเมินความเสี่ยง) รวมทั้งใหความเหน็กบั
รัฐมนตรีที่เกี่ยวของผานทางนายกรัฐมนตรี 

(5) ตรวจสอบและพิจารณาสาระสําคัญที่กําหนดในนโยบาย เพื่อดําเนินการใหเกิด
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหาร รวมทั้งใหความเห็นตอหัวหนาหนวยงานที่เกี่ยวของ 

(6) วิจัยงานทางวิทยาศาสตรและศึกษาวิจัยเพื่อใชในการประเมินผลกระทบที่จะ
เกิดขึ้นตอสุขภาพของผูบริโภค (ประเมินความเสี่ยง) และในการตรวจสอบพิจารณาสาระสําคัญตาม
นโยบายความปลอดภัยอาหาร 

(7) วางแผนและแลกเปลี่ยนขอมูลและความเห็นกับบุคคลและกลุมบุคคลที่
เกี่ยวของ โดยคํานึงถึงหนาที่ในการประเมินผลกระทบที่จะเกิดขึ้นตอสุขภาพของมนุษย (ประเมิน
ความเสี่ยง) และการผลิตงานวิจัยทางวิทยาศาสตร 

(8) ดําเนินการตามอํานาจหนาที่ซ่ึงกําหนดโดยหนวยงานที่เกี่ยวของ โดยตองมีการ
แลกเปลี่ยนขอมูล ความเห็นกับบุคคลและกลุมบุคคลที่เกี่ยวของ เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นในความ
ปลอดภัยอาหาร 

 
4.2.1.2 กฎหมายวาดวยสุขอนามัยอาหาร (The Food Sanitation Law) 19 
กฎหมายวาดวยสุขอนามัยอาหารมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครองสุขอนามัยของ

ประชาชน สรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารโดยปองกันมิใหเกิดอันตรายตอสุขภาพ            
อันเนื่องมาจากการกิน ดื่ม โดยกําหนดกฎระเบียบและมาตรการตางๆ เพื่อคุมครองสุขภาพของ
ผูบริโภค 

 
 
 

                                                 

19“Administration of Food Safety 2004, Structure and responsibilities of the 
Department of Food Safety”, p. 6. 
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กฎหมายวาดวยสุขอนามัยอาหาร แบงออกเปน 2 สวน ดังนี้ 
สวนที่ 1 วาดวยการกําหนดมาตรฐาน (Establishment of standard) ทั้งมาตรฐาน

ของอาหาร สถานประกอบการ การดําเนินการและการจัดการ รวมถึงมาตรฐานฉลาก 
สวนที่ 2 วาดวยการตรวจสอบและแนะแนวทางปฏิบัติ (Inspection and guidance) 

รวมถึงการตรวจสอบสินคานําเขาโดยรัฐบาลกลาง และกรณีหนวยงานปกครองสวนทองถ่ินแนะ
แนวทางปฏิบัติแกผูประกอบการภายในประเทศ 

 
ทั้งนี้ การดําเนินงานทั้งสองสวนดังกลาว แยกพิจารณาในรายละเอียดพอสังเขปได 

ดังนี้  
1. การกําหนดมาตรฐาน (Establishment of standard) 
(1) คุณลักษณะเฉพาะหรือมาตรฐานของอาหาร (Specification/standard for food) 
กฎหมายวาดวยสุขอนามัยอาหารไดให อํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ กําหนดคุณลักษณะเฉพาะของสวนประกอบ และมาตรฐานใน
การผลิต กระบวนการและการใช โดยพิจารณาประกอบกับความเห็นของคณะกรรมการยาและ
สุขอนามัยอาหาร (Pharmaceutical Affairs and Food Sanitation Council) ผลิตภัณฑใดไมเปนไป
ตามที่กําหนดในคุณลักษณะเฉพาะหรือมาตรฐาน ยอมตองหามมิใหสงออกและหามจําหนายภายใน
ราชอาณาจักร ทั้งนี้ รัฐมนตรีมีอํานาจออกขอกําหนดเกี่ยวกับมาตรฐานของอาหารเปนมาตรการ
ช่ัวคราวไปพลางกอน โดยคํานึงถึงมาตรฐานที่ใชในประเทศและมาตรฐานระหวางประเทศ 

(2) มาตรฐานของฉลากผลิตภัณฑอาหาร (Labelling standards) 
กฎหมายวาดวยสุขอนามัยอาหารใหอํานาจรัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข 

แรงงานและสวัสดิการ กําหนดมาตรฐานของฉลากผลิตภัณฑอาหาร โดยพิจารณารับฟงความเห็น
จากคณะกรรมการยาและสุขอนามัยอาหาร หากผลิตภัณฑใดไมเปนไปตามที่มาตรฐานกําหนด              
ยอมตองหามมิใหจําหนายภายในราชอาณาจักร 

(3) มาตรฐานของสถานประกอบการ (Standard for facilities) 
ผูวาราชการจังหวัด (Prefecture governors) และนายกเทศมนตรี (municipal 

mayors) มีอํานาจกําหนดมาตรฐานของสถานประกอบการของประเภทธุรกิจที่มีผลกระทบตอ
สุขภาพของประชาชน ตัวอยางเชน การประกอบกิจการรานอาหาร เปนตน ปจจุบันประเภทธุรกิจที่
มีผลกระทบตอสุขภาพของประชาชนโดยทั่วไป กําหนดไวทั้งสิ้น 34 ประเภทกิจการ ทั้งนี้ 
มาตรฐานของสถานประกอบการนั้น จะครอบคลุมในสวนของโครงสราง อุปกรณที่ใชในการ
ทําอาหาร น้ําใช และการกําจัดของเสีย ผูวาราชการจังหวัดจะออกใบอนุญาตใหกับผูประกอบการที่
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จัดการสถานประกอบการตามที่มาตรฐานกําหนด ขณะเดียวกันผูวาราชการจังหวัดก็มีอํานาจในการ
เพิกถอน พักใชใบอนุญาต และหามประกอบกิจการที่ไมไดมาตรฐานดังกลาว 

(4) มาตรฐานในการบริหารจัดการและการดําเนินการ (Standards for 
management/operation) 

ผูวาราชการจังหวัดมีอํานาจกําหนดมาตรฐานใหผูประกอบการปฏิบัติตาม               
โดยคํานึงถึงสุขภาพของประชาชน ซ่ึงมาตรฐานที่กําหนดตองครอบคลุมการบริหารจัดการสถาน
ประกอบการ อุปกรณที่ใชในการทําอาหาร ขณะเดียวกันผูวาราชการจังหวัดก็มีอํานาจเพิกถอน            
พักใชใบอนุญาต และหามประกอบกิจการกรณีไมปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนด 

2. ระบบตรวจสอบ (Inspection system) 
(1) การจําหนายอาหารภายในประเทศ (Domestically distributed food) 
ศูนยบริการสาธารณสุข (Health Center) มีทั้งหมด 576 แหงทั่วประเทศ                          

มีผูตรวจสอบ (inspectors) จํานวน 7,740 คน ทําหนาที่ตรวจสอบสถานประกอบการซึ่งมีทั้งหมด
ประมาณ 4.18 ลานแหง ผูตรวจสอบตองไปตรวจดูสถานประกอบการ (site inspector) เพื่อพิจารณา
วาไดมีการดําเนินการตามมาตรฐานอาหารและมาตรฐานประกอบการตามที่กําหนด 

(2) การแจงการนําเขา (Import notification) 
กฎหมายวาดวยสุขอนามัยอาหารกําหนดใหบุคคลซึ่งประสงคจะนําเขาอาหาร 

สวนผสม  บรรจุภัณฑอาหารตางๆ  โดยนําเขามาเพื่อขายหรือใชในทางธุรกิจ  จะตองแจง
รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ ทุกครั้งที่นําเขา โดยใหยื่นคําขอแจง
การนําเขาตอดานกักกันสินคาที่มีเขตอํานาจในทาเรือ ทาอากาศยานนั้นๆ ซ่ึงเปนวิธีการเดียวกับการ
ตรวจสอบของศุลกากร 

(3) คําสั่งใหตรวจสอบสินคาและอื่นๆ 
ภายใตบทบัญญัติแหงกฎหมายวาดวยสุขอนามัยอาหาร รัฐมนตรีวาการกระทรวง

สาธารณสุข แรงงานและสวัสดิการ มีอํานาจออกคําสั่งใหบุคคลที่นําเขาซึ่งอาหารหรือบรรจุภัณฑ
ของอาหาร ที่ตองสงสัยวาไดละเมิดตอบทบัญญัติแหงกฎหมายฉบับนี้  โดยพิจารณาจากพฤติการณ
แวดลอมรวมถึงการกระทําความผิดกอนหนานั้น ทั้งนี้ เพื่อใหมีการตรวจสอบในกรณีจําเปนเพื่อ
ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้น ซ่ึงการตรวจสอบดําเนินการโดยบุคคลซึ่งรัฐมนตรีเปนผูแตงตั้ง บุคคล
ผูไดรับคําสั่งตรวจสอบ (examination order) ตองหามมิใหขาย จําหนาย หรือนําสินคาชนิดนั้นมาใช
ในการประกอบธุรกิจ จนกวาไดรับการตรวจสอบและไดรับแจงผลการตรวจสอบแลว 

ณ ดานกักกันสินคา เจาหนาที่ผูตรวจสอบมีหนาที่ตรวจสอบคําขอและออกคําสั่ง
ตรวจสอบผลิตภัณฑที่ตองสงสัยวาละเมิดกฎหมาย ผลิตภัณฑใดตรวจพบวาไดละเมิดตอบทบัญญัติ
แหงกฎหมายจะถูกตีกลับ สงกลับ หรือดําเนินการโดยวิธีการอื่น 
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นอกจากนี้แลว รัฐมนตรีวาการกระทรวงสาธารณสุข แรงงาน และสวัสดิการ           
ผูวาราชการจังหวัด อาจสั่งใหบุคคลใดทําลายหรือเรียกคืนสินคา ใหสถานประกอบการปฏิบัติตาม
เงื่อนไขที่กําหนด ขนสงสินคากลับ หรือเพิกถอน พักใชใบอนุญาตประกอบธุรกิจ กรณีบุคคลนั้น
กระทําการอันเปนการละเมิดตอกฎหมาย บุคคลใดละเมิดตอกฎหมายตองถูกลงโทษจําคุกตั้งแต            
1-3 ป หรือปรับตั้งแต 50,000-3,000,000 เยน กรณีเปนนิติบุคคลประเภทบริษัทตองโทษปรับตั้งแต 
100 ลานเยน 

 
4.2.1.3 กฎหมายวาดวยโรงฆาสัตว (The Abattoir Law)20 
กฎหมายวาดวยโรงฆาสัตวมีวัตถุประสงคเพื่อปกปองคุมครองสุขภาพของ

สาธารณชน (protecting the health of public) โดยการออกกฎหมายและมาตรการตางๆ เพื่อนํามาใช
กับการดําเนินการของโรงฆาสัตว ซ่ึงมีทั้งหมด 225 แหง ทั่วประเทศ 

กฎหมายวาดวยโรงฆาสัตวกําหนดใหผูที่ประสงคจะตั้งโรงฆาและชําแหละสัตว 
ประเภท โค มา สุกร แพะ แกะ เพื่อนํามาใชเปนอาหาร จะตองไดรับอนุญาตจากผูวาราชการจังหวัด
หรือนายกเทศมนตรี 

ผลิตภัณฑปศุสัตวที่ใชในการบริโภคจะตองฆาและชําแหละในโรงฆาสัตวที่ไดรับ
อนุญาต โดยการฆาสัตวในโรงฆาจะตองมีการตรวจสอบทั้งหมด 3 ขั้นตอน ดังนี้ 

1. กอนฆาหรือชําแหละจะตองมีการตรวจโรคกอนฆา (ante-mortem inspection) 
2. สัตวที่ฆ าแลวจะตองผ านการตรวจโรคกอนชํ าแหละ  (ante-dressing 

inspection) 
3. เมื่อชําแหละเนื้อสัตวแลว กอนนําเนื้อสัตวดังกลาวออกนอกโรงฆา จะตองมี

การตรวจสอบหลังการชําแหละดวย (post-dressing inspection) 
ทั้งนี้ หามมิใหนําเนื้อสัตว เครื่องใน เลือด กระดูก หนัง ออกจากโรงฆาสัตว โดย

มิไดมีการตรวจโรคกอน และเนื้อสัตวหรือเครื่องในสัตวที่จะนํามาจําหนายในทองตลาดไดตองมา
จากโรงฆาสัตวที่ไดรับอนุญาตเทานั้น และตองผานการตรวจโรคแลว ทั้งนี้ การตรวจโรค
ดําเนินการโดยพนักงานตรวจโรคสัตว จํานวน 2,657 คน ซ่ึงเปนเจาหนาที่ของจังหวัดหรือเทศบาล
ที่มีศูนยบริการสาธารณสุข (Health Center) ตั้งอยู และเมื่อกรณีผูวาราชการจังหวัดหรือ
นายกเทศมนตรีที่มีศูนยบริการสาธารณสุขตั้งอยู พิจารณาแลวเห็นวาจากการตรวจโรคสัตวดังกลาว 
พบวาเนื้อสัตวนั้นไมเหมาะสมที่จะใชบริโภคเปนอาหารได หรือเปนโรคตองหาม ผูวาราชการ

                                                 

20Ibid., p. 8. 
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จังหวัดหรือนายกเทศมนตรีอาจมีคําสั่งหามฆา หามชําแหละสัตวดังกลาว หรือดําเนินการอยางอื่น
ตามที่เห็นสมควร 

 
4.2.1.4 กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจฆาสัตวปกและการตรวจ

โรคสัตวปก (Poultry Slaughtering Business Control and Poultry Inspection Law)21 
กฎหมายฉบับนี้มีวัตถุประสงคเพื่อปกปองคุมครองสุขภาพของสาธารณชน โดย

ปองกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นอันเนื่องมาจากสัตวปก ดวยวิธีการออกกฎหมายและมาตรการตางๆ 
เทาที่จําเปนในการปกปองคุมครองสุขภาพของผูบริโภค และกําหนดระบบการตรวจโรคสัตวปก 

กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจฆาสัตวปกและการตรวจโรค             
สัตวปก กําหนดใหบุคคลที่มีความประสงคที่จะฆาสัตวปก (ไก เปด ไกงวง และสัตวปกอื่น) การ
ถอนขน เอาเครื่องในออก จะตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการจากผูวาราชการจังหวัดหรือ
นายกเทศมนตรี ซ่ึงมีศูนยบริการสาธารณสุขตั้งอยู (ปจจุบันมีโรงฆาสัตวปกทั่วประเทศ ประมาณ 
3,000 แหง) ทั้งนี้ ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆาสัตวปกดังกลาวไมสามารถโอนใหผูอ่ืนได               
ผูไดรับใบอนุญาตตองประกอบกิจการดวยตนเอง และผูประกอบการตองจัดใหมีผูจัดการฝาย
สุขอนามัยที่ไดรับอนุญาตประจําในแตละโรงงาน เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการระบบสุขอนามัย 

การตรวจโรคสัตวปกตองดําเนินการ 3 ขั้นตอน ดังนี้ 
1. ตองตรวจโรคกอนฆา (ante-mortem inspection) สัตวปกทั้งหมดตองไดรับการ

ตรวจโรค โดยการควบคุมของผูวาราชการจังหวัดหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ 
2. กอนเอาเครื่องในออก ตองมีการตรวจโรคซึ่งเปนการตรวจหลังจากถอนขนออก

แลว (feather removal inspection) ซากสัตวปกทั้งหมดตองผานการตรวจโรคซึ่งควบคุมโดย           
ผูวาราชการจังหวัดหรือบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ เพื่อตรวจโรคโดยพิจารณาจากลักษณะภายในของซาก
สัตวปก ทั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบหมายใหเจาหนาที่จากกระทรวงสาธารณสุข แรงงานและ
สวัสดิการ เปนผูควบคุมและดําเนินการทั้งหมดหรือบางสวนในการตรวจโรคสัตวปก 

3. เมื่อเอาเครื่องในออกแลว จะตองตรวจโรคหลังจากเอาเครื่องในออก (post-
evisceration inspection) ซากเครื่องในที่เอาออกจะตองมีการตรวจโรคสัตว ซ่ึงควบคุมโดย          
ผูวาราชการจังหวัดและบุคคลอื่นที่เกี่ยวของ โดยพิจารณาจากลักษณะของเครื่องในและสภาพ
ภายในซากสัตวปก ทั้งนี้ ผูวาราชการจังหวัดอาจมอบหมายใหเจาหนาที่จากกระทรวงสาธารณสุข 
แรงงานและสวัสดิการ เปนผูควบคุมและดําเนินการทั้งหมดหรือบางสวนในการตรวจโรคสัตวปก 

                                                 

21Ibid., p. 8. 
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ทั้งนี้ หามมิใหนําซากสัตวปก เครื่องใน เนื้อสัตวปก หรือสวนใดๆ ออกนอก          
โรงฆาสัตวโดยมิไดผานการตรวจโรค และหามมิใหบุคคลใดนําซากสัตวปก เครื่องใน เนื้อสัตวปก 
หรือช้ินสวนใดๆ ออกนอกโรงฆาสัตว เพื่อนําไปขายหรือจําหนายเพื่อใชในการประกอบอาหาร 
โดยมิไดผานการตรวจโรคกอน 

เมื่อผูวาราชการจังหวัดพิจารณาจากผลการตรวจสอบซากสัตวปกแลว เห็นวา
เนื้อสัตวปกนั้นไมเหมาะสมที่จะใชบริโภคเปนอาหารหรือเปนโรคตองหาม ผูวาราชการจังหวัดอาจ
หามมิใหนําไปแปรรูป หรือดําเนินการตามมาตรการที่เหมาะสม ปจจุบันมีพนักงานตรวจโรค         
สัตวปกประมาณ 2,785 คน ทั่วประเทศ เปนผูดําเนินการตรวจโรคสัตวปกดังกลาว 

 
นอกจากกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารทั้ง 4 ฉบับที่ไดกลาวมาแลว ยังมี

กฎหมายวาดวยมาตรการชั่วคราวในการยกระดับวิธีการควบคุมระบบการผลิตอาหาร (Law on 
Temporary Measures for Enhancing the Control Method of the Food Production Process) ซ่ึงมี
วัตถุประสงคเพื่อสงเสริมสุขภาพของประชาชนโดยการปรับปรุงพัฒนาการผลิตอาหารและ
กระบวนการผลิตอาหาร โดยยกระดับการบริหารจัดการผลิตอาหารเพื่อปองกันมิใหเกิดอันตรายตอ
สุขภาพของผูบริโภค และเพื่อสรางความเชื่อมั่นในกระบวนการผลิตอาหาร และยังมีกฎหมาย
สงเสริมสุขภาพ (Health Promotion Law) โดยดําเนินการตามมาตรการตางๆ เพื่อสงเสริมสุขภาพ
ของประชาชน  

 
จากที่กลาวมาในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารของประเทศ

ญี่ปุน ซ่ึงกําหนดใหมีมาตรการตางๆ เพื่อใหแตละขั้นตอนการผลิตอาหารมีความปลอดภัย ทั้งนี้ 
กรณีความปลอดภัยอาหารของผลิตภัณฑจากสัตวปก โดยเฉพาะเนื้อไก นอกจากพิจารณาในสวน
ของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารแลว ยังตองพิจารณากฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนกประกอบดวย เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคไดวาเนื้อไกและ
ผลิตภัณฑปลอดจากโรคไขหวัดนก และมีความปลอดภัยอยางแทจริง 

 
4.2.2 กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกของประเทศญี่ปุน 

กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก รวมถึงโรคระบาดสัตว
อ่ืนๆ ของประเทศญี่ปุน คือ กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว (The Domestic Animal Infectious 
Diseases Control Law) ซ่ึงเปนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของ กองสุขภาพสัตว (Animal 
Health Division) สังกัดสํานักงานความปลอดภัยอาหารและกิจการผูบริโภค (Food Safety and 
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Consumer Affairs Bureau) กระทรวงเกษตร ปาไม และประมง (Ministry of Agriculture, Forestry 
and Fisheries : MAFF) 22 

วัตถุประสงคของกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว เพื่อสงเสริมอุตสาหกรรมดาน
การปศุสัตว จึงตองมีการปองกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นกับสัตวภายในประเทศ (Domestic animal) 
โดยออกมาตรการตางๆ เพื่อปองกันการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นกับสัตวในประเทศ รวมทั้งไดมี
การกําหนดการตรวจสอบการสงออกและการนําเขาสัตวและผลิตภัณฑจากสัตว เนื่องจากการ
เคลื่อนยาย การขนสงสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวในระดับระหวางประเทศ อาจทําใหเกิดการติดตอ
หรือแพรกระจายของโรคระบาดมายังสัตวภายในประเทศได 

 
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว มีสาระสําคัญ ดังนี้ 23 
1. การบังคับใชกฎหมาย 
กฎหมายว าดวยโรคระบาดสัตว  ใชบั งคับกับสัตวและสิ่ งที่ ไดจากสัตว                     

กรณีดังตอไปนี้  
(a) สัตวมีกีบ มา ไก เปด ไกงวง นกกระทา หาน สุนัข กระตาย ผ้ึง และซากสัตว

ดังกลาว 
(b) ไขของไก เปด ไกงวง นกกระทา และหาน 
(c) กระดูก เนื้อ ไขมัน เลือด หนัง ขน เขา กีบ เอ็น และเครื่องในของสัตวตาม (a) 
(d) น้ํานมดิบ น้ําเชื้อ ตัวออน (embryo) ไขฟก (ovum) มูลสัตว (excrement) และ

ปสสาวะของสัตวตาม (a) 
(e) กระดูก เนื้อ เนื้อติดกระดูก เลือด หนัง ขน เขา และเครื่องในที่ใชเปนอาหาร

สัตว ตาม (a) 
(f) ไสกรอก แฮม เบคอน ที่ไดจากสัตวตาม (a)  
(g) ฟางเลี้ยงสัตว (ไมรวมถึงที่ไดผานกระบวนการแลว) ซ่ึงนํามาเปนสวนผสมใน

การผลิตอาหารสัตว ที่ไดสงผานเขามาในพื้นที่ ตามหลักเกณฑที่กําหนด 

                                                 

22Ministry of  Agriculture, Forestry and Fisheries : MAFF, “The Organization” 
[online].  Available from : www.maff.go.jp/org/organization.pdf   [2006, March 16] 

23“Domestic Animal Infectious Diseases Control Law” [online].  Available from 
: http:///www5.cao.go.jp/otodb/enlish/houseido/hou/lh_0130.html  [2006, March 15] 

  



 
 

129

(h) การนําเขาจะกระทํามิได เวนแตไดรับอนุญาตจากรัฐมนตรีวาการกระทรวง
เกษตร ปาไมและการประมง ซ่ึงตองมีการทดสอบวิจัยและดําเนินการกรณีอ่ืนๆ ตามเงื่อนไขที่
กําหนด 

 
2. สาระสําคัญของคุณสมบัติเฉพาะ มาตรฐานและการตรวจสอบ 
1) การควบคุม 
เจาหนาที่กักกันสัตว (The Animal Quarantine Officer) ของดานกักกันสัตว (The 

Animal Quarantine Service) จะเขาตรวจสอบสินคาที่นําเขา เพื่อพิจารณาวาตองหามนําเขาหรือไม  
แนบเอกสารถูกตองหรือไม สินคาดังกลาวเปนตัวแพรเชื้อโรคมาสูสัตวในประเทศหรือไม 

2) ขั้นตอนการดําเนินการ 
บุคคลใดประสงคจะนําเขาสินคาที่ตองผานการกักกันตรวจสอบ ตองแจงดาน

กักกันสัตว ทราบ 
3) ระบบการออกใบรับรอง 
เมื่อเจาหนาที่ดานกักกันสัตว ไดดําเนินการตรวจสอบสินคาที่นําเขาแลว จะออก

ใบรับรองการกักกันตรวจสอบสินคานําเขาให หากพิจารณาแลวเห็นวาสินคาดังกลาวปลอดจากโรค
ใดๆ ที่อาจติดตอแพรกระจายมายังสัตวภายในประเทศ  

4) ขั้นตอนการตรวจสอบการนําเขา  
(a) ประเทศผูสงออกตองแนบใบรับรองการตรวจสอบ (inspection certificate) ซ่ึง

ออกโดยหนวยงานผูรับผิดชอบของประเทศผูสงออก หรือสําเนาของเอกสารดังกลาว มากับสินคาที่
ถูกกักกันตรวจสอบ ที่สงมายังญี่ปุน 

(b) บุคคลใดมีความประสงคจะนําเขาสินคาที่ประกาศกําหนดโดยรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตร ปาไมและประมง (สัตวมีกีบ มา ไก เปด ไกงวง นกกระทา และหาน) จะตองแจง
ใหดานกักกันสัตวทราบลวงหนากอนนําเขา 

(c) หลังจากสงใบแจงการนําเขาไปยังดานกักกันสัตว ทราบแลว ผูนําเขาสินคาที่
ตองผานการกักกันตรวจสอบ จะตองสงสินคาดังกลาวเพื่อใหเจาหนาที่กักกันสัตวตรวจสอบวา
สินคาที่นําเขาดังกลาว อาจกอใหเกิดการติดตอหรือแพรระบาดของโรคมายังสัตวภายในประเทศ
หรือไม 

(d) หากเจาหนาที่กักกันสัตว พิจารณาแลวเห็นวาสินคาที่นําเขาดังกลาวอาจ
กอใหเกิดการแพรระบาดของโรคมายังสัตวภายในประเทศได สินคาที่นําเขาดังกลาวหากเปนสัตวมี
ชีวิตจะตองถูกฆา หากเปนผลิตภัณฑจะตองถูกเผาทําลาย หรือจัดการใหปลอดเชื้อโรค หรือ
ดําเนินการอื่นใดตามที่เห็นสมควร 
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(e) เจาหนาที่กักกันสัตว จะตองตรวจสอบวาสินคาที่นําเขาดังกลาวอาจมีการติดตอ
แพรกระจายของเชื้อโรคมายังสัตวภายในประเทศหรือไม หากไมปรากฏขอเท็จจริงดังกลาว 
เจาหนาที่กักกันสัตว จึงจะออกใบรับรองผานการกักกันตรวจสอบสินคาใหผูนําเขา 

5) หนวยงานที่มีหนาที่ตรวจสอบ 
ปจจุบันสินคานําเขาตองผานการตรวจสอบกันกัน ณ ดานกักกันสัตว ซ่ึงมี 6 สาขา 

ตั้งอยูในเมืองนาริตะ เมืองนาโกยา ทาอากาศยานคานไซ เมืองโกเบ เมืองโมจิ และเมืองโอกินาวา มี 
16 สาขาในทองถ่ิน ซ่ึงตั้งอยูในทาอากาศยานและทาเรือ และมีสํานักงานตั้งอยูที่อ่ืนอีก 5 แหง 
อยางไรก็ตาม การคาสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวไดขยายตัวเพิ่มมากขึ้น ดานกักกันสัตวจึงตองมีเพิ่ม
มากขึ้นตามไปดวย และตองเพิ่มเจาหนาที่ และขยายเวลาการปฏิบัติงาน เพื่อทําหนาที่กักกัน
ตรวจสอบสินคา โดยตอไปในอนาคต จะตองมีการเพิ่มระบบที่จําเปนตางๆ เพื่อมาใชในการกักกัน
ตรวจสอบ ทั้งนี้ เพื่อปองกันมิใหเกิดการติดตอหรือแพรระบาดของโรคมายังสัตวภายในประเทศ 

6) การตรวจสอบสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวที่สงออก 
การตรวจสอบสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวที่สงออกตองดําเนินการเชนเดียวกับการ

ตรวจสอบสินคานําเขา ตองมีเอกสารรับรองการตรวจสอบเชนเดียวกัน 
 
จากที่กลาวมาประเทศญี่ปุนตองเผชิญกับภาวะวิกฤติความปลอดภัยอาหารทั้งการ

ระบาดของโรควัวบา และการปนเปอนของสารพิษในอาหาร ทําใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยอาหาร จึงไดมีการแกไขปรับปรุงกฎหมายเพื่อแกไขปญหาความไมปลอดภัยอาหาร
ดังกลาว และเพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค โดยเฉพาะการออกกฎหมายวาดวยความ
ปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐาน (The Food Safety Basic Law) ซ่ึงไดนําเอาหลักการวิเคราะหความเสี่ยง
มาใช เพื่อประเมินผลกระทบของความปลอดภัยอาหารที่จะมีผลกระทบตอสุขภาพของผูบริโภค 
นอกจากนี้ในสวนของการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ไดมีกฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว 
ซ่ึงเนนการกักกันตรวจสอบโรคสัตว เพื่อปองกันมิใหสัตวจากภายนอกประเทศ เปนพาหะนาํโรคมา
ระบาดภายในประเทศ นอกจากนี้แลว กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจฆาสัตวปกและ
การตรวจโรคสัตวปก (Poultry Slaughtering Business Control and Poultry Inspection Law ) แยก
ตางหากจากกฎหมายวาดวยโรงฆาสัตว (The Abattoir Law) ทําใหกฎหมายมีความชัดเจนและยอม
สงผลใหการบังคับใชมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น  
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4.3 องคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของกับความปลอดภัยอาหารและการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก 

4.3.1 องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des  
         Epizooties : OIE)  

4.3.1.1 ความเปนมา 24 
จากเหตุการณการระบาดของโรครินเดอรเปสต (rinderpest) ในประเทศเบลเยี่ยม 

เมื่อป ค.ศ. 1920 ซ่ึงเกิดขึ้นจากการขนสงวัวจากอินเดียไปยังบราซิล แตขนสงผานทางทาเรือ          
แอนตเวิรป (Antwerp) ประเทศเบลเยี่ยม ทําใหเชื้อโรคแพรกระจายอยางรวดเร็ว หลังจากนั้นมาจึง
ไดมีการเจรจาผานทางการทูต ซ่ึงเปนไปอยางลาชา กระทั่งในป ค.ศ. 1924 ไดมี 28 ประเทศ ยอมรับ
ความตกลงระหวางประเทศ (International Agreement) เมื่อวันที่ 25 มกราคม ค.ศ. 1924 ทั้งนี้             
การใหสัตยาบันความตกลงระหวางประเทศของประเทศสมาชิกดังกลาวถือวาไดกอตั้งองคการ                
โรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des Epizooties : OIE) ซ่ึงมีที่ตั้งอยูใน             
กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ตามความประสงคของเลขาธิการองคการสันนิบาตชาติ (League of 
Nations) ในขณะนั้น  

ตอมาในป ค.ศ. 1927 ไดมี 24 ประเทศใหสัตยาบันความตกลงระหวางประเทศ 
1924 และเขาเปนสมาชิกขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศเพิ่มเติม และในปเดียวกันนี้
ไดมีการจัดประชุมคณะกรรมการองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศเปนครั้งแรกเมื่อวันที่           
8 มีนาคม ค.ศ. 1927 โดยมีผูแทนจากประเทศสมาชิกเขารวมประชุมทั้งสิ้น 28 ประเทศ และที่
ประชุมไดมีมติแตงตั้งประธานและเลขาธิการองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศเปนครั้งแรก 
และมีมติใหตีพิมพวารสารขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ ออกเผยแพรดวย ทั้งนี้ 
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศไดดําเนินการมาจนกระทั่งถึงปจจุบัน โดยมีประเทศตางๆ 
เขาเปนสมาชิกรวมทั้งสิ้น 167 ประเทศ 

 

                                                 

24Office International des Epizooties, “A short history of the Office International 
des Epizooties” [online].  Available from : http://www.oie.int/eng/OIE/en_histoire.htm                
[2006, March 27] 
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4.3.1.2 วัตถุประสงค 25 
วัตถุประสงคขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ มีดังนี้ 
1. เพื่อสรางความโปรงใสใหกับสถานการณของโรคที่เกิดขึ้นในสัตว และโรค

สัตวที่อาจติดตอมาสูคน 
2. เพื่อรวบรวม วิเคราะห และเผยแพรขอมูลดานการสัตวแพทย 
3. เพื่อสรางความรูความเชี่ยวชาญ และรวมมือกันในระดับระหวางประเทศ เพื่อ

ควบคุมโรคที่เกิดขึ้นในสัตว 
4. เพื่อปกปองการคาระหวางประเทศ ทั้งนี้ ขอกําหนดตางๆ ขององคการโรค

ระบาดสัตวระหวางประเทศตองอยูภายใตกรอบขององคการการคาโลก (World Trade Organization 
: WTO) โดยเฉพาะอยางยิ่งความตกลงวาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช (Sanitary and 
Phytosanitary Agreement : SPS) โดยองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศจะออกขอกําหนด
ดานสุขอนามัยมาใชบังคับกับการคาสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวในระดับระหวางประเทศ 

5. เพื่อปรับปรุงขอบเขตของกฎหมายและแหลงการใหบริการดานการสัตวแพทย 
6. เพื่อสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยของอาหารที่มาจากสัตว และสงเสริม

คุมครองสวัสดิภาพสัตว โดยอาศัยขอมูลหลักการทางวิทยาศาสตร 
 
4.3.1.3 กฎเกณฑขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศในสวนท่ีเก่ียวของ

กับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก 
ในสวนที่ เกี่ ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคในสัตวบก  องคการ                          

โรคระบาดสัตวระหวางประเทศ ไดออกประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบก (Terrestrial Animal Health 
Code) วัตถุประสงคเพื่อสรางความเชื่อมั่นในความปลอดภัยดานสุขอนามัยของการคาสัตวและ
ผลิตภัณฑจากสัตวในระดับระหวางประเทศ (to assure the sanitary safety of international trade in 
terrestrial animals and their products) โดยการใชมาตรการสุขอนามัยของหนวยงานทางสัตวแพทย
ของประเทศผูนําเขาและสงออก ทั้งนี้ เพื่อหลีกเลี่ยงการแพรกระจายเชื้อโรคไปยังสัตวและมนุษย 
(avoid the transfer of agents pathogenic for animals or humans) และเพื่อหลีกเลี่ยงการใชมาตรการ
สุขอนามัยเปนขอกีดกันทางการคาโดยไมเปนธรรม (avoid unjustified sanitary barriers) ประมวล

                                                 

25Office International des Epizooties, “Objective of the OIE” [online].  Available 
from : http://www.oie.int/eng/OIE/en_objectifs.htm  [2006, March 30] 
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วาดวยสุขภาพสัตวบก กําหนดอยูในรูปแบบของมาตรฐาน (standards) แนวทาง (guidelines) และ
ขอเสนอแนะ (recommendations) ซ่ึงไดมีการปรับปรุงโดยคณะกรรมการองคการโรคระบาดสัตว
ระหวางประเทศ และที่ประชุมสามัญคณะผูแทนจากประเทศสมาชิก โดยไดมีการแกไขประมวล
ดังกลาวเปนครั้งที่ 14 ในคราวประชุมสามัญครั้งที่ 74 เมื่อเดือนพฤษภาคม ค.ศ. 2006 โดยไดมีการ
ทบทวนหมวด (chapters) ในหัวขอดังนี้ คํานิยามทั่วไป การประเมินการใหบริการทางดานการ               
สัตวแพทย แนวทางการประเมินการใหบริการทางดานการสัตวแพทย การแบงเขตพื้นที่การเลี้ยง 
(zoning) และการควบคุมการผลิตแบบแยกสวน (compartment) หลักเกณฑการวินิจฉัยโรคตามที่
กําหนดในบัญชี โรคปากและเทาเปอย โรคบลูทังก โรควัวบา โรคโลหิตจางติดตอในมา โรค                    
ไขเห็บมา (equine piroplasmosis)โรคโพรงจมูกและปอดอักเสบในมา (equine rhinopneumonitis) 
โรคอหิวาตสุกร และโรคไขหวัดนก นอกจากนี้ยังไดมีการทบทวนภาคผนวก  (appendices)                    
ในประเด็นของการเฝาระวังโรควัวบา โรคปากและเทาเปอยและโรคไขหวัดนก ประเด็นของน้ําเชื้อ
ของวัวและสัตวเคี้ยวเอื้อง รวมถึงประเด็นของสวัสดิภาพสัตว (รวมถึงการขนสงสัตวทางทะเล               
ทางบก การฆาสัตว และการทําลายสัตวเพื่อควบคุมโรค) การแกไขเพิ่มเติมในครั้งนี้รวมภาคผนวก
ใหมอีก 3 ภาคผนวกเขามาดวย ไดแก การตรวจโรคกอนและหลังฆา การบงชี้ตัวสัตวและการตรวจ
ติดตามสัตวมีชีวิต และการทําลายซากสัตว และยังกําหนดแนวทางการฆาเชื้อไวรัสไขหวัดนกดวย  

ทั้งนี้ การปรับปรุงพัฒนามาตรฐาน (standards)  แนวทาง (guidelines) และ
ขอเสนอแนะ (recommendations) ดังกลาวเปนผลตอเนื่องมาจากการดําเนินงานตั้งแตป ค.ศ. 1960 
ของคณะกรรมาธิการผูเชี่ยวชาญพิเศษองคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (The OIE’s 
Specialist Commission) ในคณะกรรมาธิการมาตรฐานสุขภาพสัตวบกขององคการโรคระบาดสัตว
ระหวางประเทศ (The OIE Terrestrial Animal Health Standards Commission) ซ่ึงคณะกรรมการ
ชุดนี้จะจัดเตรียมรางมาตราใหมๆ ของประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบก และทบทวนปรับปรุงแกไข
มาตราที่ยังคงใชอยู โดยคํานึงถึงความกาวหนาดานการสัตวแพทย 

ประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบกดังกลาว มีจุดเดนที่สําคัญ 2 ประการ คือ เปน
มาตรการที่มาจากฉันทามติ (consensus) ของหนวยงานดานการสัตวแพทยของประเทศสมาชิก 
นอกจากนี้ ประมวลนี้นําไปใชอางอิงภายใตหลักเกณฑขององคการการคาโลก โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ความตกลงวาดวยสุขอนามัยและสุขอนามัยพืช เพื่อใชเปนมาตรฐานระหวางประเทศในสวนที่
เกี่ยวกับสุขภาพสัตวและโรคสัตวที่อาจติดตอมาสูคน 
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ประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบกดังกลาวเปนเอกสารที่ใชอางอิงสําหรับหนวยงาน
ดานการสัตวแพทยตางๆ การนําเขาสงออกสัตวหรือผลิตภัณฑจากสัตว นักระบาดวิทยา และสวน
อ่ืนที่เกี่ยวของในการคาระหวางประเทศ 26 

 
ทั้งนี้ ประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบก ค.ศ. 2006 (The Terrestrial Animal Health 

Code 2006) ซ่ึงเปนฉบับที่มีผลบังคับใชอยูในปจจุบัน ประกอบดวย 4 สวนดังนี้ 27 
สวนที่ 1 วาดวยบททั่วไป (General Provisions) ซ่ึงประกอบไปดวยคํานิยามทั่วไป 

และการรายงานการระบาดของโรคสัตว หนาที่และจริยธรรมในทางการคาระหวางประเทศ การ
วิเคราะหความเสี่ยง ขั้นตอนการนําเขาและสงออก และการวิเคราะหความเสี่ยงดานชีววัตถุที่ใชใน
ดานการสัตวแพทย 

สวนที่ 2 วาดวยขอเสนอแนะในการปฏิบัติกรณีเกิดโรคตามบัญชีที่องคการ            
โรคระบาดสัตวระหวางประเทศประกาศกําหนด (Recommendations Applicable to Specific 
Diseases) ซ่ึงโรคตามบัญชีที่องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศกําหนด ไดแก โรคตามบัญชี
โรคระบาดสัตว โรคที่มีความหลากหลายทางสายพันธุ โรคที่เกิดในโคกระบือ โรคที่เกิดในแพะ
แกะ โรคที่เกิดในสัตวตระกูลมา โรคที่เกิดในสุกร โรคที่เกิดในสัตวปก โรคที่เกิดในสัตวฟนแทะ 
โรคที่เกิดในผึ้ง และโรคอื่นๆ 

สวนที่ 3 ภาคผนวก (Appendices) ซ่ึงประกอบดวยการทดสอบวินิจฉัยโรคเพื่อ
วัตถุประสงคในทางการคาระหวางประเทศ การจัดเก็บและกระบวนการผลิตน้ําเชื้อ การจัดเก็บและ
กระบวนการผลิตตัวออน ความปลอดภัยทางชีวภาพในสถานที่เล้ียงสัตว การบงชี้และการตรวจ
ติดตามสัตวมีชีวิต การฆาเชื้อโรคและพาหะนําโรค หลักการสวัสดิภาพสัตว แนวทางในการเฝา
ระวังสําหรับโรคที่กําหนด การตอตานการดื้อยา (antimicrobial resistance) และความปลอดภัยของ
ผลิตภัณฑอาหารที่มาจากสัตว 

                                                 

26Office International des Epizooties, “Terrestrial Animal Health Code 2006” 
[online].  Available from : http://www.oie.int/eng/publicat.en_code.htm [2006, October 9] 

27Office International des Epizooties, “Terrestrial Animal Health Code 2006 
Contents” [online].  Available from : www.oie.int/eng/normes/mcode/A_summry.htm                        
[2006, October 9] 
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สวนที่ 4 วาดวยตัวอยางใบรับรองทางการสัตวแพทย (Model International 
Veterinary Certificates) ซ่ึงประกอบดวย ตัวอยางใบรับรองทางการสัตวแพทยสําหรับสัตวมีชีวิต
และใบรับรองทางการสัตวแพทยสําหรับสินคาที่มาจากสัตว 

 
จากองคประกอบโดยรวมของประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบกที่กลาวมาขางตน 

ประเด็นที่เกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก มีดังนี้ 
1. ขอเสนอแนะในการปฏิบัติกรณีเกิดโรคตามบัญชีท่ีองคการโรคระบาดสัตว

ระหวางประเทศประกาศกําหนด (Recommendations Applicable to Specific Diseases)28 
สวนที่ 2 วาดวยขอเสนอแนะในการปฏิบัติกรณีเกิดโรคตามบัญชีที่องคการโรค

ระบาดสัตวระหวางประเทศประกาศกําหนด (Recommendations Applicable to Specific Diseases) 
มาตรา 2.7 โรคในสัตวปก (Avian Diseases) และมาตรา 2.7.12 กําหนดใหโรคไขหวัดนก (Avian 
Influenza) เปนโรคตามบัญชีขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ 

ตามมาตรา 2.7.12 ไดแบงประเด็นพิจารณาเปน 2 ประการ ดังนี้ คือ  
ประการแรก คํานิยาม 
มาตรา 2.7.12.1 กําหนดคํานิยามของโรคไขหวัดนกตามประมวลนี้ ใหหมายความ

วาเปนโรคไขหวัดนกที่มีการรายงาน (Notifiable Avian Influenza : NAI) โดยเปนโรคติดตอใน    
สัตวปกซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสไขหวัดใหญ ชนิด A สายพันธุยอย H5 หรือ H7 หรือมี
เชื้อไวรัสไขหวัดนก (AI virus) ที่มีคา intravenous pathogenicity index (IVPI) มากกวา 1.2 (หรือ
อยางนอยรอยละ 75 ของการตาย) ดังจะไดกลาวอธิบายไวขางทายนี้ ทั้งนี้ โรคไขหวัดนกที่จะตอง
รายงานดังกลาวแบงออกไดเปน 2 ประเภท คือ โรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic 
Notifiable Avian Influenza : HPNAI) และโรคไขหวัดนกชนิดไมรุนแรง (Low Pathogenicity 
Notifiable Avian Influenza : LPNAI) 

a) โรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง มีคา IVPI ในไกอายุ 6 สัปดาห มากกวา 1.2 ซ่ึงเปน
สาเหตุของการตายอยางนอยรอยละ 75 ในไกอายุ 4-8 สัปดาหที่ติดเชื้อในหลอดเลือดดํา (infected 
intravenously) ไวรัสสายพันธุยอย H5 หรือ H7 ที่มีคา IVPI ไมเกิน 1.2 และหากมีการตายนอยกวา
รอยละ 75 จะตองทดสอบรหัสพันธุกรรมวามีกรดอะมิโนที่มีคุณสมบัติเปนเบสที่ cleavage site ของ

                                                 

28Office International des Epizooties, “Terrestrial Animal Health Code 2006, 
CHAPTER 2.7.12 AVIAN INFLUENZA” [online].  Available from : 
http://www.oie.int/eng/mcode/en_chapitre_2.7.12.htm [2006, October 9] 
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โมเลกุลฮีเมกกลูตินิน (HAO) หรือไม หากบริเวณดังกลาวมีการเรียงตัวของกรดอะมิโนในลักษณะ
เดียวกับโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง เชื้อนั้นจึงจัดวาเปนโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง 

b) โรคไขหวัดนกชนิดไมรุนแรง หมายถึงเชื้อไวรัสไขหวัดนก ชนิด A สายพันธุ
ยอย H5 และ H7 ที่ไมเปนไปตามคํานิยามของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง 

ทั้งนี้ สัตวปก (Poultry) หมายความถึงสัตวปกที่เล้ียงหรือขังไว (all domesticated 
birds) เพื่อผลิตเนื้อหรือไขใชในการบริโภค หรือเล้ียงไวเพื่อผลิตเปนผลิตภัณฑจากสัตวปกในเชิง
พาณิชย เล้ียงไวเพื่อการสันทนาการ หรือเล้ียงไวเพื่อเพาะขยายพันธุ  

ทั้งนี้เพื่อวัตถุประสงคในทางการคาระหวางประเทศ มาตรานี้กําหนดใหโรค
ไขหวัดนก ไมใชหมายถึงเฉพาะที่แสดงอาการทางคลินิกเทานั้น (clinical signs) แตยังรวมถึงกรณี
ไมแสดงอาการดวย 

นอกจากนี้แลว กรณีดังตอไปนี้ใหหมายความรวมถึงการปรากฏการระบาดของเชื้อ
โรคไขหวัดนกที่จะตองรายงานดวย 

a) ตรวจพบเชื้อไขหวัดนกชนิดรุนแรงดวยวิธีแยกเชื้อ หรือตรวจพบ RNA                     
ในสัตวปกหรือผลิตภัณฑที่ไดจากสัตวปก 

b) ตรวจพบเชื้อไขหวัดนกชนิดไมรุนแรงดวยวิธีแยกเชื้อ หรือตรวจพบ RNA              
ในสัตวปกหรือผลิตภัณฑที่ไดจากสัตวปก 

c) ตรวจพบภูมิคุมกันไวรัส H5 หรือ H7 ในสัตวปก ซ่ึงมิไดเกิดจากการฉีดวัคซีน 
ในกรณีตรวจโดยวิธีแยกเซรุมแลวผลการตรวจเปนบวก อาจมีการสอบสวนทางระบาดวิทยา โดย
ไมตองสุมตัวอยางเพื่อทดสอบเพิ่มเติม 

สถานที่เล้ียงสัตวปกที่ปลอดเชื้อไวรัสไขหวัดนกที่ตองรายงาน (NAI free 
establishment) หมายถึง โรงเลี้ยงสัตวปกที่ไมปรากฏหลักฐานวามีการติดเชื้อไขหวัดนกที่ตอง
รายงาน โดยตองอยูภายใตการดําเนินการเฝาระวังตามภาคผนวก 3.8.9 ดวย 

ตามประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบกกําหนดใหระยะฟกตัวของโรคไขหวัดนกที่
ตองรายงาน (incubation period) ใชเวลา 21 วัน 

นอกจากนี้การทดสอบวินิจฉัยโรค (diagnostic test) หมายความถึง การทดสอบ
การกอโรค (pathogenicity testing) ซ่ึงกําหนดรายละเอียดไวในคูมือสัตวบก (Terrestrial Manual) 
และการใชวัคซีนตองปฏิบัติตามมาตรฐานที่กําหนดไวในคูมือสัตวบกเชนเดียวกัน 
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ประการที่สอง การคาสัตวและซากสัตวระหวางประเทศ 
มาตรา 2.7.12.2 สถานการณของโรคไขหวัดนกที่ตองรายงาน ทั่วทั้งประเทศ 

ภายในเขตพื้นที่การเลี้ยงหรือการควบคุมการผลิตแบบแยกสวน (zone or compartment)∗ พิจารณา
ตามหลักเกณฑ ดังนี้ 

1. พิจารณาจากผลการประเมินความเสี่ยง ซ่ึงเปนตัวบงชี้ถึงปจจัยการเกิดโรค
ไขหวัดนกที่ตองรายงาน และทําใหทราบความเปนมาของเหตุการณ 

2. ไดมีการประกาศโรคไขหวัดนกที่ตองรายงานทั่วทั้งประเทศ และไดมีการ
ดําเนินการรับรูขอมูลโรคไขหวัดนกที่ตองรายงาน (NAI awareness program) และไดมีการรายงาน
กรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาพบเชื้อไขหวัดนก และมีการทดสอบทางหองปฏิบัติการ 

3. ไดมีการเฝาระวังตามสมควรเพื่อทดสอบการติดเชื้อในสัตวปกในกรณี                   
ไมปรากฏอาการทางคลินิก รวมถึงเฝาระวังความเสี่ยงที่อาจเกิดจากนก ซ่ึงจะตองดําเนินการเฝา
ระวังตามที่กําหนดในภาคผนวกที่ 3.8.9 

สวนมาตรา 2.7.12.3 กําหนดหลักเกณฑการปลอดโรคไขหวัดนกที่ตองรายงานทั่ว
ทั้งประเทศ ในเขตการแบงพื้นที่การเลี้ยงและการผลิตแบบแยกสวน (NAI free country, zone or 
compartment) ไวดังนี้ 

กําหนดใหประเทศใดประเทศหนึ่ง การแบงเขตพื้นที่การเลี้ยงหรือการควบคุมการ
ผลิตแบบแยกสวน (zone or compartment) จะเปนเขตปลอดโรคไขหวัดนกที่ตองรายงานได ตอเมื่อ
ไมปรากฏวาพบการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง และโรคไขหวัดนกชนิดไมรุนแรง 
ภายในประเทศ การแบงเขตพื้นที่การเลี้ยงหรือการควบคุมการผลิตแบบแยกสวน (zone or 
                                                 

∗การแบงเขตพื้นที่การเลี้ยง (zoning) หมายถึง การจัดแบงเขตพื้นที่เล้ียงสัตวปก
โดยคํานึงถึงหลักภูมิศาสตร ตองมีการพิสูจนวาปลอดโรคตามเขตที่กําหนด กรณีพบการติดเชื้อที่
หนึ่งภายในเขต เนื้อไกทั้งหมดจากเขตนั้นก็ไมสามารถสงออกในรูปเนื้อไกสดได สวนการควบคุม
การผลิตแบบแยกสวน (compartment) หมายถึง ระบบการเลี้ยงสัตวปกที่ไมตองคํานึงถึงหลัก
ภูมิศาสตร แตเนนมาตรฐานความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity standard) และมาตรฐานเฝา
ระวัง เพื่อปองกันความเสี่ยงจากการนําเชื้อไขหวัดนกเขาไปแพรระบาดภายในฟารมที่มีอยูในเขต 
ตราบใดที่ฟารมที่อยูใน compartment ไมมีการติดเชื้อไขหวัดนก เนื้อไกที่ไดจาก compartment 
ดังกลาวยังคงสงออกในรูปของเนื้อไกสดแชแข็งได  แมวายังคงมีการระบาดในพื้นที่ อ่ืน 
compartment อ่ืนก็ตาม 
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compartment) ในระยะเวลา 12 เดือนที่ผานมา ซ่ึงภายในระยะเวลาดังกลาวจะตองมีการเฝาระวัง
โรคตามภาคผนวก 3.8.9 และการเฝาระวังอาจจําเปนตองนํามาปรับใชกับพื้นที่บางสวนของประเทศ 
หรือ การแบงเขตพื้นที่การเลี้ยงหรือการควบคุมการผลิตแบบแยกสวน (zone or compartment) ที่มี
อยู ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยทางประวัติความเปนมา ปจจัยทางภูมิศาสตร โครงสรางของอุตสาหกรรม 
จํานวนประชากรสัตวปก และการระบาดของโรคไขหวัดนกในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 

หากพบการติดเชื้อไขหวัดนกในประเทศที่ปลอดโรคไขหวัดนก หรือในการแบง
เขตพื้นที่การเลี้ยงหรือการควบคุมการผลิตแบบแยกสวน (zone or compartment) กรณีดังกลาว        
จะถือวาปลอดจากโรคไขหวัดนกที่ตองรายงาน ตอเมื่อ 

1) กรณีพบการติดเชื้อไขหวัดนกชนิดรุนแรง จะถือวาปลอดจากโรคไขหวัดนกได
ตอเมื่อครบกําหนด 3 เดือน หลังจากดําเนินการฆาทําลายสัตว (stamping out policy) และทําให
สถานที่เล้ียงปลอดเชื้อ และไดดําเนินการเฝาระวังโรคตามภาคผนวก 3.8.9 ในชวงระยะเวลา                  
3 เดือน ดังกลาว 

2) กรณีพบการติดเชื้อไขหวัดนกชนิดไมรุนแรง จะถือวาปลอดโรคไขหวัดนกได
ตอเมื่อครบ 3 เดือน หลังจากสัตวปกที่ติดเชื้อดังกลาวนํามาฆาเพื่อการบริโภคได แตตองดําเนินการ
ตามเงื่อนไขที่กําหนด หรือดําเนินการฆาทําลายสัตวปกที่ติดเชื้อ (stamping out policy) และทําให
สถานที่เล้ียงปลอดเชื้อ และไดดําเนินการเฝาระวังโรคตามภาคผนวก 3.8.9 ในชวงระยะเวลา                  
3 เดือน ดังกลาว 

นอกจากนี้ ตามมาตรา 2.7.12.4 กําหนดหลักเกณฑการปลอดจากโรคไขหวัดนก
ชนิดรุนแรงทั่วทั้งประเทศ ในเขตการแบงพื้นที่การเลี้ยงและการผลิตแบบแยกสวน (NAI free 
country, zone or compartment) ไวดังนี้ 

ประเทศใดประเทศหนึ่ง การแบงเขตพื้นที่การเลี้ยงหรือการควบคุมการผลิตแบบ
แยกสวน (zone or compartment) จะปลอดจากโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงได ตอเมื่อไมปรากฏวา
พบการติดเชื้อไขหวัดนกชนิดรุนแรงภายในระยะเวลา 12 เดือน แมไมอาจทราบสถานะของโรค
ไขหวัดนกชนิดไมรุนแรงก็ตาม แตทั้งนี้ ตองดําเนินการเฝาระวังโรคตามภาคผนวก 3.8.9 ภายใน
ระยะเวลาดังกลาวดวย แมวายังไมเขาหลักเกณฑปลอดโรคไขหวัดนกที่ตองรายงานก็ตาม แตตราบ
ใดที่ไมพบการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง ถือวาปลอดจากโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง
แลว ทั้งนี้ ตองนํามาตรการเฝาระวังโรคมาปรับใชในบางสวนของประเทศ ในการแบงเขตพื้นที่การ
เล้ียงหรือการควบคุมการผลิตแบบแยกสวน (zone or compartment) ที่มีอยู ซ่ึงขึ้นอยูกับปจจัยความ
เปนมา ปจจัยทางภูมิศาสตร โครงสรางของอุตสาหกรรม จํานวนประชากรสัตวปก และการระบาด
ของโรคในบริเวณพื้นที่ใกลเคียง 
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หากพบการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศ การแบงเขตพื้นที่
การเลี้ยงหรือการควบคุมการผลิตแบบแยกสวน (zone or compartment) ภายในระยะเวลา 3 เดือน 
หลังจากไดดําเนินการฆาทําลายสัตว และทําใหสถานที่เล้ียงสัตวปลอดเชื้อ และไดดําเนินการเฝา
ระวังโรคตามภาคผนวก 3.8.9 ในชวงระยะเวลา 3 เดือน ดังกลาวแลว จึงจะกลับสูสถานะปลอดเชื้อ
ไขหวัดนกชนิดรุนแรงได  

ทั้งนี้ ตามมาตรา 2.7.12.5 -2.7.12.23 กําหนดใหการนําเขาสัตวปกและซากสัตวปก 
ตองดําเนินการทางสัตวแพทย (Veterinary Administration) โดยตองมีใบรับรองดานการสัตวแพทย
ระหวางประเทศ (international veterinary certificate) มายืนยันในทุกกรณี ในการคาสัตวปกและ 
และผลิตภัณฑจากสัตวปก ดังนี้ 

1. สัตวปกมีชีวิต (ไมรวมถึงลูกไกอายุ 1 วัน) (live poultry (other than day-old 
poultry)) 

2. นกมีชีวิต (ไมรวมถึงสัตวปกอื่น) (live birds other than poultry) 
3. ลูกไกอายุ 1 วัน (day-old live poultry) 
4. ไขฟก (hatching eggs) 
5. ไขที่ใชในการบริโภค (eggs for human consumption)  
6. ผลิตภัณฑจากไข (egg products) 
7. น้ําเชื้อสัตวปก (poultry semen) 
8. น้ําเชื้อของนกนอกจากสัตวปกอื่น (semen of bird other than poultry) 
9. เนื้อสัตวปกสด (fresh meat poultry) 
10. ผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวปก (meat product of poultry) 
11. ผลผลิตที่ไดจากสัตวปกที่ใชเพื่อผลิตเปนอาหารสัตว ใชในภาคการเกษตรหรือ

ภาคอุตสาหกรรม (product of poultry origin intended for use in animal feeding, or for agricultural 
or industrial use) 

12. ขนสัตวปก (feather and down (from poultry)) 
13. เนื้อและผลิตภัณฑจากนกยกเวนสัตวปกอื่น (meat or other product from birds 

other than poultry) 
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2. แนวทางการเฝาระวังโรคไขหวัดนก (Guidelines for the Surveillance of 
Avian Influenza)29 

ภาคผนวกที่ 3.8.9 ไดวางหลักการและกําหนดแนวทางการเฝาระวังโรคไขหวัดนก
ที่ตองรายงาน ซ่ึงตองเปนไปตามที่กําหนดในภาคผนวก 3.8.1 เพื่อใหประเทศตางๆ ที่เกิดโรค
ไขหวัดนกระบาด นําไปปรับใช ไมวาจะมีการใชวัคซีนในการปองกันโรคไขหวัดนกหรือไมก็ตาม 
โดยนําไปปรับใชทั่วทั้งประเทศ ภายในเขตการแบงเขตพื้นที่การเลี้ยงหรือการควบคุมการผลิตแบบ
แยกสวน (zone or compartment) และแนวทางดังกลาวยังใชไดสําหรับประเทศที่ปลอดโรคไขหวัด
นก และประเทศที่เกิดการระบาด ทั้งนี้ ภาคผนวกที่ 3.8.9.1 เปนเครื่องมือสงเสริมการดําเนินการ
ตามมาตรา 2.7.12 

การพบเชื้อไขหวัดนกในนกปาทําใหเกิดปญหาตามมา และไมมีประเทศใด
ประกาศไดวาประเทศตนปลอดจากเชื้อไขหวัดนกในนกปา ฉะนั้น คํานิยามของโรคไขหวัดนกที่
ตองรายงาน ตามมาตรา 2.7.12 หมายถึงการติดเชื้อไขหวัดนกที่พบในสัตวปกที่เล้ียงไวเทานั้น โรค
ไขหวัดนกที่ตองรายงานตามภาคผนวกนี้จึงมีความหมายเชนเดียวกับที่กําหนดในมาตรา 2.7.12 

การระบาดของโรคไขหวัดนกมีลักษณะแตกตางกันไปในแตละพื้นที่ในแตละ
ประเทศ จึงยากที่จะมีแนวทางที่เฉพาะเจาะจงทุกสถานการณที่เกิดขึ้น กลยุทธการเฝาระวังโรค
เพื่อใหปลอดจากโรคไขหวัดนก จะตองนําไปปรับใชตามความเหมาะสมในแตละสถานการณ ซ่ึง
การนําไปปรับใชขึ้นอยูกับตัวแปรตางๆ เชน โอกาสของการติดตอระหวางสัตวปกที่เล้ียงไวกับนก
ปา ระดับความปลอดภัยทางชีวภาพ ระบบการผลิต และการผสมขามสายพันธุกัน รวมถึงนกเปดน้ํา
ในทองถ่ิน จะตองดําเนินการเฝาระวังโรคตามความเหมาะสมในแตละสถานการณ โดยในแตละ
ประเทศจะตองมีขอมูลทางวิทยาศาสตรมาอธิบายการระบาดของโรคไขหวัดนกที่ เกิดขึ้น
ภายในประเทศ ตองสาธิตการจัดการความเสี่ยงดวย ทั้งนี้ เพื่อใหเชื่อมั่นไดวาในประเทศสมาชิก
ปลอดจากโรคไขหวัดนก นอกจากนี้ การเฝาระวังโรคไขหวัดนกที่ตองรายงานจะตองดําเนินการ
อยางตอเนื่องทั่วทั้งประเทศ ในเขตการแบงพื้นที่การเลี้ยงหรือการควบคุมการผลิตแบบแยกสวน 
(zone or compartment) เพื่อใหมั่นใจไดวาปลอดจากเชื้อไขหวัดนกอยางแทจริง 

 
                                                 

29Office International des Epizooties, “Terrestrial Animal Health Code 2006, 
APPENDIX 3.8.9 GUIDELINES FOR THE SURVEILLANCE OF AVIAN INFLUENZA” 
[online].  Available from : http://www.oie.int/eng/normes/mcode/en_chapitre_3.8.9.htm               
[2006, October 9] 
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4.3.2 องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) 
4.3.2.1 ความเปนมา 30 
องคการอนามัยโลกเปนหนวยงานภายใตองคการสหประชาชาติ  มีหนาที่

รับผิดชอบดานสุขภาพอนามัย กอตั้งเมื่อวันที่ 7 เมษายน ค.ศ. 1948 มีวัตถุประสงคการดําเนินงาน
ตามที่กําหนดในธรรมนูญ (Constitution) ขององคการ และเพื่อสงเสริมใหประชากรโลกมีสุขภาพดี 
ซ่ึงสุขภาพดีตามที่กําหนดในธรรมนูญขององคการอนามัยโลกนั้น หมายความรวมถึงสุขภาพกาย 
สุขภาพใจ และอยูอาศัยในสังคมที่ปลอดโรคภัยคุกคาม 

องคการอนามัยโลกประกอบดวยประเทศสมาชิกทั้งสิ้น 192 ประเทศ รวมตัวกัน
เปนที่ประชุมอนามัยโลก (World Health Assembly) ซ่ึงที่ประชุมประกอบไปดวยผูแทนจาก
ประเทศสมาชิกและที่ประชุมมีหนาที่ใหความเห็นชอบโครงการและแผนงบประมาณขององคการ
ทุกๆ 2 ป และมีหนาที่พิจารณาปญหานโยบายหลักตางๆ ขององคการ 

 
4.3.2.2 หลักเกณฑขององคการอนามัยโลกในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก 
องคการอนามัยโลกไดใหความรวมมือไปทั่วโลกตอเหตุการณการระบาดของโรค

ไขหวัดนกชนิดรายแรง H5N1 ในคน และควบคุมการแพรระบาดของโรค ทั้งนี้ องคการอนามัยโลก
จะใหบริการขอมูลเกี่ยวกับสถานการณการระบาดของโรคไขหวัดนก การติดตอของโรคไขหวัดนก
จากสัตวสูคน แนวทางเฉพาะดานตางๆ (technical guidelines) และขอมูลอ่ืนๆ ที่เปนประโยชนแก
สาธารณชนทั่วไป 31 

 
ทั้งนี้ แนวทาง (Guidelines) ขององคการอนามัยโลกเกี่ยวกับการปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัดนก มีดังนี้ 32 
1. แนวทางทั่วไป (General Guidelines) 
2. การวินิจฉัยโรคและการรักษา (Diagnosis and Treatment) 

                                                 

30World Health Organization, “About WHO” [online].  Available from : 
http://www.who.int/about/en/  [2006, March 27]  

31World Health Organization, “Epidemic and Pandemic Alert and Response 
(EPR), Avian Influenza” [online].  Available from : 
http://www.who.int/csr/disease/avian_influenza/en/  [2006, April 3] 

32Ibid., p. 1. 
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3. ความปลอดภัยของอาหาร (Food Safety) 
4. การควบคุมการติดตอของโรคไขหวัดนก (Infection Control) 
5. การเฝาระวังโรค (Surveillance) 
6. การใชวัคซีนและยาตานเชื้อไวรัส (Vaccines and Antivirals) 
จากแนวทางดังกลาวขององคการอนามัยโลก สวนที่เกี่ยวกับการปองกันและ

ควบคุมโรคไขหวัดนกที่สําคัญ ไดแก  
- แผนการเตรียมความพรอมโรคไขหวัดใหญ (WHO global influenza 

preparedness plan) 
- โรคไขหวัดนกกับประเด็นความปลอดภัยดานอาหาร (Avian influenza : food 

safety issues) 
- แนวทางในการเฝาระวังโรคไขหวัดนกชนิด A สายพันธุยอย H5 (WHO 

guidelines for global surveillance of influenza A/H5) 
จากแนวทางขององคการอนามัยโลกดังกลาว ไดกําหนดเปนแนวทางใหประเทศ

สมาชิกนําไปปรับใชเพื่อปองกันและควบคุมการระบาดของโรคไขหวัดนกในสัตวปก ซ่ึงสามารถ
ติดตอมาสูคนได และอาจเกิดการติดตอจากคนสูคนและอาจสงผลใหเกิดการระบาดใหญของโรค
ไขหวัดใหญในคนได (Human Pandemic Influenza) ฉะนั้น องคการอนามัยโลกซึ่งเปนองคการ
ระหวางประเทศที่รับผิดชอบเกี่ยวกับสุขภาพอนามัยโดยตรง จึงไดกําหนดแนวทางตางๆ มากมาย 
เพื่อปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกที่เกิดขึ้นในสัตว และที่เกิดขึ้นในคน ทั้งนี้ เพื่อใหประเทศ
ตางๆ รวมมือกันในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก เพื่อปองกันมิใหเกิดการระบาดครั้งใหญ
ของโรคไขหวัดใหญดั่งที่เคยเกิดขึ้นมาแลวหลายครั้งในอดีต 
 
4.3.3 องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ (Food and Agriculture 

Organization of the United Nations : FAO) 
4.3.3.1 ความเปนมา 33 

                                                 

33Food and Agriculture Organization  of  the United Nations, “FAO AT WORK” 
[online].  Available from : http://www.fao.org/UNFAO/about/index_en.html [2006, April 4] 
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องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ เปนองคการที่ทําหนาที่ขจัดปดเปา
ความหิวโหย โดยมีหนาที่ดําเนินงานทั้งในประเทศที่พัฒนาแลวและประเทศกําลังพัฒนา อีกทั้งยัง
เปนเวทีที่ใหความเปนธรรมแกทุกฝายทุกประเทศมาเจรจาตกลงกัน นอกจากนี้ องคการอาหารและ
เกษตรแหงสหประชาชาติยังเปนแหลงความรูและขอมูลตางๆ และใหความชวยเหลือประเทศกําลัง
พัฒนาในการปรับปรุงดานการเกษตร ปาไมและประมง เพื่อใหมีอาหารเพียงพอตอการบริโภค และ
นับตั้งแตกอตั้งองคการในป ค.ศ. 1945 องคการไดตระหนักถึงความสําคัญในการพัฒนาเขตพื้นที่
ชนบท ซ่ึงรอยละ 70 ของประชากรโลกตองเผชิญกับความยากจนและหิวโหย ดังนั้น การ
ดําเนินงานขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติ จึงอยูบนพื้นฐานดังตอไปนี้  

1. รวบรวมขอมูลที่เกี่ยวของเขาไวดวยกัน (Putting information within reach) 
2. แลกเปลี่ยนความรูความชํานาญ (Sharing policy expertise) 
3. เปนเวทีในการเจรจาของประเทศตางๆ (Providing a meeting place for 

nations) 
4. ใหความรูในสาขาที่เกี่ยวของ (Bringing knowledge to the field) 
 
4.3.3.2 หลักเกณฑขององคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติในสวนท่ี

เก่ียวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก 
องคการอาหารและเกษตรแหงสหประชาชาติไดออกเอกสารที่สําคัญเกี่ยวกับการ

ปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก  รวม 6 ฉบับ ดังนี้ 34 
1. หลักเกณฑแนวทางในการเฝาระวังโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง และเครือขายการ

วินิจฉัยโรคในภูมิภาคเอเชีย (Guiding Principles for Highly Pathogenic Avian Influenza 
Surveillance and Diagnostic Networks in Asia) เมื่อเดือนกรกฎาคม 2547 

2. ยุทธศาสตรการควบคุมโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง (Global Strategy for 
Progressive Control of Highly Pathogenic Avian Influenza (HPAI)) เมื่อเดือนพฤศจิกายน 2548 

                                                 

34Food and Agriculture Organization  of  the United Nations, Agriculture 
Department, Animal Production and Health Division-AGA, “ANIMAL HEALTH AVIAN 
INFLUENZA” [online].  Available from : 
http://www.fao.org/ag/aginfo/subjects/en/health/diseases-cards/special_avian.htm                        
[2007, February 19] 
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3. การควบคุมและกําจัดโรคไขหวัดนก (Avian Influenza Control and 
Eradication-FAO’s Proposal for a Global Programme) เมื่อเดือนมีนาคม 2549 

4. การเตรียมความพรอมรับมือการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรง 
(Preparing for Highly Pathogenic Avian) เมื่อเดือนกันยายน 2549 

5. คูมือการเฝาระวังโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงในนกปา (Wild Bird HPAI 
Surveillance Manual) เมื่อ ป 2549 

6. คูมือการปองกันสัตวปก และปองกันตนจากโรคไขหวัดนก (Protect Poultry-
Protect People) 

 
กลาวโดยสรุป กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารกับการปองกันและควบคุม

โรคไขหวัดนกของตางประเทศ โดยเฉพาะสหภาพยุโรปและประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนประเทศคูคาที่
สําคัญของไทย ไดมีการออกกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารที่เครงครัดและบังคับใชไดจริง 
เพื่อเรียกความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารจากผูบริโภคกลับคืนมา สวนการปองกันและควบคุม
โรคไขหวัดนกก็ไดมีการปรับปรุงแกไขกฎหมายใหสอดคลองกับสถานการณของโรคที่เกิดขึ้นทั้ง
ในประเทศและตางประเทศ นอกจากนี้ หลักเกณฑขององคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ ไดแก 
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ องคการอนามัยโลก และองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ ตางไดออกหลักเกณฑและแนวทางปฏิบัติในการปองกันและควบคุมโรค เนื่องจาก
องคการระหวางประเทศตางตระหนักดีวาปญหาโรคไขหวัดนกมิไดจํากัดอยูแคการสรางความ
เชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารเทานั้น แตยังคํานึงถึงการระบาดของเชื้อไขหวัดนกที่สามารถติดตอ
จากสัตวปกสูสัตวปกไดอยางรวดเร็ว การติดตอจากสัตวปกสูสัตวเล้ียงลูกดวยนม และอาจติดตอ
มายังคน และติดตอจากคนสูคน ซ่ึงอาจทําใหเกิดการระบาดครั้งใหญของโรคไขหวัดใหญในคนได 

 
 
 
 

 
 
 
 



บทที่ 5 
ปญหาทางกฎหมายในการปองกันและควบคมุโรคไขหวัดนกในอุตสาหกรรม                     

การเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย 
 

ตามที่ไดกลาวถึงกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารกับการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย ในบทที่ 3 และกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกของตางประเทศ ในบทที่ 4
ทําใหทราบถึงปญหาทางกฎหมายในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกในอุตสาหกรรมการ
เล้ียงไกเนื้อในประเทศไทย ดังที่จะกลาวถึงตอไปนี้ 
 
5.1 ภาคการผลิต 

5.1.1 ฟารมเลี้ยงไก 
5.1.1.1 การจัดตั้งฟารมและการกําหนดมาตรฐานฟารม 
การจัดตั้งฟารมและการกําหนดมาตรฐานฟารมยังไมมีกฎหมายบังคับใชโดยตรง 

แมการเลี้ยงไก เปนกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 
เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ซ่ึงออกโดยอาศัยอํานาจตาม   
มาตรา 5 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผูประกอบการเลี้ยงไกจึง
ตองไดรับใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตรายตอสุขภาพ (แบบ อภ. 2) จากราชการสวน
ทองถ่ินตามขอกําหนดของทองถ่ินนั้นๆ โดยพระราชบัญญัติดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมใน
สวนของสุขอนามัยส่ิงแวดลอมเทานั้น มิไดมีวัตถุประสงคในการปองกันและควบคุมโรค                        
แตอยางใด จึงมีเพียงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของ
ประเทศไทย พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 และมีการออกระเบียบมาตรฐานฟารมเลี้ยงไก
เนื้อของประเทศไทย พ.ศ. 2542 มาใชบังคับกับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ ทั้งนี้ กฎเกณฑที่กําหนดตาม
ระเบียบดังกลาวเปนกฎเกณฑขั้นพื้นฐาน เพื่อใหฟารมที่ประสงคจะขึ้นทะเบียนเปนฟารมมาตรฐาน
ไดถือปฏิบัติตามมาตรฐานขั้นพื้นฐานที่กําหนดหรือในระดับที่สูงกวา และกรมปศุสัตวจะรับรอง
และขึ้นทะเบียนเปนฟารมมาตรฐาน อยางไรก็ตาม ระเบียบมาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศ
ไทย พ.ศ. 2542 มิใชกฎหมาย เปนเพียงระเบียบ จึงไมมีสภาพบังคับ (Sanctions) อยางกฎหมาย แต
ขึ้นอยูกับความสมัครใจของผูประกอบการเอง และระเบียบนี้ใชบังคับกับฟารมเลี้ยงไกเนื้อเพื่อ
การคา (Broiler) ที่มีจํานวนไกเนื้อตั้งแต 3,000 ตัวข้ึนไป หากผูประกอบการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการคา
และมีจํานวนไกเนื้อตั้งแต 3,000 ตัวข้ึนไป ซ่ึงเขาหลักเกณฑที่จะเขาระบบมาตรฐานฟารมไดแลว 
หากแมผูประกอบการไมปฏิบัติตามระเบียบดังกลาว รัฐก็ไมสามารถเขาไปลงโทษหรือบีบบังคับให
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เขาระบบมาตรฐานฟารมได ในความเปนจริงผูประกอบการที่เขาระบบมาตรฐานฟารมมักเปนฟารม
ขนาดใหญของบริษัทที่ดําเนินธุรกิจไกเนื้อแบบครบวงจร หรือฟารมที่รับจางเล้ียงหรือทําสัญญา
ผูกพันกับบริษัท โดยเฉพาะอยางยิ่งการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก กรมปศุสัตวไดกําหนดใหเนื้อไก
และผลิตภัณฑที่จะสงออกไปจําหนายยังตางประเทศได ตองเปนไกเนื้อที่มาจากฟารมมาตรฐาน
เทานั้น ซ่ึงเปนมาตรการบังคับโดยออม และในทางปฏิบัติแลวฟารมเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออกมี
มาตรฐานตามที่กําหนดในระเบียบมาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย พ.ศ. 2542 หรือใน
ระดับที่สูงกวา โดยจะคํานึงถึงหลักเกณฑของประเทศคูคาเปนหลัก ทั้งนี้ เพื่อใหสงเนื้อไกและ
ผลิตภัณฑ ไปจําหนายยังตางประเทศได 

นอกจากนี้แลว ฟารมเลี้ยงไกขนาดกลาง ขนาดเล็ก รวมถึงรายยอย ยังเปนฟารมที่
ไมไดมาตรฐานอยูจํานวนมาก ในสวนนี้จึงยังเปนชองวางของกฎหมาย จําตองมีกฎหมายเกี่ยวกับ
การจัดตั้งฟารมและกําหนดมาตรฐานฟารมมาบังคับใชโดยตรง เนื่องจากหากการจัดตั้งฟารมเลี้ยง
ไกเปนไปไดอยางเสรี ตั้งฟารมเลี้ยงไกบริเวณใดก็ได ยอมสงผลตอระบบการปองกันและควบคุม
โรค สวนการกําหนดมาตรฐานฟารม หากระบบการเลี้ยงไกไมไดมาตรฐาน ไมถูกสุขลักษณะ           
อาจทําใหฟารมเลี้ยงไกเปนแหลงแพรกระจายเชื้อโรค ไกที่เล้ียงอาจเปนโรค โดยเฉพาะโรค          
ไขหวัดนก และอาจมีสารเคมีตกคางในเนื้อไก ซ่ึงไมปลอดภัยตอการบริโภค ดังนั้น จุดบกพรอง
ของการจัดตั้งฟารมและการกําหนดมาตรฐานฟารมดังกลาว หากมีกฎหมายเขามาควบคุม นอกจาก
สรางระบบการปองกันและควบคุมโรคที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะโรคไขหวัดนก ไดแลว ยังสราง
ความเชื่อมั่นใหแกผูบริโภคไดวาไกที่บริโภคมาจากฟารมที่ไดมาตรฐานการเลี้ยง ไกเนื้อที่ไดจึง
ปลอดโรคและสารตกคาง และเชื่อมั่นไดวาเนื้อไกเปนสินคาปศุสัตวที่มีความปลอดภัยตอการ
บริโภคสูงสุด 

 
5.1.1.2 การปองกันและควบคุมโรค 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ในสวนที่เกี่ยวของกับฟารมเลี้ยงไก กําหนดการปองกันและ
ควบคุมโรคตามมาตรา 8- มาตรา 20 ไว ดังนี้  

ก. การปองกันโรค 
ตามมาตรา 8 กําหนดใหทองที่ที่มิไดประกาศเปน 
- เขตปลอดโรคระบาด 
- เขตโรคระบาด 
- เขตสงสัยวามีโรคระบาด 
- เขตโรคระบาดชั่วคราว 
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กฎหมายกําหนดหนาที่ใหเจาของสัตวตองแจงพนักงานเจาหนาที่ สารวัตร                     
กรมปศุสัตว หรือสัตวแพทย ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่สัตวปวยหรือตาย กรณี 

- รูวาเปนโรคระบาด หรือ 
- ไมทราบวาตายดวยสาเหตุใด หรือ 
- ในหมูบานเดียวกันหรือในบริเวณใกลเคียงกัน มีสัตวตั้งแต 2 ตัวขึ้นไปปวย

หรือตายมีอาการคลายคลึงกันในระยะหางกันไมเกิน 7 วัน 
นอกจากนี้ กฎหมายยังหามเจาของเคลื่อนยายสัตวปวยหรือตาย หามชําแหละซาก

สัตวนั้น และหากเจาของไดแจงพนักงานเจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือสัตวแพทย ทราบแลว 
หากพนักงานเจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือสัตวแพทย ไมมาตรวจซากสัตวนั้นภายใน                 
48 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่สัตวนั้นตาย เจาของสัตวมีหนาที่ฝงซากสัตวนั้นในระดับไมนอยกวา                    
50 เซนติเมตร ถาเปนสัตวใหญใหพูนกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร ทั้งนี้ 
หนาที่ของเจาของสัตวดังกลาวกําหนดโดยกฎหมาย จึงมีสภาพบังคับ หากผูประกอบการฟารมเลี้ยง
ไกในทองที่ดังกลาวไมถือปฏิบัติตามยอมตองไดรับโทษตามที่กฎหมายกําหนด 

นอกจากหนาที่ในการแจงสัตวปวยหรือตายตามมาตรา 8 แลว กรณีรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดประกาศใหทองที่ใดเปนเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา 11 แลว 
มาตรา 12 ไดกําหนดหามมิใหเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวเขาในหรือผานเขตนั้น เวนแตจะไดรับ
อนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมปศุสัตวหรือสัตวแพทยผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย 
วัตถุประสงคเพื่อปองกันมิใหเกิดโรคระบาดภายในเขตปลอดโรคระบาด และใหคงสภาพของเขต
ปลอดโรคระบาดไว นอกจากนี้แลว ตามมาตรา 13 ยังกําหนดใหภายในเขตปลอดโรคระบาด
เจาของสัตวยังมีหนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตายตามมาตรา 8 อีกดวย  

ข. การควบคุมโรค 
เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดประกาศใหทองที่ใดเปนเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยวา

มีโรคระบาดตามมาตรา 15 หรือกรณีสัตวแพทยไดประกาศเขตโรคระบาดชั่วคราวตามมาตรา 16 
แลว ตามมาตรา 17 ไดกําหนดหามมิใหเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในเขต เขาในหรือออกนอก
เขตนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย วัตถุประสงคของการหามเคลื่อนยายภายใน
เขตเพื่อควบคุมสถานการณการระบาดของโรคมิใหแพรกระจายมากกวาที่เปนอยู หามเคลื่อนยาย
เขาในเขตเพื่อควบคุมมิใหสัตวติดเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมิใหเกิดการระบาดของโรคอื่นๆ 
ตามมา และหามเคลื่อนยายออกนอกเขตเพื่อมิใหเชื้อโรคแพรกระจายไปยังทองที่อ่ืน ตามลําดับ 
นอกจากนี้แลว ตามมาตรา 19 เจาของสัตวภายในเขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด และเขต
โรคระบาดชั่วคราว มีหนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตายโดยโรคระบาด หรือไมทราบสาเหตุการตาย                       
ตอพนักงานเจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือสัตวแพทยทองที่ภายใน 12 ช่ัวโมงนับแตเวลาที่
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สัตวปวยหรือตาย และหามเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวดังกลาว ตามที่กําหนดในมาตรา  8                
วรรคสองดวย 

 
จากที่ไดกลาวมา มาตรการในการปองกันและควบคุมโรคระบาดไขหวัดนกใน

ระดับฟารม ทั้งหนาที่การแจงกรณีสัตวปวยหรือตาย และมาตรการควบคุมการเคลื่อนยาย ยังไมมี
ประสิทธิภาพมากพอที่จะควบคุมโรคได โดยเฉพาะอยางยิ่งในสถานการณที่เกิดโรคระบาดอยาง
กรณีการระบาดในรอบแรก การควบคุมโรคทําไดยาก สวนหนึ่งเกิดจากปญหาการจัดตั้งฟารมและ
ระบบมาตรฐานการเลี้ยงภายในฟารม และยังมีการแพรกระจายของโรค สวนหนึ่งเกิดจากการ
เคลื่อนยายสัตว สงผลใหเกิดการระบาดในรอบตอมาอีกหลายรอบ ฉะนั้น จึงตองมีวิธีการปองกัน
โรคเพื่อมิใหเกิดโรคระบาด และวิธีการควบคุมโรคในกรณีที่เกิดการโรคระบาดแลว ซ่ึงวิธีการ
ดังกลาวตองกําหนดโดยกฎหมาย และตองมีประสิทธิภาพพอในการปองกันและควบคุมโรค ดังที่
จะไดกลาวตอไปในบทที่ 6 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
5.1.2 อาหารและยาสัตว 

ในสวนของอาหารสัตวอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ          
อาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) 
พ.ศ. 2542 ในสวนของยาสัตวอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510  

ทั้งนี้ ประเด็นของอาหารสัตวที่ เกี่ยวของโดยตรงกับโรคไขหวัดนก คือ การ
ควบคุมโรคที่อาจปนเปอนมากับอาหารสัตว ซ่ึงในสวนนี้ไดมีกฎหมายที่ออกตามความใน
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 กําหนดเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรค
ที่อาจปนเปอนมากับอาหารสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแลว ดังที่ทราบกันวาใน
ประเทศไทยไมเคยปรากฏการระบาดของโรค อันเนื่องมาจากการปนเปอนของเชื้อโรคที่ติดมากับ
อาหารสัตว 

สวนประเด็นของยาสัตวที่เกี่ยวของกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก คือ 
การใชวัคซีนไขหวัดนกในสัตวปก ซ่ึงในปจจุบันประเทศไทยไดหามใชวัคซีนไขหวัดนกใน               
สัตวปกทุกชนิด ทั้งนี้ รายละเอียดจะไดกลาวตอไปในบทที่ 6 บทสรุปและขอเสนอแนะ 

นอกจากนี้ ในสวนของยาฆาเชื้อไขหวัดนก ซ่ึงเปนวัตถุอันตรายอยูภายใต
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 ในสวนนี้จึงมีกฎหมายเขามาควบคุมเพียงพอแลว 
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5.1.3 โรงฆาชําแหละสัตวปก 
โรงฆาสัตวปกเพิ่งอยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ

จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับกับไก เปด และหานในทุกทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 แตเดิมโรงฆาสัตวปกไมอยูภายใตพระราชบัญญัตินี้ และไมมีกฎหมาย
ควบคุมการฆาสัตวปกและจําหนายซากสัตวปก และเดิมทีพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 เปนกฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย และได
โอนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติดังกลาวมาอยูในความรับผิดชอบของกระทรวงเกษตรและ
สหกรณ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 โดยกรมปศุสัตวเปนหนวยงานผูรับผิดชอบการปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติ จากขอเท็จจริงดังที่ไดกลาวมาถือวาพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ยังคงเปนเรื่องใหมในการใชบังคับกับสัตวปก สงผลใหในทาง
ปฏิบัติการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ประสบกับ
ปญหา ดังที่จะกลาวถึงตอไปนี้ 

 
5.1.3.1 การบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว                  

พ.ศ. 2535 กับโรงฆาสัตวปก 
ตามที่พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535                  

ใชบังคับกับโรงฆาสัตวปกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 เนื่องจากกฎหมายฉบับนี้ไมไดกําหนด                
บทเฉพาะกาล เพื่อใหระยะเวลาผูประกอบการโรงฆาสัตวปกไดปรับตัว ฉะนั้นใน วันที่ 23 มีนาคม 
2549 ซ่ึงเปนวันที่พระราชบัญญัติฉบับนี้บังคับใชกับโรงฆาสัตวปก ปรากฏวายังไมมีโรงฆาสัตวปก
โรงใดที่ไดรับอนุญาตใหตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส. 2) ตามมาตรา 11 
แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 จึงตองดําเนินการขึ้น
ทะเบียนโรงฆาสัตวปก ทั้งโรงฆาสัตวปกที่ไดมาตรฐานอยางกรณีโรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออก 
โรงฆาสัตวปกของบริษัทขนาดใหญที่ดําเนินธุรกิจไกเนื้อครบวงจร และโรงฆาสัตวปกที่ยังไมได
มาตรฐาน ดังนั้น แมพระราชบัญญัตินี้ใชบังคับกับโรงฆาสัตวปกแลว แตยังคงตองใหเวลา
ผูประกอบการไดปรับตัว โดยเฉพาะโรงฆาสัตวปกที่ยังไมไดมาตรฐานซึ่งเปนสวนใหญของโรงฆา
สัตวปกทั่วประเทศ  
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5.1.3.2 ปญหาวิธีการปฏิบัติใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 เพิ่งโอน
อํานาจหนาที่มาจากกระทรวงมหาดไทยมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 
ซ่ึงเปนระยะเวลา  4 ปแลว  ที่กระทรวงเกษตรและสหกรณรับผิดชอบการดําเนินการตาม
พระราชบัญญัติดังกลาว อีกทั้งพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
เพิ่งบังคับใชกับสัตวปกเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 มานี้ ซ่ึงในความเปนจริงโรงฆาสัตวปกที่มีอยูทั่ว
ประเทศ ยกเวนโรงฆาสัตวปกเพื่อการสงออกและโรงฆาสัตวปกของบริษัทขนาดใหญที่ดําเนิน
ธุรกิจไกเนื้อครบวงจร กวารอยละ 90 ของโรงฆาสัตวปกทั่วประเทศ ยังเปนโรงฆาที่ไมไดมาตรฐาน 
นอกจากนี้ แตเดิมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ใชบังคับกับ
สัตวใหญอยางโค กระบือ แพะ แกะ สุกร ฉะนั้น เมื่อนํามาปรับใชกับสัตวเล็กอยางสัตวปก จึงยังมี
วิธีการปฏิบัติที่มีปญหาอยู ทั้งนี้ ปญหาในทางปฏิบัติในการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการ            
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 กับสัตวปก ปญหาสวนหนึ่งเกิดจากตัวเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติ จึงมีความจําเปนตองปรับปรุงเนื้อหาของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ใหเหมาะสมกับชนิดของสัตวภายใตพระราชบัญญัติ ทั้งนี้ รายละเอียด
จะไดกลาวตอไปในบทที่ 6 บทสรุปและขอเสนอแนะ 
 
5.1.4 การขนสง 

การปองกันและควบคุมโรคระบาดอันเนื่องมาจากการขนสง ไดกําหนดไวใน
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 โดยการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวทั้งภายในประเทศและ
ระหวางประเทศ ดังนี้ 

 
5.1.4.1 การควบคุมการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในประเทศ 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ในสวนของการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว
ภายในประเทศ แยกพิจารณาไดดังนี้ 

ก. หนาที่ของเจาของสัตวในการปองกันโรคระบาด ตามมาตรา 8 วรรคสอง 
ทองที่ที่ยังมิไดประกาศเปนเขตปลอดโรคระบาด เขตโรคระบาด เขตสงสัยวามี

โรคระบาด และเขตโรคระบาดชั่วคราว นอกจากเจาของสัตวมีหนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตาย                
ดังที่ไดกลาวมาแลวตามมาตรา 8 วรรคหนึ่งแลว เจาของสัตวยังมีหนาที่ควบคุมสัตวทั้งหมดใหอยู
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ภายในบริเวณที่สัตวอยู หรือภายในบริเวณที่สัตวตาย และมีหนาที่ฝงซากสัตวที่ปวยตายไวใตผิวดิน
ไมนอยกวา 50 เซนติเมตร หากเปนซากสัตวใหญใหพูนดินกลบเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา               
50 เซนติเมตร ในกรณีพนักงานเจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือสัตวแพทยไมมาตรวจซากสัตว
ตามที่แจงภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตเวลาที่สัตวตาย ตามมาตรา 8 วรรคสองดวย นอกจากกฎหมาย
กําหนดใหเจาของสัตวมีหนาที่ตองปฏิบัติดังกลาวแลว กฎหมายยังไดกําหนดหามมิใหเจาของ
เคลื่อนยายสัตวปวย และหามเคลื่อนยาย ชําแหละ หรือกระทําการอยางใดแกซากสัตวนั้น 
วัตถุประสงคที่กฎหมายกําหนดไวดังกลาวเพื่อปองกันมิใหเชื้อโรคแพรกระจาย ซ่ึงอาจทําใหเกิด
โรคระบาดตามมา โดยเฉพาะอยางยิ่งการหามเคลื่อนยายสัตวปวยหรือซากสัตวที่ปวยตาย ทั้งนี้ การ
ควบคุมการเคลื่อนยายเปนมาตรการสําคัญในการปองกันและควบคุมการแพรกระจายของโรค 

ข. การเคลื่อนยายสัตวภายในเขตตางๆ  ตามมาตรา 11- มาตรา 17 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ

โรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 กําหนดเขตเกี่ยวกับโรคระบาดสัตวไวทั้งหมด 4 เขต ดังนี้ 
(1) เขตปลอดโรคระบาด ตามมาตรา 11 
(2) เขตโรคระบาด ตามมาตรา 15 
(3) เขตสงสัยวามีโรคระบาด ตามมาตรา 15 
(4) เขตโรคระบาดชั่วคราว มาตรา 16 
กรณีเขตปลอดโรคระบาด ตามที่กําหนดไวในมาตรา 11 เปนอํานาจของรัฐมนตรี

กระทรวงเกษตรและสหกรณในการออกประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ กําหนดทองที่ใด
ทองที่หนึ่งทั้งหมดหรือบางสวนเปนเขตปลอดโรคระบาด ซ่ึงตองระบุชนิดของสัตวและชนิดของ
โรคระบาดไวดวย ผลของการประกาศทองที่ใดเปนเขตปลอดโรคระบาด ในสวนที่เกี่ยวกับการ
เคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวแลว ตามมาตรา 12 ไดกําหนดหามเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวเขาใน
หรือผานเขตปลอดโรคระบาด  เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมปศุสัตวหรือ               
สัตวแพทยซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย ซ่ึงในทางปฏิบัติสัตวแพทยผูซ่ึงไดรับมอบหมายจาก
อธิบดีกรมปศุสัตวในการออกหนังสืออนุญาตเคลื่อนยายสัตว จะตองตรวจโรคสัตวหรือซากสัตว
ชนิดนั้นกอน เมื่อไมปรากฏวาเปนโรค อธิบดีกรมปศุสัตวหรือสัตวแพทยผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตว
มอบหมาย  จึงจะออกใบอนุญาตนําหรือเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวภายในราชอาณาจักร                    
(แบบ ร.4) ให วัตถุประสงคของการควบคุมการเคลื่อนยายดังกลาวเพื่อปองกันมิใหเกิดโรคระบาด
ภายในเขตปลอดโรคระบาด และใหคงไวซ่ึงภาวะปลอดโรคระบาด ดังจะเห็นไดวาการเคลื่อนยาย
สัตวหรือซากสัตวภายในเขตปลอดโรคระบาดทําไดอยางเสรี ในขณะที่การเคลื่อนยายสัตวหรือ   
ซากสัตวเขาในหรือผานเขตปลอดโรคระบาด จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาตเปนหนังสือเทานั้น 
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กรณีเขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด ตามที่กําหนดไวในมาตรา 15 เปน
อํานาจของผูวาราชการจังหวัดในการประกาศกําหนดเขตทองที่จังหวัดนั้นทั้งหมดหรือบางสวนเปน
เขตโรคระบาด หรือเขตสงสัยวามีโรคระบาด ซ่ึงประกาศตองระบุชนิดสัตวและชนิดโรคระบาดไว
ดวย และใหปดไว ณ ศาลากลางจังหวัด ที่วาการอําเภอ บานกํานัน บานผูใหญบาน และที่ชุมนุมชน 
ภายในเขตที่ประกาศ 

กรณีเขตโรคระบาดชั่วคราว ตามมาตรา 16 เปนอํานาจของสัตวแพทยในการออก
ประกาศเปนหนังสือกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว หากเห็นวาโรคระบาดที่ตรวจพบในทองที่ของ
ตน หรือทองที่อ่ืนที่ติดตอกับทองที่ของตน จะเกิดการระบาดของโรคออกไป โดยเขตโรคระบาด
ช่ัวคราวมีรัศมีไมเกิน 5 กิโลเมตร จากสถานที่ที่ตรวจพบโรคระบาด ในประกาศใหระบุชนิดของ
สัตวและชนิดของโรคระบาดไวดวย และใหปดไว ณ บานกํานัน บานผูใหญบาน และที่ชุมนุมชน
ในเขตที่ประกาศดังกลาว และใหใชบังคับไดเพียง 30 วัน นับแตวันที่ประกาศเปนเขตโรคระบาด
ช่ัวคราว ทั้งนี้ วัตถุประสงคของการประกาศเปนเขตโรคระบาดชั่วคราวดังกลาว เพื่อความสะดวก
และรวดเร็วทันตอเหตุการณและเพื่อควบคุมโรคระบาด มิใหโรคแพรกระจายในวงกวาง ดังจะเห็น
ไดวาสัตวแพทยเพียงคนเดียวก็สามารถประกาศทองที่ใดๆ เปนเขตโรคระบาดชั่วคราวไดแลว ทั้งนี้ 
หากสัตวแพทยเห็นวามีความจําเปนตองขยายระยะเวลาเกินกวา 30 วัน ก็จะตองดําเนินการแจงไปยงั
ผูวาราชการจังหวัด เพื่อพิจารณาประกาศเปนเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยวามีโรคระบาด                
ตามมาตรา 15 ตอไป 

ทั้งนี้ ในเขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด และเขตโรคระบาดชั่วคราว ใน
สวนที่เกี่ยวกับการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว ตามมาตรา 17 ไดกําหนดหามมิใหเคลื่อนยายสัตว
หรือซากสัตวภายใน เขาใน หรือออกนอกเขตนั้น เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย 
โดยสัตวแพทยจะออกใบอนุญาตใหยายสัตวหรือซากสัตวเฉพาะภายในเขตเกิดโรคระบาดหรือ
สงสัยวามีโรคระบาด (แบบ ร.3) ให วัตถุประสงคของการหามเคลื่อนยายดังกลาว ทั้งการเคลื่อนยาย
ภายใน เขาในหรือออกนอกเขต วัตถุประสงคของการหามเคลื่อนยายภายในเขตเพื่อควบคุม
สถานการณการระบาดของโรคมิใหแพรกระจายมากกวาที่เปนอยู หามเคลื่อนยายเขาในเขตเพื่อ
ควบคุมมิใหสัตวติดเชื้อโรคเพิ่มมากขึ้น รวมถึงมิใหเกิดการระบาดของโรคอื่นๆ ตามมา และหาม
เคลื่อนยายออกนอกเขตเพื่อมิใหเชื้อโรคแพรกระจายไปยังทองที่อื่น ตามลําดับ 

ค. สัตวที่เจาของนําไปมาหรือขนสงโดยยานพาหนะ ตามมาตรา 27 
กรณีสัตวที่เจาของนําไปมาหรือขนสงโดยยานพาหนะ หากปรากฏวา 
- เปนโรคระบาดหรือเปนพาหะของโรคระบาด หรือ 
- มีเหตุอันควรสงสัยวาเปนโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 
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สัตวแพทยมีอํานาจสั่งกักสัตว ณ ที่ที่เห็นสมควรตามความจําเปน และเจาของสัตว
ตองเปนผูออกคาใชจายดังกลาว วัตถุประสงคเพื่อปองกันและควบคุมโรคระบาด ซ่ึงอาจเกิดขึ้นจาก
การเคลื่อนยายสัตว 

ง. การเรียกตรวจยานพาหนะ ตามมาตรา 29 
หากปรากฏวาในยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ใด  

-  มีโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด หรือ 
- มีเหตุอันควรสงสัยวามีโรคระบาดหรือพาหะของโรคระบาด 
สัตวแพทยมีอํานาจเรียกตรวจยานพาหนะ หรือเขาไปในอาคารสถานที่ และให

เจาของยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ใหความสะดวกแกสัตวแพทย และเฉพาะการเขาไปใน
อาคารหรือสถานที่จะกระทําไดระหวางเวลาพระอาทิตยขึ้นและพระอาทิตยตก สวนการเรียกตรวจ
ยานพาหนะสามารถดําเนินการไดตลอดทั้งในเวลากลางวันและกลางคืน ทั้งนี้ การเรียกตรวจ
ยานพาหนะ อาคารหรือสถานที่ดังกลาว มีวัตถุประสงคเพื่อปองกันและควบคุมโรคระบาด 

จ. การนําสัตวหรือซากสัตวไปยังทองที่ตางจังหวัด ตามมาตรา 34 
ตามมาตรา 34 กําหนดใหการนําชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร น้ําเชื้อสําหรับ

ผสมพันธุและเอ็มบริโอของสัตวดังกลาว หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ              
ซากสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไปยังทองที่ตางจังหวัด ตองไดรับใบอนุญาตจากสัตวแพทย
ประจําทองที่ ทั้งนี้ กฎหมายดังกลาวยังคงมีชองวาง เนื่องจากสัตวตามมาตรา 34 ไมครอบคลุมถึง
สัตวปก โดยเฉพาะไกเนื้อเนื่องจากกฎกระทรวง  ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2542) และกฎกระทรวง                     
ฉบับที่ 46 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ในขอ 2 
กําหนดวา “ผูใดประสงคจะนําชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกรหรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุหรือ
เอ็มบริโอของสัตวเหลานี้ หรือซากสัตวดังกลาว หรือนํากวาง นากหญา และหมูปา หรือซากสัตว
ดังกลาวไปยังทองที่ตางจังหวัด ใหยื่นคําขอตอสัตวแพทยประจําทองที่” ซ่ึงยังไมรวมถึงการนํา             
สัตวปกหรือซากสัตวปกไปยังทองที่ตางจังหวัด จนกระทั่งไดมีการออกกฎกระทรวงกําหนดการ
ควบคุมการนําสัตวหรือซากสัตวไปยังทองที่ตางจังหวัด พ.ศ. 2548 ซ่ึงมีผลบังคับใชเมื่อวันที่                   
23 พฤศจิกายน 2548 ไดยกเลิกกฎกระทรวง ฉบับที่ 41 (พ.ศ. 2542) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 46 
(พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กําหนดใหผูที่ประสงคจะ
นําสัตวหรือซากสัตวดังตอไปนี้ 

(1) ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุหรือเอ็มบริโอ
ของสัตวเหลานี้ 

(2) กวาง นากหญา หมูปา 
(3) นก ไก เปด หาน รวมถึงไขสําหรับใชทําพันธุ 
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ไปยังทองที่ตางจังหวัด ตองยื่นคําขอตอสัตวแพทยประจําทองที่ ซ่ึงสัตวแพทยจะ
พิจารณาอนุญาตหลังจากไดมีการตรวจทําลายเช้ือโรคระบาดตามระเบียบของกรมปศุสัตวแลว          
ซ่ึงการควบคุมการนําสัตวปกไปยังทองที่ตางจังหวัดดังกลาว เปนวิธีการหนึ่งในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนกใหมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

ฉ. การนําสัตวผานดานกักสัตว ตามมาตรา 35 
ตามมาตรา 35 กําหนดใหการนําสัตวผานดานกักสัตวจะตองปฏิบัติตามที่กําหนด

ในกฎกระทรวง ซ่ึงไดแกกฎกระทรวง ฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติ  
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กําหนดใหการนําชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง และนากหญา 
ผานดานกักสัตว ประการแรก โดยวิธีไลตอน หรือลําเลียงโดยยานพาหนะเมื่อถึงดานกักสัตวใหยื่น
คําขอตอสัตวแพทยประจําทองที่ที่นําสัตวนั้นมา ประการที่สอง โดยวิธีลําเลียงโดยยานพาหนะรวด
เดียวถึงปลายทาง ใหยื่นคําขอตอสัตวแพทยประจําทองที่ตนทางที่จะลําเลียงสัตวนั้นพรอมดวย
ใบอนุญาตใหนําสัตวไปยังทองที่ตางจังหวัดของสัตวแพทยประจําทองที่ที่นําสัตวนั้นมา ทั้งนี้เมื่อ
สัตวแพทยไดรับคําขอแลวจะพิจารณาอนุญาตหรือไมอนุญาต และออกใบสําคัญคาทําลายเชื้อโรค
ผานดานกักสัตว เมื่อไดมีการตรวจและทําลายเชื้อโรคระบาดตามระเบียบของกรมปศุสัตว 
นอกจากนี้ สัตวที่อยูในระหวางการกักตรวจของสัตวแพทย ใหเจาของเปนผูควบคุมดูแลรับผิดชอบ
และออกคาใชจายเองทั้งสิ้น วัตถุประสงคของการควบคุมการเคลื่อนยายสัตวเพื่อปองกันและ
ควบคุมโรคระบาด อยางไรก็ตาม กฎกระทรวงฉบับนี้ยังไมครอบคลุมถึงการเคลื่อนยายสัตวปกผาน
ดานกักสัตว จึงยังคงเปนชองวางของกฎหมายที่จะตองมีการออกกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติมกําหนด
หลักเกณฑการปฏิบัติกรณีนําสัตวผานดานกักสัตว ใหรวมถึงสัตวปกตางๆ โดยเฉพาะไกเนื้อดวย 

 
5.1.4.2 การควบคุมการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวระหวางประเทศ 
ก. การนําเขา นําออกนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวตามมาตรา 31- 

มาตรา 32 
ตามมาตรา 31 กําหนดหามมิใหนําเขา นําออก หรือนําผานราชอาณาจักรซึ่งสัตว

หรือซากสัตว เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากอธิบดีกรมปศุสัตวหรือผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตว
มอบหมาย และตามมาตรา 32 การนําเขา นําออกหรือ นําผานราชอาณาจักร ซ่ึงสัตวหรือซากสัตว
ตองปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไดแก กฎกระทรวงวาดวยการนําเขา นําออก หรือนําผาน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. 2544 ซ่ึงกําหนดหลักเกณฑการนําเขา นําออก หรือนําผาน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตว วัตถุประสงคเพื่อปองกันควบคุมโรคระบาดจากการนําเขา          
นําผานราชอาณาจักร ซ่ึงสัตวหรือซากสัตว และเพื่อคุมครองสุขภาพสัตว และสุขอนามัยของ
ผูบริโภค สวนกรณีการนําออกก็ตองพิจารณาตามหลักเกณฑนี้ เพื่อสงออกเนื้อสัตวและผลิตภัณฑ
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จากสัตวไปจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงหลักเกณฑดังกลาวยอมสรางความเชื่อมั่นใหกับการคาสินคา
ปศุสัตวในระดับระหวางประเทศไดเปนอยางดี 

ข. การสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายตางประเทศ ตามมาตรา 36 
ตามมาตรา 36 กําหนดใหการสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายยังตางประเทศตอง

ปฏิบัติตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ไดแก กฎกระทรวง ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2534) และกฎกระทรวง 
ฉบับที่ 43 (พ.ศ. 2542) ออกตามความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กําหนดหลักเกณฑ
การสงสัตวหรือซากสัตวไปจําหนายยังตางประเทศ ซ่ึงครอบคลุมสัตวทุกชนิดรวมถึงสัตวปกดวย 

 
จากที่กลาวมาในมุมมองของภาคการผลิต ตั้งแตฟารมเลี้ยงสัตวปก ยังไมมี

กฎหมายเขาไปควบคุมการจัดตั้งฟารมและการกําหนดมาตรฐานฟารมโดยตรง สวนอาหารและยา
สัตวนั้นถือไดวามีกฎหมายควบคุมไดมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแลว แตในสวนของโรงฆา
ชําแหละสัตวปกนั้น เพิ่งมีพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 เขา
มาควบคุมตามพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับแกไก เปด และหาน ในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 และมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ซ่ึงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  
พ.ศ. 2535 ยังเปนเรื่องใหมอยูมากเมื่อนํามาบังคับใชกับโรงฆาสัตวปก จึงมีปญหาในทางเนื้อหาของ
กฎหมายและในการบังคับใช ดังจะไดกลาวตอไปในบทที่ 6 สวนการขนสงนั้น การควบคุมการ
เคลื่อนยายสัตวทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ กฎหมายไดเขามาควบคุมไวดีเพียงพอแลว
ทั้งนี้ เพื่อควบคุมโรคที่อาจเกิดขึ้นจากการเคลื่อนยายสัตวปกและซากสัตวปก แตกรณีการนํา               
สัตวปกผานดานกักสัตวตามมาตรา 35 กฎกระทรวงฉบับที่ 42 (พ.ศ. 2542) ยังไมครอบคลุมถึง             
สัตวปก ซ่ึงในสวนนี้จะตองมีการออกกฎกระทรวงแกไขเพิ่มเติมหลักเกณฑวิธีการปฏิบัติกรณีนํา            
สัตวปกผานดานกักสัตว ตอไป 

 
5.2 ภาคการตลาด 

5.2.1 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
ปญหาอุปสรรคทางกฎหมายในภาคการตลาดของอุตสาหกรรมเลี้ยงไกเนื้อเพื่อ

การบริโภคในประเทศไทย มีดังนี้ 
5.2.1.1 การคาสัตวปกและซากสัตวปก 
แตเดิมพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 หมวด 4 การควบคุมการคาสัตว

และซากสัตว ควบคุมเฉพาะการคาสัตวและซากสัตวประเภทชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงไมรวมถึงสัตวปก โดยเฉพาะไกเนื้อ จนกระทั่ง
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ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 
แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไข
สําหรับใชทําพันธุ พ.ศ. 2549 บังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 การคาสัตวปกและซากสัตวปก  
จึงตองอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัตินี้ อยางไรก็ตาม มาตรา 21 ไดกําหนดวา “หามมิใหบุคคลใด
ทําการคา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวชนิดอื่นตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือ        
ซากสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  เวนแตจะไดรับอนุญาตจากนายทะเบียน” ซ่ึงตาม
กฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ.  2546 กําหนดใหผูประสงคจะทํา
การคา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร กวาง นากหญา สุนัข และแมว หรือซากสัตวดังกลาว  
และซากไก เปด และหานที่จะสงไปจําหนายยังตางประเทศ ใหยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหทําการคา
สัตวหรือซากสัตว (แบบ ร.10) ตอนายทะเบียน ทั้งนี้ กฎกระทรวงดังกลาวยังไมรวมถึงการคาสัตว
และซากสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ จึงตองแกไขเพิ่มเติมใหการคา              
สัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ จะตองไดรับใบอนุญาตใหทําการคาสัตว
หรือซากสัตว (แบบ ร.10) จากนายทะเบียน หากเมื่อรางกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตว
และซากสัตว พ.ศ. .... มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว การคาสัตวปกและซากสัตวปกจะกระทําได
ตอเมื่อไดรับใบอนุญาตเทานั้น ทั้งนี้ การควบคุมการคาสัตวปกและซากสัตวปกเปนการควบคุม
เฉพาะการคาในลักษณะคนกลางเทานั้น แตกรณีเกษตรกรหรือผูประกอบการเลี้ยงไก เปนผูซ้ือขาย
สัตวหรือซากสัตวที่เล้ียงเอง กฎหมายไมครอบคลุมถึง ในสวนนี้จึงจําตองมีกฎหมายมาควบคุมใน
สวนของเกษตรกรหรือผูประกอบการ จะตองขึ้นทะเบียนผูเล้ียงสัตวปก มีกฎหมายกําหนดที่ตั้ง
ฟารม ตองเขาระบบมาตรฐานฟารมตามที่กฎหมายกําหนด  ซ่ึงในสวนนี้เปนสวนของภาคการผลิต
ซ่ึงจะตองผานการควบคุมของกฎหมายมาแลว เมื่อมาสูสวนของภาคการตลาดจึงตองมีกฎหมาย            
เขามาควบคุมการคาสัตวปกและซากสัตวปก ซ่ึงเปนการเชื่อมโยงสอดรับของกฎหมายแตละฉบับ
ในแตละหวงโซการผลิต แตในความเปนจริงปจจุบันยังไมมีกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งฟารมและ
กําหนดมาตรฐานฟารม สวนกฎหมายควบคุมการคาสัตวปกและซากสัตวปกเพิ่งใชบังคับเมื่อ                  
23 มีนาคม 2549 มานี้ ตามพระราชกฤษฎีกาใหใชบทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 
และหมวด 5 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปกจําพวกนก ไก เปด 
หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ พ.ศ. 2549 และยังตองแกไขกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคา
สัตวและซากสัตว พ.ศ.  2546 ใหสอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว จึงยังเปนชองวางของ
กฎหมายที่จําตองรีบเรงบัญญัติกฎหมายในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับการจัดตั้งฟารมและกําหนด
มาตรฐานฟารม และรางกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ.  .... เพื่อให
สอดรับกับการบังคับใชหมวด 4 การควบคุมการคาสัตวหรือซากสัตว ตามพระราชบัญญัติ                   
โรคระบาด พ.ศ. 2499 กับสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ ตอไป                     
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ซ่ึงนอกจากสงผลใหรัฐเขาไปควบคุมตรวจสอบการประกอบกิจการและสามารถตรวจสอบ
ยอนกลับเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑจากสัตวปกไปยังผูผลิตทุกหวงโซการผลิตตามหลักจากไรนาสู
โตะอาหาร (From Farm to Table) ไดแลว ผูบริโภคยังไดบริโภคอาหารที่มาจากสัตวที่ปลอดโรค 
และปลอดภัยตอการบริโภค ซ่ึงทายที่สุดยอมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคไดวาเนื้อไกเปน
อาหารที่ปลอดภัยที่สุด เนื่องจากผานการควบคุมตรวจสอบโดยรัฐ และสามารถตรวจสอบยอนกลับ
ไปยังผูผลิตไดทุกขั้นตอนการผลิตตามที่กฎหมายกําหนด 

 
5.2.1.2 การควบคุมการฆาสัตวปกและจําหนายเนื้อสัตวปก 
การควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว อยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ซ่ึงแตเดิมพระราชบัญญัตินี้ ไมใชบังคับกับ  
สัตวปก เนื่องจากคํานิยามตามมาตรา 4 คําวา “สัตว” หมายความวา สัตวที่มิใชสัตวปา และ
หมายความเฉพาะโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และสัตวอ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง ซ่ึงไม
รวมถึงสัตวปก ตอมาจึงไดมีการออกกฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 กําหนดใหไก เปด และหาน เปนสัตวตาม
มาตรา 4 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 แตทั้งนี้ แมไดมี
การออกกฎกระทรวงดังกลาวมาบังคับใชกับสัตวปกจําพวกไก เปด และหาน ตั้งแตป 2536 แตตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 มาตรา 2 วรรคสองกําหนดวา 
“พระราชบัญญัตินี้จะใหใชบังคับในทองที่ใดเกี่ยวกับสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวงใหตราเปน
พระราชกฤษฎีกา” ดังนั้น ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
กําหนดการบังคับใชพระราชบัญญัตินี้กับสัตวอ่ืนไวถึง 2 ขั้นตอนดวยกัน คือ 

ขั้นตอนที่ 1 ออกกฎกระทรวงกําหนดสัตวอ่ืนใหเปนสัตวตามมาตรา 4 แหง
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

ขั้นตอนที่ 2 ออกพระราชกฤษฎีกากําหนดใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ในทองที่ใดสําหรับสัตวอ่ืนที่กําหนดในกฎกระทรวง 

ทั้งนี้ กฎกระทรวง (พ.ศ. 2536) ใชบังคับเมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2536 แตยังไมมี
การออกพระราชกฤษฎีกาบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว             
พ.ศ. 2535 ในทองที่ใดสําหรับสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง จึงเปนการดําเนินการเพียงขั้นตอน
ที่ 1 เทานั้น ยังไมไดดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 สัตวปกจําพวกไก เปด และหาน จึงยังไมอยูภายใต
บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 จนกระทั่งไดมีการ
ดําเนินการในขั้นตอนที่ 2 โดยไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ .ศ .  2535 บังคับแกไก  เปด  และหาน  ในทุกทองที่ทั่ว
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ราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 ฉะนั้น สัตวปกจําพวก ไก 
เปด และหาน จึงเปนสัตวตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
และตองอยูภายใตบังคับตามพระราชบัญญัติดังกลาว อยางไรก็ตาม ในเบื้องตนยังคงเกิดปญหา
ในทางปฏิบัติกับการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
กับสัตวปกบางประการ ดังที่จะกลาวตอไปนี้ 

ก. การขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตวปก โรงพักสัตวปก และการฆาสัตวปก 
เนื่องจาก  แตเดิมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว               

พ.ศ. 2535 บังคับใชกับการฆาและจําหนายเนื้อสัตวประเภทสัตวใหญ ไมบังคับใชกับสัตวปก 
กระทั่งมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับแกไก เปด และหาน ในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 และมีผล
บังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 และไมมีบทเฉพาะกาลกําหนดเวลาใหผูประกอบการไดปรับตัว
และดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
ภายในระยะเวลาที่กําหนด สงผลให ณ วันที่ 23 มีนาคม 2549 โรงฆาสัตวปกทั้งเพื่อการสงออกและ
บริโภคภายในประเทศ ทั้งโรงฆาสัตวปกขนาดใหญ กลาง เล็ก เปนโรงฆาสัตวปกที่ไมไดรับ
อนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามมาตรา 11 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการ
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ซ่ึงตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 ป หรือปรับไมเกิน                  
5,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 27 แตอยางไรก็ตาม ขอเท็จจริงเปนที่รูกันอยูโดยทั่วไปวา 
การประกอบธุรกิจฆาสัตวปกเกิดขึ้นและดําเนินอยูมากอน ในขณะที่กฎหมายเขามาควบคุมการ
ประกอบธุรกิจการฆาสัตวปกและจําหนายสัตวปกในภายหลัง โดยมีวัตถุประสงคเพื่อคุมครอง
สุขอนามัยของผูบริโภคใหไดบริโภคเนื้อสัตวที่ปลอดโรค ปลอดสารตกคาง มีความปลอดภัยตอการ
บริโภค ฉะนั้น ทางออกสําหรับทุกฝายทั้งผูประกอบการโรงฆาสัตวปกภาคเอกชน และผูบริโภคซึ่ง
เปนสาธารณชน จะตองดําเนินการอยางไรใหเปนไปตามที่กฎหมายกําหนด และขณะเดียวกันเปน
ธรรมกับทุกฝาย มิใหฝายใดฝายหนึ่งไดรับผลกระทบมากจนเกินไป โดยเฉพาะผูประกอบการซึ่ง
ไดรับกระทบโดยตรงจากการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับแกไก เปด และหาน ในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร                     
พ.ศ. 2549 ซ่ึงผูวิจัยเห็นวาควรดําเนินการขึ้นทะเบียนโรงฆาสัตวปกทั่วประเทศ เพื่อกําหนด
ระยะเวลาใหผูประกอบการโรงฆาสัตวปก ดําเนินการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ตอไป 

ข. การประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว 
ตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง บัญญัติวา “เมื่อไดฆาสัตวแลว หามมิใหผูใดนําเนื้อสัตว

ออกจากโรงฆาสัตวกอนที่พนักงานเจาหนาที่ประทับตรารับรองใหจําหนายที่เนื้อสัตวนั้นแลว” 
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ทั้งนี้ กฎหมายกําหนดไวอยางชัดเจนใหประทับตรารับรองที่เนื้อสัตว วัตถุประสงคเพื่อใหพนักงาน
ตรวจโรคสัตวไดตรวจโรค หากเนื้อสัตวนั้นเปนโรคหรือมีลักษณะที่ไมเหมาะสมที่จะใชเปนอาหาร
ตามที่กําหนดในกฎกระทรวงวาดวยการกําหนดโรคระบาด โรคหรือลักษณะของสัตวหรือเนื้อสัตว
ที่ไมเหมาะสมที่จะใชเนื้อสัตวนั้นเปนอาหาร พ.ศ. 2546 พนักงานเจาหนาที่มีอํานาจทําลายเนื้อสัตว
นั้นเสียทั้งหมดหรือบางสวน หรือจัดทําใหเปนเนื้อสัตวที่ควรใชเปนอาหารกอนไดตาม มาตรา 24 
วรรคสอง แตหากเนื้อสัตวนั้นไมเปนโรคและเหมาะสมตอการบริโภค พนักงานเจาหนาที่ก็จะ
ประทับตรารับรองใหจําหนายที่เนื้อสัตว เพื่อใหเห็นไดอยางชัดเจนวาเนื้อสัตวนั้นไดผานการ
ตรวจสอบและรับรองแลว 

อยางไรก็ตาม เมื่อพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว               
พ.ศ. 2535 บังคับใชกับสัตวปกจําพวก ไก เปด และหาน ตั้งแตเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 แลว การ
ประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวอาจมีปญหาในทางปฏิบัติอยูบาง  เนื่องจากแตเดิม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับใชกับสัตวใหญอยางโค 
กระบือ แพะ แกะ สุกร การประทับตราใหจําหนายเนื้อสัตวสามารถทําไดโดยประทับตราที่ช้ินสวน
เนื้อสัตวนั้น แตเมื่อพระราชบัญญัตินี้บังคับใชกับสัตวปกซึ่งเปนสัตวเล็ก การประทับตรารับรอง
ตองประทับตราที่ช้ินสวนของสัตวปก หรือประทับที่ตัวสัตวปกที่เดียว นอกจากนี้ กรณีสัตวปกเพื่อ
การสงออก หากประทับที่เนื้อสัตวปกอาจไมเปนที่ยอมรับของประเทศคูคา และการฆาสัตวปกใน
แตละวันนั้นมีจํานวนมาก โดยเฉพาะโรงฆาขนาดใหญ อีกทั้งโดยทั่วไปแลวการจําหนายเนื้อ            
สัตวปก โดยเฉพาะไกเนื้อ สวนมากชําแหละขายเปนชิ้นสวนตางๆ ในทางปฏิบัติจึงไมสามารถ
ประทับตราที่เนื้อสัตวปกไดทุกชิ้นสวน ตางกับสัตวใหญอยางโค กระบือ แพะ แกะ สุกร สามารถ
ประทับตราชิ้นสวนที่ ชํ าแหละได  ดังนั้น  กรณีการประทับตราเนื้อสัตวปก เห็นควรให
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ ออกเปนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณโดย
อาศัยอํานาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 35 กําหนดวิธีการประทับตรารับรองให
จําหนายเนื้อสัตวปก โดยเฉพาะเนื้อสัตวปกที่ชําแหละเปนชิ้นสวนควรมีวิธีการอยางไร ทั้งนี้ ผูวิจัย
เห็นวาเพียงระบุไวที่บรรจุภัณฑวาเนื้อสัตวดังกลาวไดผานการตรวจรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวได 
ก็ถือวาเพียงพอและไมขัดตอเจตนารมณของกฎหมายแลว 

ค. การเก็บอากรและคาธรรมเนียมโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว 
หากเมื่อโรงฆาสัตวปกเปนโรงฆาที่ไดรับอนุญาตตามพระราชบัญญัติควบคุมการ

ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 แลว การฆาสัตวปกในโรงฆาสัตวจะตองเสียอากรฆาสัตว 
(กรณีฆาในโรงฆาสัตวเอกชน) หรือเสียคาอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และ
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว (กรณีฆาในโรงฆาสัตวของราชการสวนทองถ่ินหรือสวนราชการที่ไดรับ
อนุญาตจากรัฐมนตรี) ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความใน
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พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ทั้งนี้ ตามกฎกระทรวงดังกลาว
กําหนดใหการฆาสัตวปก (ไก เปด และหาน) เพื่อสงออกไปจําหนายยังตางประเทศไดรับยกเวน
อากรการฆาสัตว สวนการฆาสัตวปกเพื่อการบริโภคภายในประเทศตองเสียคาอากรการฆาสัตว 
คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และคาธรรมเนียมโรงพักสัตว ตามอัตราที่กําหนดในกฎกระทรวง อยางไร
ก็ตาม ผูวิจัยเห็นวาควรยกเวนอากรการฆาสัตว รวมทั้งคาธรรมเนียมโรงฆาสัตว คาธรรมเนียม
โรงพักสัตว สําหรับการฆาสัตวปกเพื่อการบริโภคภายในประเทศ เชนเดียวกับการยกเวนอากรการ
ฆาสัตวสําหรับสัตวปกเพื่อการสงออก ทั้งนี้ เพื่อจูงใจใหมีการฆาสัตวปกในโรงฆาสัตวที่ได
มาตรฐาน ใหมีการตรวจโรคในสัตวปก ทั้งกอนฆาและหลังฆา เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคเนื้อไกที่
ปลอดโรคและปลอดภัยตอการบริโภค 

 
5.2.1.3 การควบคุมคุณภาพเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑจากสัตวปก 
การควบคุมคุณภาพเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑจากสัตวปก มีกฎหมายที่เกี่ยวของ 

รวม 2 ฉบับ ดังนี้ 
ก. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 
ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 มาตรา 4 

กําหนดคํานิยามของคําวาเนื้อสัตวไว ดังนี้ “เนื้อสัตว หมายความวา เนื้อหรือสวนอื่นของสัตวที่ตาย
แลว ซ่ึงมิไดปรุงแตงใหเปนอาหารหรือมิไดปรุงแตงเพื่อใหคงอยูไมเปอยเนา ทั้งนี้ ไมวาจะอยูใน
รางแหงสัตวนั้นหรือชําแหละแลว” จากคํานิยามพระราชบัญญัตินี้จึงควบคุมคุณภาพของเนื้อ           
สัตวปก เฉพาะที่มิไดปรุงแตงเปนอาหารหรือปรุงสุก และยังคงสภาพของซากสัตวอยู โดยควบคุม
คุณภาพของเนื้อสัตวปก ตั้งแตการฆาตองฆาในโรงฆาสัตวปกที่ไดรับอนุญาต ซ่ึงตองผานการตรวจ
โรคทั้งกอนฆาและหลังฆา และมีการตรวจเนื้อสัตวและประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวได 

ข. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ไดเขามาควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตวปกและ

ผลิตภัณฑสัตวปก ทั้งที่ยังมิไดแปรรูปปรุงสุกและที่ไดแปรรูปปรุงสุกแลว ตามคํานิยามของคําวา          
“อาหาร” ตามมาตรา 4 (2) “วัตถุที่มุงหมายสําหรับใชหรือใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหาร รวมถึง
วัตถุเจือปนอาหาร สี และเครื่องปรุงแตงกลิ่นรส”  

ดังนั้น การควบคุมคุณภาพเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑ จึงมีกฎหมายเขามาคุมถึง                      
2 ฉบับ คือ ประการแรก พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ควบคุม
คุณภาพของเนื้อสัตวปกที่ยังมิไดแปรรูปปรุงสุก หรือเนื้อสัตวปกที่ยังคงสภาพของซากสัตวอยู ในขณะ
ที่พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตวปกทั้งที่ไดและมิไดแปรรูปปรุงสุก 
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5.2.1.4 มาตรฐานการรับรองคุณภาพเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑจากสัตวปก 
เมื่อเนื้อสัตวปกที่ยังมิไดแปรรูปปรุงสุกอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการ

ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 เนื้อสัตวปกที่ยังมิไดแปรรูปปรุงสุกและที่ไดแปรรูป              
ปรุงสุกแลวอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ขั้นตอนตอไป จะตองทําอยางไรให
ผูบริโภครับรูวาเนื้อสัตวและผลิตภัณฑจากเนื้อสัตวปกมีความปลอดภัยจริง ฉะนั้น สํานักงาน
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ (มกอช.) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ จึงไดยก
รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... โดยมีวัตถุประสงคเพื่อกําหนดมาตรฐานสินคา
เกษตร มาตรฐานสินคาเกษตรอินทรีย และมาตรฐานระบบสําหรับสินคาเกษตรและอาหารใหมี
มาตรฐานที่ชัดเจนและเหมาะสม เพื่อสงเสริมสินคาเกษตรและอาหารใหไดมาตรฐานความ
ปลอดภัย สรางความเชื่อมั่นแกประชาชน  และเพิ่มศักยภาพการแขงขันในตลาดโลก  ทั้งนี้                    
รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... ไดกําหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา
เกษตรและมาตรฐานระบบสําหรับแสดงสินคาเกษตรหรือระบบไว ซ่ึงเครื่องหมายดังกลาวยอม
สรางความมั่นใจใหกับผูบริโภคไดวาอาหารดังกลาวมีความปลอดภัยอยางแทจริง แตเนื่องจากราง
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... ยังไมมีผลบังคับใชเปนกฎหมาย สาเหตุจากการไป              
ทับซอนกับอํานาจหนาที่ตามกฎหมายของหนวยงานตางๆ ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ
เอง นอกจากนี้ รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... ยังทับซอนกับอํานาจตาม
กฎหมายของหนวยงานอื่นๆ เชน กระทรวงอุตสาหกรรม (สํานักงานปลัดกระทรวง และสํานักงาน
มาตรฐานผลิตภัณฑอุตสาหกรรม (สมอ.)) กระทรวงพาณิชย (กรมการคาตางประเทศ) และ
กระทรวงสาธารณสุข (สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา) การกอตั้งสํานักงานมาตรฐานสินคา
เกษตรและอาหารแหงชาติ รวมทั้งความพยายามในการออกรางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคา
เกษตร พ.ศ. .... จึงเปนการรวมอํานาจหนวยงานผูรับผิดชอบเกี่ยวกับสินคาเกษตรจากหลาย
หนวยงาน มาอยูในความรับผิดชอบของสํานักมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ                       
เพียงหนวยงานเดียว (Single Agency) หากไดมีการแกไขความทับซอนของหนวยงานตางๆ ไดแลว 
รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... จึงมีโอกาสที่จะมีผลบังคับใชเปนกฎหมายได 
ทั้งนี้ ยอมเปนการปฏิวัติและยกระดับปลอดภัยอาหารในสินคาเกษตรครั้งใหญของไทย 

 
5.2.1.5 ตลาดและสถานที่จําหนายสัตวปก  
ตลาดและสถานที่จําหนายเนื้อสัตวปกในประเทศไทยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 
(1) หางสรรพสินคา (supermarket)  
การวางจําหนายเนื้อสัตวปกทําโดยบรรจุในกลองโฟมและหุมดวยพลาสติกใสวาง

จําหนายในชั้นแชเย็นตลอดเวลา และการวางจําหนายเปนชิ้นสวนตางๆ ผูซ้ือสามารถเลือกโดยใช
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คีมคีบชิ้นสวนของเนื้อไกที่แชเย็นไว เพื่อนํามาใสในถุงและนําไปชั่งเพื่อชําระราคาตอไป การวาง
จําหนายเนื้อสัตวปกในหางสรรพสินคาเปนระดับที่ไดมาตรฐาน มีการแชเย็นเนื้อสัตวปกตลอดเวลา 
มีโอกาสปนเปอนของเชื้อโรคจากสิ่งแวดลอมไปยังเนื้อสัตวปกนอย และโอกาสปนเปอนของเชื้อ
โรคจากเนื้อสัตวปกมายังผูบริโภคเกิดขึ้นไดนอย เนื่องจากผูบริโภคแทบจะไมสัมผัสกับเนื้อสัตวปก
ในขณะเลือกซื้อเลย 

(2) ตลาดสด 
การวางจําหนายเนื้อสัตวปกไมมีการบรรจุในกลองโฟมและปดดวยพลาสติกใส

อยางการวางจําหนายในหางสรรพสินคา แตวางขายโดยวางชิ้นสวนตางๆของสัตวปก บนน้ําแข็งบด
อัดแนน ผูบริโภคเลือกซื้อโดยใชมือสัมผัสกับเนื้อสัตวปกโดยตรง การวางจําหนายในตลาดสดมี
โอกาสปนเปอนของเชื้อโรคตางๆ มายังเนื้อสัตวปกสูง เนื่องจากเนื้อสัตวปกวางอยูบนน้ําแข็ง ซ่ึง
อุณหภูมิไมสม่ําเสมอ อาจเกิดการเจริญเติบโตของเชื้อโรคและมีโอกาสไดรับเชื้อโรคจาก
ส่ิงแวดลอมในตลาดสด และผูบริโภคมีโอกาสปนเปอนเชื้อโรคจากเนื้อสัตวปกสูงเนื่องจากสัมผัส
กับเนื้อสัตวปกโดยตรง 

ทั้งนี้ การควบคุมคุณภาพของซากสัตวปกในสถานที่จําหนายโดยเฉพาะใน           
ตลาดสด กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก  

1. พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว โดยผูประกอบการคาสัตวและซากสัตวตองไดรับ
ใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว (แบบ ร.10) แตทั้งนี้ ตองรอใหมีการออกรางกฎกระทรวง
กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. .... กําหนดใหการคาสัตวปกและซากสัตวปก
จําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาต 

2. พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ควบคุม
คุณภาพของเนื้อสัตวปก ตราบใดที่ยังมิไดแปรรูปรุงสุก ยอมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ 

3. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เนื้อสัตวปกที่ยังมิไดแปรรูปปรุงสุกและที่ได
แปรรูปปรุงสุกแลว เปน “อาหาร” ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

4. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 ครอบคลุมสุขอนามัยในตลาดสด 
ฉะนั้น การจําหนายเนื้อสัตวปกโดยเฉพาะในตลาดสด จึงเกี่ยวของกับกฎหมายถึง 

4 ฉบับดวยกัน และเกี่ยวของกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 2 กระทรวง คือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ ผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ซ่ึงควบคุมการออกใบอนุญาต
ใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว (แบบ ร. 10) และพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ซ่ึงควบคุมตรวจสอบเนื้อสัตวที่ยังคงสภาพของซากสัตวอยู ยังมิไดแปรรูป            
ปรุงสุก สวนกระทรวงสาธารณสุข เปนผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ซ่ึง
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ควบคุมตรวจสอบคุณภาพของเนื้อสัตวทั้งที่ยังคงสภาพซากสัตวและที่ไดแปรรูปปรุงสุกแลว              
และพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ซ่ึงควบคุมดูแลสุขอนามัยในตลาดสด อยางไรก็ตาม 
ในทางปฏิบัติแลวหากการดําเนินการใดๆ มีหนวยงานเขาไปรับผิดชอบมากกวา 1 หนวยงานขึ้นไป              
แตละหนวยงานมักถกเถียงกันวาสวนใดบางที่หนวยงานตนรับผิดชอบ และคําตอบที่ได คือ ทั้ง               
2 หนวยงานตางรับผิดชอบดวยกัน ซ่ึงเปนการทับซอนของกฎหมาย แตการที่กฎหมายทับซอนกัน
นั้น ผลที่ไดมิใชทั้ง 2 หนวยงานตางแยงกันทํางาน แตผลที่ไดคือไมมีใครทํางานในสวนที่ทับซอน
นั้น เนื่องจากเจาหนาที่ผูปฏิบัติงานในระดับพื้นที่ยังลังเลอยูวาตนมีอํานาจที่จะดําเนินการตาม
กฎหมายที่อยูในความรับผิดชอบในหนวยงานของตนหรือไม กลายเปนวาไมมีเจาหนาที่ลงไป
ควบคุมการดําเนินการใหเปนไปตามกฎหมายในสวนที่มีกฎหมายทับซอนสวนนั้น 

 
จากที่ไดกลาวมาในมุมมองของภาคการตลาดในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อ

การบริโภคภายในประเทศ ยังคงมีชองวางของกฎหมายในหลายประการ ประการแรก การบังคับใช
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ยังเปนเรื่องใหมอยูมากในการ
บังคับใชกับสัตวปก และมีปญหาในสวนของเนื้อหาของกฎหมายบางประการในการบังคับใชกับ
สัตวปก ประการที่สอง ตลาดและสถานที่จําหนายสัตวปก โดยเฉพาะการควบคุมคุณภาพเนื้อสัตว
ปกในตลาดสด  ยังมีการทับซอนของกฎหมาย  และหนวยงานผู รับผิดชอบ ทําใหเจาหนาที่                       
ผูปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายในระดับพื้นที่ ยังลังเลเกี่ยวกับอํานาจตามกฎหมายที่อยูในความ
รับผิดชอบของหนวยงานตน ทําใหการควบคุมตรวจสอบคุณภาพเนื้อสัตวปกในตลาดสด จึงยัง           
ไมเปนผลเทาที่ควร ประการสุดทาย การรับรองคุณภาพของซากสัตวปกยังไมมีกฎหมายมาใชบังคับ
โดยตรง ยังคงเปนรางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... ซ่ึงยังไมมีผลบังคับใชเปน
กฎหมาย แมปจจุบันไดมีการรณรงคใหใชเครื่องหมายรับรองมาตรฐาน (Q Mark) แลวก็ตาม แตยัง
เปนมาตรการสมัครใจของผูประกอบการ และการใชเครื่องหมายดังกลาวยังไมแพรหลายมากนัก 

 
5.2.2 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก 
ตลาดสงออกสินคาไกเนื้อที่สําคัญของไทย ไดแก ประเทศญี่ปุน และสหภาพ 

ยุโรปตามลําดับ อยางไรก็ตาม จากเหตุการณวิกฤตโรคไขหวัดนกตั้งแต วันที่ 23 มกราคม 2547 
สงผลใหประเทศไทยไมสามารถสงออกไกสดแชแข็งไปยังตลาดหลักทั้ง 2 แหลงได ดังนี้ 

ก. ประเทศญี่ปุน 
ประเทศญี่ปุนไดกําหนดหามนําเขาสินคาไกสดแชแข็งจากไทย แตอนุญาตให

นําเขาไกปรุงสุกไดโดยตองปฏิบัติตามขอกําหนด Animal Health Requirement for heat-processed 
poultry meat and its products to be exported to Japan ซ่ึงข อกําหนดดังกลาวประเทศญี่ปุนได
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ออกมาบังคับใชกับไกปรุงสุกที่สงออกจากประเทศไทยโดยเฉพาะ ตามคํานิยามในขอ 2 (7) ซ่ึงให
คํานิยามของประเทศผูสงออกวา หมายถึง ประเทศไทย (The Exporting country is the Kingdom of 
Thailand) 

 
ข. สหภาพยุโรป 
นับแตวันที่ 23 มกราคม 2547 ซ่ึงเปนวันที่รัฐบาลไทยประกาศยืนยันอยางเปน

ทางการพบการระบาดของเชื้อไขหวัดนกชนิดรุนแรง (Highly Pathogenic Avian Influenza : HPAI) 
ชนิด H5N1 สหภาพยุโรปซึ่งเปนประเทศคูคาสําคัญไดกําหนดหามนําเขาไกสดแชแข็งจากไทย ดังนี้ 

1. คําวินิจฉัยที่ 2004/84/EC ลงวันที่ 23 มกราคม 2547 (Commission Decision 
2004/84/EC of 23 January 2004 concerning protection measures relating to avian influenza in 
Thailand) โดยมีผลหามนําเขาไกสดแชแข็งจากประเทศไทยตั้งแตวันที่ 23 มกราคม 2547 – วันที่                
30 กันยายน 2548  

2. คําวินิจฉัยที่ 2005/692/EC ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2548 (Commission Decision 
2005/692/EC of 6 October 2005 concerning certain protection measures in relation to avian 
influenza in several third countries) กําหนดหามนําเขาไกสดแชแข็งจากประเทศไทย ตั้งแตวันที่               
1 ตุลาคม 2548 – 30 กันยายน 2549  

3. คําวินิจฉัยที่ 2006/521/EC ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2549 (Commission Decision 
2006/521/EC of 25 July 2006 amending Commission Decision 2005/692/EC, 2005/733/EC and 
2007/7/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian 
influenza) กําหนดหามนําเขาไกสดแชแข็งจากประเทศไทย ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม 2549 –                        
31 ธันวาคม 2550  

ทั้งนี้ หากประเทศไทยยังไมมีมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคไขหวดันกที่
ดีพอ หลังจากวันที่ 31 ธันวาคม 2550 อาจมีการออกคําวินิจฉัยฉบับใหมเพื่อขยายระยะเวลาหาม
นําเขาไกสดแชแข็งจากประเทศไทยตอไปอีกก็ได 

 
จากวิกฤตการณโรคไขหวัดนกดังกลาวทําใหอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการ

สงออก ไมสามารถสงออกไกสดแชแข็งไปจําหนายยังตางประเทศไดเลยแมแตประเทศเดียว สามารถ
สงออกไดเฉพาะไกปรุงสุกเทานั้น ทําใหประเทศไทยตองสูญเสียรายไดและสวนแบงการตลาด
ดังกลาวไป ผูประกอบการจึงไดปรับตัวและสรางศักยภาพในตลาดไกปรุงสุกแทน ฉะนั้น จึงมีความ
จําเปนอยางยิ่งในการสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศคูคา โดยเฉพาะมาตรการในการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก และมาตรการที่สรางความเชื่อมั่นไดสูงสุดไมมีมาตรการใดดีไปกวามาตรการ
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ทางดานกฎหมาย ซ่ึงนอกจากสงผลดีในการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคภายในประเทศแลว          
ยังสรางความเชื่อมั่นใหกับการคาสินคาปศุสัตวในระดับระหวางประเทศไดอีกดวย 

 
กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก

ของไทยตามที่ไดกลาวในบทที่ 3 และปญหาของกฎหมายดังกลาวที่ไดกลาวมาขางตนนั้น เมื่อนํามา
เปรียบเทียบกับกฎหมายของตางประเทศ ไดแก สหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนประเทศคูคา
ที่สําคัญของไทย รวมถึงหลักเกณฑขององคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ โดยเฉพาะอยางยิ่ง
ประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบก ค.ศ. 2006 (Terrestrial Animal Health Code 2006) ขององคการ                
โรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des Epizooties : OIE) ที่ไดกลาวถึงในบทที่ 4 
แลวไดผลการเปรียบเทียบ ดังนี้ 

1. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก
ของสหภาพยุโรปเปรียบเทียบกับของประเทศไทย 

- กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 
จากวิกฤตการณดานความปลอดภัยอาหารที่สรางความเดือดรอนและมีความ

รุนแรงที่สุดในรอบ 10 ปของสหภาพยุโรป เร่ิมจากการระบาดของโรควัวบา (Bovine Spongiform 
Encephalopathy : BSE) ในป 2539 ตามมาดวยการปนเปอนของสารไดออกซิน (Dioxin) ในอาหาร
สัตว ในป 2540 รวมทั้งกระแสความวิตกกังวลในเรื่องการดัดแปลงทางพันธุกรรม (Genetically 
Modified Organisms : GMOs) ของสวนประกอบอาหารซึ่งอาจกอใหเกิดอันตรายตอการบริโภค
หรือมีผลกระทบในเชิ งลบตอ ส่ิงแวดลอม  สหภาพยุโรปไดดํ า เนินการแกไขกฎหมาย                            
โดยคณะกรรมาธิการแหงสหภาพยุโรปไดเสนอสมุดปกขาววาดวยความปลอดภัยอาหารสหภาพ 
ยุโรป (European White Paper on Food Safety) เมื่อเดือนมกราคม 2543 และในป 2545 ไดมีการออก
ระเบียบแหงรัฐสภาและคณะมนตรีและสหภาพยุโรปที่ 178/2002 ลงวันที่ 28 มกราคม 2545 วาดวย
หลักการทั่วไปเกี่ยวกับกฎหมายอาหาร การกอตั้งหนวยงานความปลอดภัยอาหารแหงสหภาพยุโรป 
และกําหนดกระบวนการเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร (Regulation (EC) No 178/2002 of the 
European Parliament and of Council of 28 January 2002 laying down the general principles and 
requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down 
procedure in matter of food safety) จากระเบียบที่ 178/2002 ดังกลาวไดมีการออกกฎระเบียบเกี่ยวกับ
ความปลอดภัยอาหารในป 2548 ตามมาอีกหลายฉบับ เพื่อใหครอบคลุมทุกหวงโซการผลิตอาหาร 
และมีการบังคับใชกฎหมายอยางเขมงวด มีประสิทธิภาพ เรียกความเชื่อมั่นจากผูบริโภคกลับคืนมา 
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สําหรับประเทศไทยในสวนของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารของ
เนื้อสัตวหรือผลิตภัณฑจากเนื้อสัตว โดยเฉพาะสัตวปกอยางไกเนื้อในหวงโซการผลิตอาหารตั้งแต
ฟารมเลี้ยงไก อาหารและยาสัตว โรงฆาชําแหละสัตวปก และการขนสง ในบางหวงโซการผลิตยังไม
มีกฎหมายควบคุมเลย อยางกรณีของฟารมเลี้ยงสัตวยังไมมีกฎหมายกําหนดทําเลที่ตั้งของฟารม และ
การกําหนดมาตรฐานฟารม ยังไมมีกฎหมายควบคุมการขนสงทั้งสัตวมีชีวิตซึ่งตองคํานึงถึง                  
สวัสดิภาพสัตว และการขนสงซากสัตวซ่ึงตองคํานึงถึงสุขอนามัย รวมทั้งกฎหมายที่มีอยูยังลาสมัย
และไมสอดคลองกับระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงสัตวปก จึงจําเปนอยางยิ่งที่ประเทศไทยจําเปนตอง
ออกกฎหมายใหม รวมทั้งแกไขกฎหมายที่มีอยูเดิมใหครอบคลุมทุกหวงโซการผลิต และเมื่อมี
กฎหมายควบคุมทุกหวงโซการผลิตแลว  ตองมีการบังคับใชกฎหมายที่เขมงวดและมีประสิทธิภาพ
ดวย และทายที่สุดยอมเรียกความเชื่อมั่นจากผูบริโภคไดอยางกรณีของสหภาพยุโรป 

- กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก 
กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกของสหภาพยุโรปฉบับเดิม 

คือ กฎเกณฑกลางที่ 92/40/EC ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2535 วาดวยมาตรการควบคุมโรคไขหวัดนก
ในสหภาพยุโรป (Council Directive 92/40/EC of 19 May 1992 introducing Community measures 
for the control of avian influenza) ซ่ึงถูกยกเลิกโดยกฎเกณฑกลางที่ 2005/94/EC ลงวันที่ 20 
ธันวาคม 2548 วาดวยมาตรการควบคุมโรคไขหวัดนกในสหภาพยุโรปและยกเลิกกฎเกณฑกลางที่ 
92/40/EEC (Council Directive 2005/94/EC of 20 December 2005 on Community measures for 
the control of avian influenza and repealing Directive 92/40/EEC) ประกาศในรัฐกิจจานุเบกษา
แหงสหภาพยุโรปแลว เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2549  

ทั้งนี้ กฎเกณฑกลางที่ 2005/94/EC ไดกําหนดในรายละเอียดใหประเทศสมาชิก         
แตละประเทศนําไปอนุวัติการ ออกเปนกฎหมายภายในบังคับใชภายในประเทศสมาชิกเอง ดังนี้  

- คํานิยามของโรคไขหวัดนก  
- ขอกําหนดโดยทั่วไปที่ประเทศสมาชิกตองถือปฏิบัติ  
- วิธีปฏิบัติกรณีที่มีการระบาดที่ตองสงสัย (suspected outbreak) ในประเทศ

สมาชิก 
- วิธีปฏิบัติกรณีที่มีการฆาและทําลายสัตวปก 
- วิธีปฏิบัติกรณีมีการระบาดในสวนสัตว โรงละครสัตว ศูนยวิจัยเพาะเลี้ยงสัตว 

หรือสถานที่ที่มิไดเล้ียงสัตวเพื่อการคา (non-commercial holding)  
- วิธีปฏิบัติกรณีมีการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงในโรงเลี้ยงซึ่ง

ประกอบดวยโรงเล้ียงยอย (production  unit) จํานวน 2 โรง หรือมากกวานั้น  
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- วิธีปฏิบัติในกรณีที่มีการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงในโรงเลี้ยง
สัตวปก 

- การใชวัคซีนไขหวัดนก  
- วิธีปฏิบัติในการใชวัคซีนฉุกเฉิน (emergency vaccination)  
- วิธีปฏิบัติในการใชวัคซีนเพื่อปองกันโรค (preventive vaccination)  
- คลังวัคซีนประจําสหภาพยุโรป 
- คลังวัคซีนแหงชาติ 
- การปรับใชกฎหมาย 
- เงื่อนไขของชวงเวลาเปลี่ยนผาน (บทเฉพาะกาล) 
เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก                

ของไทย  ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ                       
โรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 แลว เห็นไดวาพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
กําหนดเพียงหลักการกวางๆ ในการปองกันและควบคุมโรค โดยกฎหมายใหอํานาจออกเปน
กฎกระทรวง ประกาศ และระเบียบ กําหนดเนื้อหาในรายละเอียด มิไดกําหนดเนื้อหารายละเอียดใน
ตัวพระราชบัญญัติอยางกรณีกฎเกณฑกลางที่ 2005/94/EC ทั้งนี้ เมื่อพิจารณาพระราชบัญญัติ                 
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และกฎหมายลําดับรอง รวมทั้งประกาศและระเบียบตางๆ ที่ออกตาม
ความในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แลว เห็นไดวาไดกําหนดเนื้อหารายละเอียดใน
การปองกันและควบคุมโรคในระดับหน ึ่งแลว แตเนื่องจากพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
ไดมีการประกาศใชมาตั้งแตป 2499 และมีการแกไขเพิ่มเติมเพียงบางมาตราเมื่อป 2542 เห็นไดวา
กฎหมายดังกลาวบังคับใชมานาน สมควรทบทวนพระราชบัญญัติดังกลาวทั้งฉบับ เชนเดียวกับ
กฎเกณฑกลางที่ 2005/94/EC ที่ไดยกเลิกกฎเกณฑกลางที่ 92/40/EC ทั้งนี้รายละเอียดการแกไข
เพิ่มเติมพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 จะไดกลาวในบทที่ 6 

 
2. กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก

ของประเทศญี่ปุนเปรียบเทียบกับของประเทศไทย 
- กฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร 
ประเทศญี่ปุนไดผานประสบการณเลวรายเกี่ยวกับอาหารปนเปอนมาแลว              

หลายครั้ง โดยเมื่อป 2543 เกิดวิกฤตการณปนเปอนของสารพิษในผลิตภัณฑนมที่ผลิตจากโรงงาน
บริษัทแหงหนึ่ง ที่เมืองโอซากา ทําใหประชาชนจํานวน 14,780 คน ตองเผชิญกับอาการเจ็บปวย 
จากเหตุการณคร้ังนั้นนับเปนการปนเปอนอาหารครั้งใหญที่สุดในญี่ปุน ตอมาในป 2544 เกิดการ
ระบาดของโรควัวบา (Bovine Spongiform Encephalopathy : BSE) จากวิกฤตการณดังกลาวประเทศ
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ญ่ีปุนไดออกกฎหมายวาดวยความปลอดภัยอาหารขั้นพื้นฐาน (The Food Safety Basic Law) ซ่ึง
นําเอาหลักการประเมินความเสี่ยงมาบังคับใช สวนการบริหารความเสี่ยงอยูภายใตบังคับตาม
กฎหมายวาดวยสุขอนามัยอาหาร (The Food Sanitation Law) และกฎหมายอื่นๆที่เกี่ยวของ เชน 
กฎหมายวาดวยโรงฆาสัตว (The Abattoir Law) กฎหมายวาดวยการควบคุมการประกอบธุรกิจฆา
สัตวปกและการตรวจโรคสัตวปก (Poultry Slaughtering Business Control and Poultry Inspection 
Law) เปนตน การดําเนินการปรับปรุงแกไขกฎหมาย โดยเฉพาะการนําหลักวิเคราะหความเสี่ยงมาใช
ดําเนินงานตามกฎหมายโดยเฉพาะการประเมินความเสี่ยงตามกฎหมายวาดวยความปลอดภัยอาหาร
ขั้นพื้นฐาน และการบริหารความเสี่ยงตามกฎหมายวาดวยสุขอนามัยอาหารและกฎหมายที่เกี่ยวของ 
ไดเรียกความเชื่อมั่นจากผูบริโภคกลับคืนมา 

เมื่อเปรียบเทียบกับกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารของไทยแลว เห็นไดวา
จากวิกฤตการณระบาดของโรคไขหวัดนก เมื่อวันที่ 23 มกราคม 2547 ซ่ึงประเทศไทยประกาศยืนยัน
อยางเปนทางการพบการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศไทย ทําใหผูบริโภคขาด
ความเชื่อมั่นในความปลอดภัยอาหารของเนื้อไกและผลิตภัณฑ จึงจําเปนตองเรียกความเชื่อมั่นจาก
ผูบริโภคกลับคืนมา ซ่ึงมาตรการที่สําคัญคือ การแกไขกฎหมายใหครอบคลุมทุกหวงโซการผลิต 
อยางกรณีการแกไขกฎหมายของสหภาพยุโรป หรือการนําเอาหลักวิเคราะหความเสี่ยงมาใชในการ
ดําเนินงานตามกฎหมายและบัญญัติไวในเนื้อหาของกฎหมายอยางกรณีการแกไขกฎหมายของ
ประเทศญี่ปุน นอกจากนี้แลว ผูวิจัยมีขอสังเกตวาประเทศญี่ปุนไดแยกกฎหมายวาดวยโรงฆาสัตว 
(The Abattoir Law) ซ่ึงบังคับใชกับสัตวใหญ แยกตางหากจากกฎหมายวาดวยการควบคุมการ
ประกอบธุรกิจฆาสัตวปกและการตรวจโรคสัตวปก (Poultry Slaughtering Business Control and 
Poultry Inspection Law) ซ่ึงบังคับใชกับสัตวปก หากพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 มีการแกไขเพิ่มเติมกําหนดเนื้อหาแบงเปน 2 สวนหลัก คือ บังคับใชกับ
สัตวใหญ โค กระบือ แพะ แกะ สุกร สวนหนึ่งและบังคับใชกับสัตวปก ไก เปด หาน อีกสวนหนึ่ง
แยกตางหากจากกันใหชัดเจน ยอมงายตอการทําความเขาใจและการนําไปบังคับใชของเจาหนาที่
ผ ู ปฏิบัติงาน 

- กฎหมายเกี่ยวกับการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก 
กฎหมายวาดวยโรคระบาดสัตว (The Domestic Animal Infectious Disease Control 

Law) ของประเทศญี่ปุน ไดกําหนดการปองกันโรคระบาดที่อาจเกิดขึ้นกับสัตวภายในประเทศ 
(Domestic Animal) โดยกําหนดมาตรการตางๆ เพื่อปองกันการระบาดของโรคที่อาจเกิดขึ้นกับสัตว
ภายในประเทศ รวมทั้งกําหนดการตรวจสอบการสงออกและนําเขาสัตวและผลิตภัณฑ เนื่องจากการ
เคลื่อนยาย การขนสงสัตวและผลิตภัณฑจากสัตวในระดับระหวางประเทศ อาจทําใหเกิดการติดตอ
หรือแพรกระจายของโรคระบาดมายังสัตวภายในประเทศได  
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เมื่อเปรียบเทียบกับพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ของไทยแลว เห็น
ไดวาพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ไดกําหนดการปองกันและควบคุมโรคในการ
เคลื่อนยายสัตวทั้งระดับภายในประเทศ และโดยเฉพาะการเคลื่อนยายสัตวระดับระหวางประเทศ  
เพื่อปองกันการแพรระบาดของโรคมายังสัตวภายในประเทศไดในระดับเดียวกับกฎหมายวาดวย
โรคระบาดสัตวของประเทศญี่ปุนแลว 

 
3. กฎเกณฑขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศกับพระราชบัญญัติ            

โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499  
ประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบก ค.ศ. 2006 (Terrestrial Animal Health Code 2006) 

ไดกําหนดมาตรการตางๆในรูปแบบของมาตรฐาน (standards) แนวทาง (guidelines) และ
ขอเสนอแนะ (recommendations) ซ่ึงไดมีการปรับปรุงโดยคณะกรรมการองคการโรคระบาดสัตว
ระหวางประเทศ และที่ประชุมสามัญคณะผูแทนจากประเทศสมาชิก โดยมีการจัดการประชุมสามัญ
ประจําป ในเดือนพฤษภาคม ของทุกป ทั้งนี้ กฎเกณฑขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ 
ตามที่ปรากฏในประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบก ค.ศ. 2006 ไดกําหนดมาตรการตางๆ มากมาย 
มาตรการที่นาสนใจที่ควรนํามาบัญญัติไวเปนสวนหนึ่งของพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว                   
พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 คือ มาตรการเฝา
ระวังโรค (surveillance)ซ่ึงเปนมาตรการเสริมการปองกันและควบคุมโรคระบาด  ที่มีอยูใน
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ซ่ึงถือวาในสวนนี้กฎหมายของไทยดีอยูแลว แตการ
กําหนดมาตรการเฝาระวังโรคเพิ่มเติมเขามายอมเปนมาตรการเสริมใหการปองกันและควบคุมโรค
ไดผลมากยิ่งขึ้น นอกจากนี้ การนําระบบการแบงเขตพื้นที่การเลี้ยง (zoning) และโดยเฉพาะการผลิต
แบบแยกสวน (compartment) มาริเร่ิมใชในประเทศไทย โดยที่ยังมิตองบัญญัติเปนกฎหมาย แตเปน
การเชิญชวนโดยสมัครใจ โดยเฉพาะการผลิตแบบแยกสวน (compartment) ที่อาจถือไดวาเปน
ทางออกสําหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออกของไทย 

 
จากปญหากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในการปองกันและควบคุมโรค

ไขหวัดนกของไทย และการเปรียบเทียบกฎหมายดังกลาวของไทย กับกฎหมายของตางประเทศ
และกฎเกณฑขององคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของแลว เห็นไดวากฎหมายเกี่ยวกับความ
ปลอดภัยอาหารในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกของไทย จําเปนตองรีบเรงดําเนินการออก
กฎหมายใหมและแกไขเพิ่มเติมกฎหมายที่มีอยูใหครอบคลมุทุกหวงโซการผลิตเนื้อไกและผลิตภัณฑ 
และบังคับใชกฎหมายอยางมีประสิทธิภาพ ซ่ึงผลที่ไดนอกจากสามารถปองกันและควบคุมโรค หรือ
อาจถึงขนาดกําจัดโรคไดหายขาดแลว ยังเรียกความเชื่อมั่นจากผูบริโภคกลับคืนมาอีกดวย 



บทที่ 6 
บทสรุปและขอเสนอแนะ 

 
6.1 วัตถุประสงคของการวิจัยและวิธีดําเนินการวิจัย 

 
จากการศึกษาวิเคราะหขอมูลเชิงคุณภาพเปนหลักและขอมูลเชิงปริมาณประกอบ 

สรุปไดวานโยบายความปลอดภัยอาหาร (Food Safety) ของรัฐบาล จะดําเนินการใหบรรลุตาม
วัตถุประสงคได มาตรการหลักที่จําเปนตองใชในการขับเคลื่อน คือ มาตรการทางกฎหมาย ฉะนั้น 
นโยบายของรัฐเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารโดยเฉพาะการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อ มาตรการทางกฎหมายที่เกี่ยวของจะตองครอบคลุมในทุกหวงโซการ
ผลิตตามหลักจากไรนาสูโตะอาหาร (From Farm to Table)  

 
การศึกษาในครั้งนี้ไดศึกษาถึงระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย 

โดยพิจารณาใน 2 มุมมอง คือ ภาคการผลิต และภาคการตลาด ประการแรกภาคการผลิต พิจารณา
ตั้งแตฟารมเลี้ยงไก อาหารสัตวและยาสัตว โรงฆาชําแหละสัตวปก และการขนสง ครอบคลุมทุก
หวงโซการผลิต ประการท่ีสองภาคการตลาด พิจารณาโดยแบงแยกเปนอุตสาหกรรมการเลี้ยงไก
เนื้อเพื่อการบริโภคภายในประเทศ และอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก ทั้งนี้ จาก
การศึกษาระบบอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย ทําใหทราบวาอุตสาหกรรมดังกลาวมี
ความสําคัญตอเศรษฐกิจของประเทศเปนอยางมาก เมื่ออุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อไดรับ
ผลกระทบจากการระบาดของโรคไขหวัดนก สงผลใหผูบริโภคขาดความเชื่อมั่น ทั้งกรณีผูบริโภค
ภายในประเทศและผูบริโภคในตางประเทศ โดยเฉพาะอยางยิ่งประเทศคูคา การขาดความเชื่อมั่นใน
ความปลอดภัยของเนื้อไกและผลิตภัณฑดังกลาว สงผลกระทบรุนแรงตออุตสาหกรรมการเลี้ยง            
ไก เนื้อในประเทศไทย  จึงตองมีมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกที่มี
ประสิทธิภาพและสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคได ซ่ึงมาตรการที่เหมาะสมที่สุด คือ มาตรการ
ทางกฎหมาย โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในการปองกันและควบคุมโรค
ไขหวัดนก ซ่ึงกฎหมายดังกลาวตองครอบคลุมทุกหวงโซการผลิตตั้งแตฟารมเลี้ยงไกจนถึงผูบริโภค 
ทั้งภาคการผลิตและภาคการตลาด  

 
นอกจากนี้แลวยังไดศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในสวนของการ

ปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อของไทย เปรียบเทียบกับ
กฎหมายของตางประเทศ ไดแก กฎหมายของสหภาพยุโรป และประเทศญี่ปุน ซ่ึงเปนตลาดสงออก
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เนื้อไกที่สําคัญของไทย และยังศึกษาเปรียบเทียบกับหลักเกณฑขององคการระหวางประเทศที่
เกี่ยวของ ไดแก องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des Epizooties  : 
OIE) องคการอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) และองคการอาหารและเกษตรแหง
สหประชาชาติ (Food and Agriculture Organization of the United Nations : FAO) ทําใหทราบถึง
จุดดีและจุดบกพรองของกฎหมายไทย ซ่ึงเปนประโยชนในการแกไขปรับปรุงกฎหมาย ดังจะได
กลาวตอไปในสวนของขอเสนอแนะ 

 
6.2 ผลการวิจัย 
 

ผลการวิจัยอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย ในสวนของกฎหมาย
เกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก สรุปผลการวิจัยได ดังนี้  

1. ภาคการผลิต แบงการพิจารณาเปน 
1.1 ฟารมเล้ียงไก  
กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542  
ประการแรก การปองกันโรค  
ตามมาตรา 8 กําหนดใหในทองที่ที่ยังมิไดประกาศเปน 
- เขตปลอดโรคระบาด  
- เขตโรคระบาด  
- เขตสงสัยวามีโรคระบาด  
- เขตโรคระบาดชั่วคราว  
เจาของสัตวมีหนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตาย ในกรณีดังตอไปนี้ 
- รูวาเปนโรคระบาด 
- ไมทราบสาเหตุการตายหรือ 
- ในหมูบานเดียวกัน หรือในบริเวณใกลเคียงกันมีสัตวตั้งแตสองตัวข้ึนไปปวย

หรือตาย มีอาการคลายคลึงกันในระยะเวลาหางกันไมเกินเจ็ดวัน  
เจาของสัตวตองแจงพนักงานเจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือสัตวแพทยทองที่

ภายใน 24 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่สัตวปวยหรือตาย และเจาของมีหนาที่ควบคุมสัตวปวยหรือซากสัตว 
ไวในบริเวณที่สัตวอยูหรือในบริเวณที่สัตวตาย หามเคลื่อนยาย หามชําแหละซากสัตว หากไดแจง
กรณีสัตวปวยหรือตายแลว แตพนักงานเจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือสัตวแพทย ไมมาตรวจ
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ซากสัตวภายใน 48 ช่ัวโมงนับแตสัตวตาย เจาของมีหนาที่ฝงซากสัตวนั้นใตระดับผิวดินไมนอยกวา 
50 เซนติเมตร กรณีซากสัตวใหญ ใหพูนกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร  

นอกจากนี้ เมื่อรัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณไดประกาศทองที่ใด
เปนเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา 11 แลว ตามมาตรา 12 กําหนดหามมิใหเคลื่อนยายสัตวหรือ
ซากสัตวเขาใน หรือผานเขตนั้น เวนแตจะไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากอธิบดีกรมปศุสัตวหรือ
สัตวแพทยผูซ่ึงอธิบดีกรมปศุสัตวมอบหมาย และมาตรา 13 ยังกําหนดใหเจาของสัตวภายในเขต
ปลอดโรคระบาดยังมีหนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตาย ตามมาตรา 8 อีกดวย  

ทั้งนี้ การแจงกรณีสัตวปวยหรือตายตามมาตรา 8 และมาตรา 13 และการหาม
เคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตวเขาในหรือผานเขตปลอดโรคระบาด ตามมาตรา 12 มีวัตถุประสงคเพื่อ
ปองกันมิใหเกิดโรคระบาดและใหคงสภาพเขตปลอดโรคระบาดไว 

 
ประการที่สอง การควบคุมโรค  
เมื่อผูวาราชการจังหวัดไดประกาศทองที่จังหวัดใดเปนเขตโรคระบาด หรือเขต

สงสัยวามีโรคระบาด ตามมาตรา 15 หรือในกรณีสัตวแพทยประกาศกําหนดเขตโรคระบาดชั่วคราว
ในทองที่ของตนตามมาตรา 16 แลว ในมาตรา 17 ไดกําหนดหามมิใหเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว 
ภายใน เขาในหรือออกนอกเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยวามีโรคระบาด และเขตโรคระบาด
ช่ัวคราว เวนแตไดรับอนุญาตเปนหนังสือจากสัตวแพทย นอกจากนี้ ตามมาตรา 19 กําหนดให
ภายในเขตโรคระบาดหรือเขตสงสัยวามีโรคระบาด และเขตโรคระบาดชั่วคราว เจาของสัตวยังมี
หนาที่แจงกรณีสัตวปวยหรือตาย ตอพนักงานเจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือสัตวแพทยภายใน           
12 ช่ัวโมงนับแตเวลาที่สัตวปวยหรือตาย และใหเจาของมีหนาที่ควบคุมสัตวปวยทั้งหมดไวใน
บริเวณที่สัตวอยู หามเคลื่อนยายสัตวปวยหรือซากสัตวที่ปวยตาย หามชําแหละ หรือกระทําอยางใด
กับซากสัตวนั้น และหากเจาหนาที่ สารวัตรกรมปศุสัตว หรือสัตวแพทย ไมมาตรวจซากสัตวภายใน
เวลา 48 ช่ัวโมง นับแตเวลาที่สัตวตาย ใหเจาของฝงซากสัตวนั้นใตระดับผิวดินไมนอยกวา                  
50 เซนติเมตร สําหรับซากสัตวใหญใหพูนกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไมนอยกวา 50 เซนติเมตร 
ตามที่กําหนดในมาตรา 8 วรรคสองอีกดวย ทั้งนี้ การหามเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว ตาม         
มาตรา 17 และหนาที่ในการแจงกรณีสัตวปวยหรือตายตามมาตรา 19 ดังกลาวมีวัตถุประสงคเพื่อ
ควบคุมการระบาดของโรคมิใหแพรกระจายมากยิ่งขึ้น  

 
อยางไรก็ตาม ในสวนของฟารมเล้ียงไกตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว            

พ.ศ. 2499 กําหนดการปองกันและควบคุมโรค โดยกําหนดใหเจาของสัตวมีหนาที่แจงกรณี               
สัตวปวยหรือตายและหามเคลื่อนยายสัตวทั้งในทองที่ที่ยังมิไดประกาศเปน เขตปลอดโรคระบาด 
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เขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด เขตโรคระบาดชั่วคราว และในทองที่ที่ไดประกาศเปน
เขตปลอดโรคระบาด เขตโรคระบาด เขตสงสัยวามีโรคระบาด  และเขตโรคระบาดชั่วคราวแลว             
แตยังไมครอบคลุมถึงการกําหนดที่ตั้งของฟารมและการกําหนดมาตรฐานการเลี้ยงไกในฟารม ซ่ึง
เปนมาตรการสําคัญในการปองกันและควบคุมโรค แมการเลี้ยงไก เปนกิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ตามขอ 1 (1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เร่ือง กิจการที่เปนอันตรายตอ
สุขภาพ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 ซ่ึงออกตามความในมาตรา 5 และมาตรา 31 แหงพระราชบัญญัติ
การสาธารณสุข พ.ศ. 2535 ผูประกอบการเลี้ยงไกตองขอใบอนุญาตประกอบกิจการที่เปนอันตราย
ตอสุขภาพ (แบบ อภ. 2) จากราชการสวนทองถ่ินตามขอกําหนดทองถ่ินนั้น ซ่ึงเปนการควบคุมใน
สวนของสุขอนามัยส่ิงแวดลอมเทานั้น จึงมีเพียงประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ เร่ือง 
มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 และมีการออก
ระเบียบมาตรฐานการเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย พ.ศ. 2542 มาใชบังคับกับฟารมเลี้ยงไกเนื้อ 
กําหนดที่ตั้งของฟารมและมาตรฐานการจัดการฟารม แตอาศัยความสมัครใจของผูประกอบการ 
และไมมีสภาพบังคับอยางกฎหมาย 

 
1.2 อาหารสัตวและยาสัตว 
กฎหมายที่เกี่ยวของ ไดแก พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 

แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ยา พ.ศ. 2510 จากการศึกษากฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในการปองกันและควบคุมโรค
ไขหวัดนก ในสวนของอาหารสัตวและยาสัตว สรุปไดดังนี้  

ประการแรก ในสวนของอาหารสัตว ไดมีมาตรการทางกฎหมายกําหนดไวดี
เพียงพอในระดับหนึ่งแลว และเปนที่ทราบวาไมเคยเกิดการระบาดของโรคอันเนื่องมาจากการ
ปนเปอนของเชื้อโรคมากับอาหารที่ใชเล้ียงสัตวในประเทศไทยเลย  

ประการท่ีสอง ในสวนของยาสัตวในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก 
ประเด็นที่เกี่ยวของโดยตรงคือ การใชวัคซีนไขหวัดนกในสัตวปก ซ่ึงปจจุบันประเทศไทยได
ประกาศหามใชวัคซีนไขหวัดนกในสัตวปกทุกชนิด ทั้งนี้ รายละเอียดจะไดกลาวตอไปในสวนของ
ขอเสนอแนะ 

นอกจากนี้ในสวนของน้ํ ายาฆาเชื้อไขหวัดนก  ซ่ึง เปนวัตถุอันตราย  ไดมี
พระราชบัญญัติวัตถุอันตราย พ.ศ. 2535 เขามาควบคุมในระดับที่ดีเพียงพอแลว 
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1.3 โรงฆาชําแหละสัตวปก 
กฎหมายที่ เกี่ยวของไดแก พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย

เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 แตเดิมกฎหมายฉบับนี้อยูในความรับผิดชอบของกระทรวงมหาดไทย ตอมาได
โอนอํานาจหนาที่ตามพระราชบัญญัติดังกลาวมายังกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 
2545 ตามพระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอํานาจหนาที่ของสวนราชการใหเปนไปตาม
พระราชบัญญัติปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545โดยกรมปศุสัตวผูปฏิบัติการให
เปนไปตามพระราชบัญญัติ นอกจากนี้แลว พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
พ .ศ .  2535 เพิ่ งบังคับใชกับสัตวปกจําพวกไก  เปด  และหาน  เมื่อวันที่  23 มีนาคม  2549                        
ตามพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว               
พ.ศ. 2535 บังคับแกไก เปด และหาน ในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 การบังคับใช
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 กับสัตวปกจําพวกไก เปด หาน 
จึงยังเปนเรื่องใหม ฉะนั้น ในทางปฏิบัติแลว การบังคับใชพระราชบัญญัตินี้กับสัตวปก โดยเฉพาะ
ไกเนื้อ ยังคงมีปญหาในทางปฏิบัติอยู ซึ่งเกิดจากตัวเนื้อหาของพระราชบัญญัติเอง ในสวนนี้จึงตอง
แกไขพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ใหสอดคลองกับอํานาจ
หนาที่และโครงสรางของกรมปศุสัตว กระทรวงเกษตรและสหกรณ และใหสอดคลองกับการนําไป
บังคับใชกับชนิดสัตวตามที่กําหนดในพระราชบัญญัติ ซ่ึงแตเดิมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว
และจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับใชกับสัตวใหญอยางโค กระบือ แพะ แกะ สุกร เมื่อนํามา
บังคับใชกับสัตวเล็กอยางสัตวปกทําใหเกิดปญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นสมควรแกไขเนื้อหาของ
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 และกฎหมายที่ออกตามความ
ในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ตอไป ทั้งนี้ รายละเอียดจะ
ไดกลาวตอไปในสวนของขอเสนอแนะ 

 
1.4 การขนสง 
กฎหมายที่เกี่ยวของไดแก พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไข

เพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ครอบคลุมการเคลื่อนยายสัตว
และซากสัตวทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศ ซ่ึงในสวนของการควบคุมการเคลื่อนยาย           
สัตวปกภายในประเทศ ตามมาตรา 35 การนําสัตวผานดานกักสัตว ตองปฏิบัติตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง แตยังมิไดออกกฎกระทรวงกําหนดวิธีการนําสัตวปกผานดานกักสัตว ฉะนั้น ในสวน
นี้จึงตองรอใหมีการแกไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงดังกลาว ตอไป  
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2. ภาคการตลาด แบงการพิจารณาเปน 
2.1 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
ก. การคาสัตวปกและซากสัตวปก 
การคาสัตวปกและซากสัตวปกอยูภายใตบังคับของหมวด 4 การควบคุมการคา

สัตวและซากสัตว แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ตามพระราชกฤษฎีกาใหใช
บทบัญญัติหมวด 1 หมวด 2 หมวด 3 หมวด 4 และหมวด 5 แหงพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. 2499 บังคับแกสัตวปก จําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ พ.ศ. 2549 ซ่ึงการ
ควบคุมการคาสัตวหรือซากสัตวดังกลาว ครอบคลุมเฉพาะการคาในลักษณะคนกลาง (ซื้อมา              
ขายไป) ไมรวมถึงกรณีเกษตรกรหรือผูเล้ียงสัตวเปนผูซ้ือขายสัตวดวยตนเอง ทั้งนี้ การควบคุม
การคาสัตวปกและซากสัตวปก เปนวิธีการหนึ่งในการปองกันและควบคุมโรคระบาดในสัตวปก 
โดยเฉพาะโรคไขหวัดนกได แตอยางไรก็ตาม ตามมาตรา 21 หมวด 4 การควบคุมการคาสัตวและ
ซากสัตว พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กําหนดไววา “หามมิใหบุคคลใดทําการคาชาง 
มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร หรือสัตวชนิดอื่น ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง หรือทําการคา             
ซากสัตวตามที่กําหนดในกฎกระทรวง เวนแตจะไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน” ซ่ึงกฎกระทรวง
กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. 2546 ยังไมครอบคลุมถึงการคาสัตวปกและซาก
สัตวปก ฉะนั้น จึงตองแกไขกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. 2546 ให
สอดคลองกับพระราชกฤษฎีกาดังกลาว โดยเพิ่มเติมใหการคาสัตวปกและซากสัตวปกจําพวกนก 
ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุจะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาต หากเมื่อรางกฎกระทรวง
กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. .... มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว การควบคุม
การคาสัตวปกและซากสัตวปกจะไดดําเนินการไดอยางแทจริง ผูคาสัตวปกหรือซากสัตวปก จะตอง
ไดรับใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว (แบบ ร.10) จึงจะดําเนินการคาสัตวปกหรือซาก
สัตวปกได 

ข. การควบคุมการฆาสัตวปกและจําหนายเนื้อสัตวปก 
การควบคุมการฆาสัตวปกและจําหนายเนื้อสัตวปกอยูภายใตพระราชบัญญัติ

ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ตามพระราชกฤษฎีกาใหใชพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับกับไก เปด และหานในทุกทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 การฆาสัตวปกจึงตองดําเนินการฆาในโรงฆาสัตวที่ไดรับอนุญาต มีการ
ตรวจโรคสัตวปกทั้งกอนฆาและหลังฆา หากเมื่อพนักงานตรวจโรคสัตวพิจารณาแลวเห็นวาเนื้อสัตว
นั้นเหมาะสมที่จะใชเปนอาหารได พนักงานเจาหนาที่ก็จะประทับตรารับรองใหจําหนายได ทั้งนี้ การ
ควบคุมการฆาสัตวปกและจําหนายเนื้อสัตวปก ทําใหเชื่อมั่นไดวา เนื้อสัตวปกปลอดโรค ปลอดสาร
ตกคาง และโดยรวมปลอดภัยตอการบริโภค 
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ค. การควบคุมคุณภาพเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑจากสัตวปก 
การควบคุมคุณภาพเนื้อสัตวปก อยูภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ

จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ตามคํานิยามที่วา “เนื้อสัตว หมายความวา เนื้อหรือสวนอื่นของสัตวที่
ตายแลว ซ่ึงยังมิไดปรุงแตงใหเปนอาหารหรือมิไดปรุงแตงเพื่อใหคงอยูไมเนาเปอย ทั้งนี้ ไมวาจะ
อยูในรางแหงสัตวนั้นหรือชําแหละแลว” จากคํานิยามดังกลาวตราบใดที่เนื้อสัตวยังมิไดแปรรูปปรุง
สุกหรือยังคงสภาพของซากสัตวอยู ยอมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ขณะเดียวกันเนื้อสัตวที่ยังคงสภาพของซากสัตวและที่ไดแปรรูปปรุง
สุกแลว เปนอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 ดังนั้น การควบคุมคุณภาพของเนื้อสัตว
ปกทั้งที่มิไดแปรรูปปรุงสุกและที่ไดแปรรูปปรุงสุกแลว ตางอยูภายใตกฎหมายทั้ง 2 ฉบับ 

ง. มาตรฐานการรับรองคุณภาพเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑจากสัตวปก 
ปจจุบันยังไมมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานการรับรองคุณภาพเนื้อสัตวปกและ

ผลิตภัณฑจากสัตวปก จนกระทั่งไดมีการจัดตั้งสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาต ิ
(มกอช.) ในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2545 ตามกฎกระทรวงแบงสวน
ราชการสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ กระทรวงเกษตรและสหกรณ             
พ.ศ. 2545 โดยอาศัยอํานาจตามความในมาตรา 8 ฉ แหงพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการ
แผนดิน พ.ศ. 2534 ซ่ึงแกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผนดิน (ฉบับที่ 4) 
พ.ศ. 2543 กําหนดใหสํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ มีภารกิจเปนหนวยงาน
กลางเกี่ยวกับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารของประเทศ โดยการกําหนดมาตรฐานและการ
รับรองมาตรฐาน ตั้งแตระดับไรนาจนถึงผูบริโภค การเจรจาเพื่อแกปญหาทางการคาเชิงเทคนิค เพื่อ
ปรับปรุงและยกระดับคุณภาพสินคาเกษตรและอาหารของไทยใหมีคุณภาพไดมาตรฐาน สามารถ
แขงขันในเวทีโลกได 1 ทั้งนี้ สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติไดยกราง
พระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... ซ่ึงไดกําหนดเครื่องหมายรับรองมาตรฐานสินคา 
และมาตรฐานระบบ สําหรับแสดงกับสินคาเกษตร อาหาร และระบบ ทั้งมาตรฐานบังคับและ
มาตรฐานสมัครใจ ทั้งนี้ หากรางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร พ.ศ. .... มีผลบังคับใชเปน
กฎหมายแลว ยอมสรางความเชื่อมั่นและยกระดับมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารไดเปนอยางดี  

 

                                                 

1สํานักงานมาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ, เครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร “Q Mark”.  แหลงที่มา : www.acfs.go.th2/introduce.index.php  
[15 พฤษภาคม 2549] 
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จ. ตลาดและสถานที่จําหนายเนื้อสัตวปก 
ตลาดและสถานที่จําหนายเนื้อสัตวปกในประเทศไทยแบงเปน 2 ประเภท ไดแก 

หางสรรพสินคาและตลาดสด โดยมีหนวยงานที่รับผิดชอบ 2 หนวยงานคือ กระทรวงเกษตรและ
สหกรณ และกระทรวงสาธารณสุข และมีกฎหมายที่เกี่ยวของ 4 ฉบับ ไดแก  

(1) พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว  (ฉบับที่ 2) พ .ศ .  2542 กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว โดย
ผูประกอบการคาสัตวปกและซากสัตวปกตองไดรับใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว    
(แบบ ร.10) แตทั้งนี้ ตองรอใหมีการออกรางกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคาสัตวและ               
ซากสัตว พ.ศ. .... กําหนดใหการคาสัตวปกและซากสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับ
ใชทําพันธุ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาต 

(2) พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ควบคุม
คุณภาพของเนื้อสัตวปก ตราบใดที่ยังมิไดแปรรูปรุงสุก ยอมอยูภายใตบังคับของพระราชบัญญัตินี้ 

(3) พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 เนื้อสัตวปกที่ยังมิไดแปรรูปปรุงสุกและที่ได
แปรรูปปรุงสุกแลว เปน “อาหาร” ตามพระราชบัญญัติฉบับนี้ 

(4) พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ.  2535 ควบคุมสุขอนามัยในตลาดสด 
 
2.2 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก 
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก นอกจากผูประกอบการตองปฏิบัติ

ตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในภาคการผลิตตั้งแต ฟารมเลี้ยงไก อาหารสัตวและ              
ยาสัตว โรงฆาชําแหละสัตวปก และการขนสง รวมถึงกฎหมายที่ควบคุมในสวนภาคการตลาด
สําหรับอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภคภายในประเทศดวยแลว ผูเล้ียงไกเนื้อเพื่อการ
สงออกยังคงตองปฏิบัติตามหลักเกณฑขององคการระหวางประเทศที่เกี่ยวของ เชน องคการโรค
ระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des Epizooties : OIE) และโดยเฉพาะอยางยิ่ง
หลักเกณฑการนําเขาของประเทศคูคา ทั้งนี้ ตลาดสงออกไกเนื้อที่สําคัญของไทย ไดแก ประเทศ
ญ่ีปุน และสหภาพยุโรป ตามลําดับ จากเหตุการณวิกฤตการณการระบาดของโรคไขหวัดนกตั้งแต
วันที่ 23 มกราคม 2547 เปนตนมา ประเทศไทยไมสามารถสงออกไกสดแชแข็งไปจําหนายยัง
ตางประเทศไดเลย ยังคงสงออกไดเฉพาะไกปรุงสุก เนื่องมาจากการขาดความเชื่อมั่นในความ            
ไมปลอดภัยของไกสดแชแข็งซึ่งอาจปนเปอนเชื้อไขหวัดนกและอาจทําใหเกิดการแพรระบาดมายัง
ประเทศผูนําเขาได ดังนั้น จึงเห็นควรปรับปรุงแกไขกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหาร                
ใหครอบคลุมทุกหวงโซการผลิตอาหาร เพื่อสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคทั้งภายในประเทศ
และตางประเทศ โดยเฉพาะประเทศคูคา โดยรายละเอียดการแกไขกฎหมายที่ควบคุมในภาคการ
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ผลิตในแตละหวงโซการผลิตเนื้อไก และกฎหมายที่ควบคุมในสวนของภาคการตลาด จะไดกลาว
ตอไปในขอเสนอแนะ 

 
ทั้งนี้ การเลี้ยงไกเนื้อแบบอุตสาหกรรม ผูประกอบการรายใหญทั้ง 5 ราย ไดแก 

เครือเจริญโภคภัณฑ เครือสหฟารม เครือเบทาโกร บริษัท ซันแวลเลย (ประเทศไทย) จํากัด และ
บริษัท จีเอฟพีที (มหาชน) จํากัด ตามลําดับ ที่ไดกลาวมาในบทที่ 2  ไดดําเนินการในแตละหวงโซ
การผลิต เพื่อใหปลอดภัยจากโรคไขหวัดนก และสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภค ดังนี้ 

ภาคการผลิต 
1. ฟารมเล้ียงไก 
ฟารมเลี้ยงไกของผูประกอบการรายใหญเปนฟารมระบบปด  แบบอีแวป 

(Evaporative Cooling System : Evap) และไดรับการรับรองเปนฟารมมาตรฐานตามระเบียบ
มาตรฐานฟารมเลี้ยงไกเนื้อของประเทศไทย พ.ศ. 2542 ทั้งหมด เนื่องจากกรมปศุสัตวหนวยงานผูมี
อํานาจในการออกใบรับรองสุขภาพสัตว (Health Certificate) ไดกําหนดในเชิงบังคับใหเนื้อไกและ
ผลิตภัณฑที่จะสงออกตองมาจากฟารมมาตรฐานที่กรมปศุสัตวรับรองเทานั้น 

2. อาหารสัตวและยาสัตว 
ในสวนของอาหารสัตวและยาสัตว เกี่ยวของนอยมากในประเด็นของโรค                  

ไขหวัดนก เวนแตกรณีของน้ํายาฆาเชื้อไขหวัดนก และโดยเฉพาะอยางยิ่งการใชวัคซีนในโรค
ไขหวัดนกที่จะไดกลาวถึงตอไป  

3. โรงฆาชําแหละสัตวปก 
โรงฆาชําแหละสัตวปกของบริษัทขนาดใหญ โดยเฉพาะโรงฆาสัตวปกเพื่อการ

สงออกเปนโรงฆาที่ไดมาตรฐาน ไดรับการรับรอง HACCP จากกรมปศุสัตวตามระเบียบ                      
กรมปศุสัตววาดวยการบังคับใชระบบวิเคราะหอันตรายและจุดวิกฤตที่ตองควบคุม (ระบบ 
HACCP) สําหรับโรงฆาสัตวและโรงงานผลิตผลิตภัณฑเนื้อสัตวเพื่อการสงออก พ.ศ. 2547 และ
ไดรับการรับรอง GMP (Good Manufacturing Practice)  

4. การขนสง 
การขนสงสัตวปกมีชีวิตผูประกอบการรายใหญไดรับอนุญาตเคลื่อนยาย ตาม

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว               
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 และในขณะขนสงยังตองคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) ตาม
ระเบียบกรมปศุสัตววาดวย การคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปกระหวางขนสง พ.ศ. 2542 โดย
สัตวตองไมทนทุกขทรมานในระหวางขนสง  
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การขนสงซากสัตว การเคลื่อนยายซากสัตวจากโรงฆาสัตวไปยังผูบริโภค ขนสง
โดยรถหองเย็น ปดมิดชิด นอกจากนี้ ปจจุบันผูประกอบการรายใหญสวนมากมักบรรจุซากสัตวปก
และผลิตภัณฑใสบรรจุภัณฑมาจากโรงฆาชําแหละ อยางกรณีไกซองแดงของซีพี ซ่ึงเปนมาตรการ
หนึ่งในการสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคได 

 
ภาคการตลาด 
1. อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
ผูประกอบการรายใหญไดดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว                   

พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และกฎหมาย
อ่ืนที่เกี่ยวของอยางเครงครัด 

2. อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก 
ผูประกอบการรายใหญไดดําเนินการตามหลักเกณฑที่กฎหมายภายในประเทศ

กําหนด หลักเกณฑระหวางประเทศที่เกี่ยวของ และโดยเฉพาะอยางยิ่งหลักเกณฑการนําเขาของ
ประเทศคูคา เพื่อใหสงออกเนื้อไกและผลิตภัณฑไปขายยังตางประเทศได 

สวนกรณีการเลี้ยงไกแบบกึ่งอุตสาหกรรมและการเลี้ยงไกแบบพื้นบาน                        
ยังจําเปนตองปรับปรุงทั้งภาคการผลิตและการตลาด ดังที่จะไดกลาวตอไปในขอเสนอแนะ 

 
 6.3 ขอเสนอแนะ 
 

ขอเสนอแนะกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในการปองกันและควบคุม
โรคไขหวัดนกในอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อในประเทศไทย มีดังนี้ 

6.3.1 ภาคการผลิต 
6.3.1.1 ฟารมเล้ียงไก 
ก. กฎหมายกําหนดการจัดตั้งฟารม 
ปจจุบันยังไมมีกฎหมายกําหนดการจัดตั้งฟารม สงผลใหฟารมเลี้ยงไกตั้งอยู

กระจัดกระจาย และมีทําเลที่ตั้งไมเหมาะสม ทําใหระบบการปองกันและควบคุมโรคทําไดยาก 
ดังนั้น หากมีกฎหมายกําหนดการจัดตั้งฟารมโดยเฉพาะ ยอมสงผลดีตอระบบการปองกันและ
ควบคุมโรค 

 
 



 
 

180

ข. กฎหมายกําหนดมาตรฐานการเลี้ยง 
ปจจุบันยังไมมีกฎหมายกําหนดมาตรฐานการเลี้ยงสัตวปก และเนื่องจากระบบการ

เล้ียงสัตวปกในประเทศไทยมีความหลากหลาย โดยแตละระบบการเลี้ยงมีระดับมาตรฐานการเลี้ยง 
โดยเฉพาะความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) แตกตางกัน มีขีดความสามารถในการปรับปรุง
เปลี่ยนแปลงแตกตางกันไป ทั้งนี้ แบงระบบการเลี้ยงสัตวปกในประเทศไทยตามระดับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพได 7 ระบบ ดังนี้2  

1. ฟารมเลี้ยงสัตวปกระบบอุตสาหกรรม 
2. ฟารมเลี้ยงสัตวปกระดับกลาง รวมทั้งไกไขและเปดไข ที่สงสัตวปกหรือ

ผลิตภัณฑเขาโรงฆาและชําแหละภายในประเทศ 
3. ฟารมเลี้ยงสัตวปกระดับกลาง รวมทั้งไกไขและเปดไข ที่สงสัตวปกหรือ

ผลิตภัณฑสูตลาดสัตวปกมีชีวิตเพื่อชําแหละเอง เชน เยาวราช คลองเตย 
4. ไกเล้ียงหลังบาน 
5. เปดหรือหานเลี้ยงแบบไลทุง 
6. นกสวยงาม 
7. ไกชน 
จากการระบาดของโรคไขหวัดนกพบวาปจจัยเสี่ยงในการนําและแพรระบาดของ

โรคเกิดจากการนําเชื้อเขาสูแหลงเลี้ยงโดยการปนเปอนของวัสดุ อุปกรณ ยานพาหนะ บุคลากร 
โดยเฉพาะโอกาสที่นกธรรมชาติจะเขาไปสัมผัสกับสัตวปกที่เล้ียงไว ดังนั้น ระบบความปลอดภัย
ทางชีวภาพ จึงจัดวาเปนหัวใจสําคัญในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ทั้งนี้ ระดับความ
ปลอดภัยทางชีวภาพและความเปนไปไดในการปรับปรุงระบบใหดีขึ้นจะแตกตางกันไปตามระบบ
การเลี้ยงสัตวปก ดังนั้น จึงควรมีกฎหมายเขามาควบคุมมาตรฐานการเลี้ยง โดยเฉพาะความ
ปลอดภัยทางชีวภาพใหมีความเหมาะสมตามระบบการเลี้ยงสัตวแตละประเภท  

ค. การนําระบบการควบคุมการผลิตแบบแยกสวน (compartment) มาใชใน
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเพื่อการสงออก 

จากผลการประชุม OIE General Session คร้ังที่ 72 เมื่อเดือนพฤษภาคม 2547 ณ 
สํานักงานใหญ OIE กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ที่ประชุมไดรับรายงานแนวคิดในการควบคุมโรค 

                                                 

2คณะกรรมการดานวิชาการเพื่อกําหนดแนวทางการศึกษาวิจัยโรคไขหวัดนก, 
“แนวทางการควบคุมโรคและการใชวัคซีนปองกันโรคไขหวัดนกในประเทศไทย”, ม.ป.ท., ม.ป.ป., 
หนา 4. (เอกสารไมตีพิมพเผยแพร) 



 
 

181

โดยการใชระบบ zoning และ compartment เพื่อหลีกเลี่ยงการฆาทําลายสัตว ที่นอกจากมีผลทาง
จิตใจแลว ยังเปนการปองกันการสูญเสียสัตวพันธุดีที่กวาจะผลิตคิดคนสายพันธุที่ดีขึ้นมาได ตองใช
เวลานานนับสิบปไวดวย และตอมาแนวคิดนี้ไดรับการรับรองจากสมาชิกในที่ประชุม OIE General 
Session คร้ังที่ 733 ทั้งนี้ แนวคิดระบบ Compartment มีประโยชนตอการสงออกเนื้อไกสดแชแข็ง
ของไทยมาก เนื่องจากระบบนี้ไมคํานึงถึงหลักภูมิศาสตร แตจะเนนหนักดานมาตรฐานความ
ปลอดภัยทางชีวภาพ (Bio-Security Standard) และมาตรฐานการควบคุมและเฝาระวัง เพื่อปองกัน
ความเสี่ยงตอการนําเชื้อไวรัสไขหวัดนกเขาไปแพรระบาดภายในฟารมที่อยูใน compartment ขอดี
ของ compartment คือตราบใดที่ฟารมที่อยูใน compartment ไมมีการติดเชื้อไขหวัดนก เนื้อไกที่ได
จาก compartment นั้น สามารถสงออกในรูปของเนื้อไกสดแชแข็งได แมวายังคงมีการระบาดของโรค
ในพื้นที่อ่ืนของประเทศก็ตาม นอกจากนี้หากพบการติดเชื้อไขหวัดนกใน compartment เฉพาะเนื้อไก
จาก compartment นั้นเทานั้น ที่ไมสามารถสงออกไปจําหนายในรูปเนื้อไกสดแชแข็งได ในขณะที่เนื้อ
ไกสดจาก compartment อ่ืนๆ ยังคงสงออกไดตามปกติ 

ทั้งนี้ สําหรับการดําเนินการระบบ compartment นั้น กรมปศุสัตวไดเจรจากับ             
สหภาพยุโรป ซ่ึงเปนตลาดเนื้อไกรายใหญของไทย เพื่อขอความรวมมือในการควบคุมโรคไขหวัด
นกโดยใชแนวคิดระบบ compartment ขึ้นในประเทศไทยซึ่งนับเปนแหงแรกของโลก ไมเคยมี
ประเทศใดทํามากอน สหภาพยุโรปจึงไดสงผูเชี่ยวชาญจํานวน 2 คน มาใหคําปรึกษาและรวมงานอยาง
ใกลชิดกับกรมปศุสัตว ในชวงแรกระหวางวันที่ 13-17 มิถุนายน 2548 และ 24 กรกฎาคม-16 สิงหาคม 
25484 

ตอมาเมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2549 ไดมีการประชุมระดมความคิดเห็น เร่ือง ระบบ
คอมพารทเมนตในอุตสาหกรรมสัตวปกไทย ณ โรงแรมเอเชีย ราชเทวี กรุงเทพมหานคร เพื่อ
พิจารณา “ระบบคอมพารทเมนตในอุตสาหกรรมสัตวปกไทย” (Compartmentalisation in Poultry 
Industry in Thailand) ผลสรุปจากการประชุมผูประกอบการเลี้ยงสัตวปกเพื่อการสงออกได
เห็นชอบกับระบบคอมพารทเมนตในอุตสาหกรรมสัตวปกไทย และเมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2549 
กรมปศุสัตวไดออกประกาศ เร่ือง ระบบคอมพารทเมนตในอุตสาหกรรมสัตวปกไทย พ.ศ. 2549 
และในวันเดียวกันกรมปศุสัตวไดลงนามบันทึกขอตกลงความรวมมือ เร่ือง การจัดทําระบบ             

                                                 

3DLD/EU Workshop on Poultry Farming Compartmentalisation Project in 
Thailand, August 15, 2005 Siam City Hotel Bangkok THAILAND.p.2 

4Ibid. 
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คอมพารทเมนตในอุตสาหกรรมสัตวปกไทย (Compartmentalisation in Poultry Industry in Thailand)
กับผูประกอบการเลี้ยงสัตวปกเพื่อการสงออก จํานวน 24 บริษัท รวมทั้งสิ้น 78 คอมพารทเมนต 

ฉะนั้น  ระบบคอมพารทเมนตจึงเปนทางเลือกที่นาสนใจอยางยิ่ งสําหรับ
อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก แตอยางไรก็ตาม จะตองมีการเจรจากับประเทศคูคา 
เพื่ อพิจารณาระบบคอมพารท เมนต  ตอไป  ทั้ งนี้  หากเมื่ อประเทศคู ค าพิจารณาระบบ                          
คอมพารทเมนตของไทยแลว ไมวาจะยอมใหนําเขาไกสดแชแข็งจากไทยไดหรือไมก็ตาม กถื็อไดวา
ประเทศไทยไมนิ่งเฉยและกระตือรือรนในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนกแลว 

 
นอกจากขอเสนอแนะในสวนของฟารมเลี้ยงไกดังที่ไดกลาวมาแลวขางตน ยังไดมี

การแกไขพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  พ .ศ .  2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติ                        
โรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ปรากฏตามรางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... ∗           
ซ่ึงมีจุดเดนดังนี้ 

1.  นิยามของโรคระบาด 
รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... ไดกําหนดคํานิยามของโรคระบาดไววา 
“โรคระบาด” หมายความวา กาฬโรคเปด โรคไขหวัดนก โรคแซลโมแนลลา 

โรคทริคิเนลลา โรคนิวคาสเซิล โรคบรูเซลลา โรคปากและเทาเปอย โรคพิษสุนัขบา โรครินเดอร-
เปสต โรคเลปโทสไปรา โรคโลหิตจางติดเชื้อในมา โรควัวบา โรคสมองอักเสบนิปาห โรคอหิวาต
สุกร โรคแอนแทรกซ โรคเฮโมรายิกเซปทิซีเมีย วัณโรค และโรคอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 

หากเกิดการระบาดของโรคชนิดใหมขึ้นมา  ซ่ึงไมปรากฏในคํานิยามของ                
“โรคระบาด” รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณจะตองดําเนินการออกเปนประกาศ
กระทรวงเกษตรและสหกรณ เพื่อกําหนดใหโรคชนิดใหมนั้นเปนโรคระบาดตามพระราชบัญญัตินี้ 
ทั้งนี้ การออกเปนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณกําหนดโรคชนิดใหมเปนโรคระบาด 
เพื่อใหการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคตามรางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. ....               
มีความรวดเร็วกวาการดําเนินการตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 เดิม ซ่ึงกําหนด          
คํานิยามของโรคระบาดไววา  

“โรคระบาด” หมายความวา โรครินเดอรเปสต โรคเฮโมรายิกเซพติซีเมีย โรค 
แอนแทรกซ โรคเซอรา โรคสารติก โรคมงคลอพิษ โรคปากและเทาเปอย โรคอหิวาตสุกร และโรค
อ่ืนตามที่กําหนดในกฎกระทรวง 

                                                 

∗
 ดูเพิ่มเติมทีภ่าคผนวก ข, หนา 256. 
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การกําหนดโรคชนิดใหมเปนโรคระบาดจะตองดําเนินการออกเปนกฎกระทรวง 
ซ่ึงตองผานขั้นตอนและใชระยะเวลานานในการดําเนินการ อาจไมทันตอสถานการณการระบาด
ของโรค ดังนั้น รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... ที่กําหนดใหอํานาจรัฐมนตรีวาการ
กระทรวงเกษตรและสหกรณเปนผูออกประกาศกําหนดโรคระบาดชนิดใหมนั้น เปนกลไกสําคัญ 
ทําใหเกิดความสะดวกรวดเร็วขึ้นในการดําเนินการปองกันและควบคุมโรคที่เกิดขึ้นใหม 

 
2. การกําหนดเขตพื้นท่ีในการปองกันและควบคุมโรคระบาด 
รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. …. ไดกําหนดเขตพื้นที่ในการปองกัน

และควบคุมโรคไว 6 เขต ดังนี้ 
(1) เขตปลอดโรคระบาด 
(2) เขตควบคุมโรคระบาด 
(3) เขตกันชนโรคระบาด 
(4) เขตโรคระบาด 
(5) เขตเฝาระวังโรคระบาด 
(6) เขตโรคระบาดชั่วคราว 
โดยรางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... ไดใหคํานิยามไวดังนี้ 
เขตปลอดโรคระบาด” หมายความวา เขตควบคุมโรคระบาดที่สามารถควบคุม           

มิใหมีโรคระบาดหรือเชื้อโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดในสัตวหรือซากสัตว 
“เขตควบคุมโรคระบาด” หมายความวา ทองที่ที่ดําเนินการปองกันและควบคุม          

มิใหมีโรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิด เพื่อกําหนดเปนเขตปลอดโรคระบาด 
“เขตกันชนโรคระบาด” หมายความวา ทองที่ที่ดําเนินการปองกันและควบคุมมิให

โรคระบาดชนิดหนึ่งหรือหลายชนิดแพรกระจายเขาเขตปลอดโรคระบาดหรือเขาในราชอาณาจักร 
ตามพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 กําหนดพื้นที่ในการปองกันและ

ควบคุมโรคไวเพียง 4 เขต ดังนี้ 
(1) เขตปลอดโรคระบาด 
(2) เขตโรคระบาด 
(3) เขตสงสัยวามีโรคระบาด 
(4) เขตโรคระบาดชั่วคราว 
ทั้งนี้ การเพิ่มเติมเขตพื้นที่ในการปองกันและควบคุมโรคระบาดดังกลาว นาเชื่อได

วาสามารถดําเนินการปองกันและควบคุมโรคไดมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 
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3. ระบบการปองกันและควบคุมโรคระบาด 
รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... มาตรา 7 กําหนดวา 
“เพื่อประโยชนในการปองกันและควบคุมโรคระบาด ใหเจาของสัตวดังตอไปนี้ 

ปฏิบัติตามระบบการปองกันและควบคุมโรคระบาด 
(1) ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
(2) สุนัข แมว 
(3) นก ไก เปด หาน 
(4) สัตวชนิดอื่นตามที่รัฐมนตรีประกาศกําหนด 
ระบบการปองกันและควบคุมโรคตามวรรคหนึ่ง ใหเปนไปตามหลักเกณฑวิธีการ

และเงื่อนไขที่กําหนดในกฎกระทรวง ทั้งนี้ ในกฎกระทรวงดังกลาวใหคํานึงถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับสภาพของสัตวและวัตถุประสงคของการเลี้ยงสัตวแตละชนิด” 

ทั้งนี้  ระบบการปองกันและควบคุมโรคระบาดไดกําหนดขึ้นใหมในราง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... ซ่ึงไมปรากฏในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 
โดยกฎกระทรวงกําหนดระบบการปองกันและควบคุมโรคระบาดตองคํานึงถึงความเหมาะสม
เกี่ยวกับสภาพของสัตวและวัตถุประสงคของการเลี้ยงสัตวแตละชนิด จึงคาดหมายไดวาจะสงผลให
การปองกันและควบคุมโรคมีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 

 
4. การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว 
รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  พ.ศ. .... มาตรา  4 ไดกําหนดคํานิยาม

เครื่องหมายประจําตัวสัตวไววา 
“เครื่องหมายประจําตัวสัตว” หมายความวา เครื่องหมายซึ่งพนักงานเจาหนาที่ 

สารวัตร หรือสัตวแพทยทําหรือส่ังใหเจาของทําไวที่ตัวสัตว ซากสัตว ยานพาหนะ อาคารสถานที่ 
ภาชนะหรือส่ิงหอหุมซากสัตว เพื่อประโยชนในการจําแนกหรือตรวจสอบสัตวหรือซากสัตว 

และในมาตรา 9 ไดกําหนดวา 
“ในทองที่ใดเมื่ออธิบดีเห็นสมควรใหมีการปองกันการเกิดโรคระบาดในสัตว 

ชนิดใด ใหอธิบดีประกาศกําหนดใหสัตวชนิดนั้นในทองที่นั้นทั้งหมดหรือบางสวนของทองที่ตอง
มีเครื่องหมายประจําตัวสัตว 

การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว ลักษณะ ราคา และการยกเวนราคาเครื่องหมาย
ประจําตัวสัตวใหเปนไปตามหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขที่อธิบดีประกาศกําหนด 

ใหเจาของสัตวเปนผูรับผิดชอบชําระราคาเครื่องหมายประจําตัวสัตว” 
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ทั้งนี้ การทําเครื่องหมายประจําตัวสัตว ไดกําหนดขึ้นใหมในรางพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว พ.ศ. .... และไมปรากฏในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 วัตถุประสงค
ของการทําเครื่องหมายประจําตัวสัตวเพื่อปองกันและควบคุมโรคระบาดที่เกิดขึ้นหรืออาจเกิดขึน้ใน
สัตว  ทั้งนี้  ผูวิจัย เห็นวาการกําหนดเครื่องหมายประจําตัวสัตว  สอดคลองกับภาคผนวก 
(Appendices) 3.5.1 แหงประมวลวาดวยสุขภาพสัตวบก ค.ศ. 2006 (Terrestrial Animal Health 
Code 2006) ขององคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des Epizooties : 
OIE) ซ่ึงเนนการบงชี้ตัวสัตว (Animal Identification) และการทวนสอบผลิตภัณฑที่มาจากสัตว 
(Animal Traceability) และปจจุบันประเทศไทยอยูระหวางศึกษาแนวทางการกําหนดรหัสประจําตัว
สัตว (Animal Identification System) โดยนํา RFID (Radio Frequency Identification) ซ่ึงระบุ
ลักษณะของวัตถุดวยคลื่นความถี่วิทยุมาใชในการระบุตัวสัตว เพื่อทราบขอมูลสุขภาพสัตว 
ตรวจสอบติดตามและควบคุมการเคลื่อนยายสัตวไดอยางสะดวกรวดเร็วและแมนยํา นอกจากทําให
สามารถปองกันการระบาดของโรคไดอยางทันทวงทีเมื่อทราบรายงานสัตวปวยแลว ยังสามารถ
เชื่อมโยงกับระบบตรวจสอบยอนกลับผลิตภัณฑอาหารซึ่งเปนปจจัยสําคัญในการสรางความเชื่อมั่น
ใหกับผูบริโภคไดอีกดวย 

 
5. อธิบดีกรมปศุสัตวมีอํานาจในการออกประกาศและระเบียบมากยิ่งขึ้น 
รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... มาตรา 6 กําหนดวา 
“ใหอธิบดีมีอํานาจออกประกาศและระเบียบเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ 
ประกาศและระเบียบนั้น เมื่อไดประกาศในราชกิจจานุเบกษาแลวใหใชบังคับได” 
ทั้งนี้ รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... ไดกําหนดใหอํานาจอธิบดี            

กรมปศุสัตวในการออกประกาศและระเบียบตางๆ มากยิ่งขึ้นกวาที่บัญญัติไวในพระราชบัญญัติ 
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ดังนี้ 

(1) อํานาจในการออกประกาศกําหนดใหอาหารสุก หรือปรุงจากสัตว หรือ
ส่ิงประดิษฐสําเร็จรูปที่ทําจากสัตวเปน “ซากสัตว” ตามที่กําหนดในมาตรา 4 

(2) อํานาจในการออกประกาศกําหนดจํานวนสัตวหรือซากสัตว ลักษณะของ
ยานพาหนะและอุปกรณในการเคลื่อนยายสัตวหรือซากสัตว  ตามมาตรา 8 

(3) อํานาจในการออกประกาศกําหนดใหสัตวในทองที่นั้นๆ ทั้งหมดหรือบางสวน
ของทองที่ตองมีเครื่องหมายประจําตัวสัตว ตามมาตรา 9  

(4) อํานาจในการออกประกาศกําหนดการแจงกรณีสัตวปวยหรือตาย การดําเนินการ
กับสัตวปวย การกําหนดชนิด จํานวน และลักษณะการปวยหรือตายของสัตว ตามมาตรา 11  
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(5) อํานาจในการออกประกาศกําหนดคาใชจายในการดําเนินการกับสัตวหรือซาก
สัตวที่ไมปรากฏเจาของตามมาตรา 14 และมาตรา 15 

(6) อํานาจในการออกประกาศหลักเกณฑ วิธีการ และเงื่อนไขเพื่อใหมีการประกาศ
เปนเขตปลอดโรคระบาดตามมาตรา 17 

(7) อํานาจในการออกประกาศกําหนดการขออนุญาตและออกใบอนุญาตใหทํา
การคาสัตวหรือซากสัตว ตามมาตรา 24 รวมถึงการขอตอใบอนุญาต ตามมาตรา 26 การโอนใบอนญุาต
ตามมาตรา 27 การแสดงความจํานงขอประกอบกิจการตอจากผูตายตามมาตรา 28 การออกใบแทน
ใบอนุญาตตามมาตรา 29 และการเปลี่ยนแปลงแกไขรายการในใบอนุญาตตามมาตรา 30 

(8) อํานาจในการออกประกาศกําหนดการออกใบอนุญาตนําเขา นําออกหรือนําผาน
ราชอาณาจักรซึ่งสัตวหรือซากสัตวตามมาตรา 31 

(9) อํานาจในการออกประกาศกําหนดการนําสัตวหรือซากสัตวผานดานกักกันสัตว
ตามมาตรา 34 

(10) อํานาจในการออกประกาศกําหนดการจายคาปวยการ คาใชจายอื่นที่จําเปนตอง
จาย เนื่องในการปฏิบัติงานใหแกผูปฏิบัติงานตามพระราชบัญญัตินี้ในตางประเทศ หรือนอกสถานที่
ทําการโดยปกติในวันหยุดราชการหรือนอกเวลาราชการ ตามมาตรา 35 

(11) อํานาจในการออกระเบียบโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังในการหัก
คาธรรมเนียมไวเปนคาใชจายในการตรวจหรือควบคุมการนําสัตวหรือซากสัตว เขา ออก หรือผาน
ราชอาณาจักร เปนจํานวนไมเกินรอยละ 50 ของเงินคาธรรมเนียม ตามมาตรา 36 

(12) อํานาจในการออกระเบียบกําหนดวิธีการใหสารวัตรกรมปศุสัตวเขาไปใน
สํานักงานหรือสถานประกอบการของผูรับใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตวตามมาตรา 24 
หรือผูรับใบอนุญาตใหทําการคาเอ็มบริโอหรือน้ําเชื้อสําหรับผสมพันธุของสัตวตามมาตรา 25                    
ตามมาตรา 40 วรรคสี่ 

(13) อํานาจในการออกระเบียบกําหนดใหสัตวแพทยทําลายสัตวหรือซากสัตว หรือ
จัดการโดยวิธีอ่ืนกับสัตวหรือซากสัตวที่ยึดหรืออายัดไว ตามมาตรา 41 

(14) อํานาจในการออกประกาศกําหนดหลักเกณฑ วิธีการใหสัตวหรือซากสัตวที่
นําเขา หรือนําผานราชอาณาจักรโดยไมไดรับอนุญาต ตกเปนของกรมปศุสัตวตามมาตรา 42 (1) 

(15) อํานาจในการออกประกาศกําหนดใหส่ิงที่ยึดหรืออายัดตกเปนทรัพยสินของ
กรมปศุสัตวตามมาตรา 45 (1) 
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6. กําหนดใหสารวัตรกรมปศุสัตวมีอํานาจมากยิ่งขึ้น 
รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว  พ.ศ. .... ไดกําหนดใหอํานาจสารวัตร                  

กรมปศุสัตวตามมาตรา 40 ซ่ึงมีลักษณะทํานองเดียวกับอํานาจของพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ซ่ึงไมปรากฏมีในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว               
พ.ศ. 2499 ดังนี้ 

(1) เขาไปในสํานักงานหรือสถานประกอบการของผูรับใบอนุญาตใหทําการคา
สัตวหรือซากสัตวตามมาตรา 24 หรือผูรับใบอนุญาตใหทําการคาเอ็มบริโอหรือน้ําเชื้อสําหรับผสม
พันธุของสัตวตามมาตรา 25 

(2) เขาไปในอาคารหรือสถานที่อ่ืนใด ในกรณีที่มีเหตุอันควรสงสัยวามีการฝาฝน
หรือไมปฏิบัติตามพระราชบัญญัตินี้ เพื่อตรวจคนและยึดหรืออายัดสัตวหรือซากสัตวที่เกี่ยวกับการ
กระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ หรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของ หรือจับกุมผูกระทํา
ความผิดตามพระราชบัญญัตินี้โดยไมตองมีหมายคน ตามเงื่อนไขที่กําหนด ซ่ึงมีลักษณะทํานอง
เดียวกับที่บัญญัติไวในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 92 (2), (3), (4) และ (5) 

(3) ส่ังเจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะใหหยุดหรือจอด เพื่อตรวจหรือควบคุมให
เปนไปตามพระราชบัญญัติ 

(4) จับกุมผูกระทําความผิดตามพระราชบัญญัติ โดยไมตองมีหมายจับเมื่อปรากฏ
วามีการกระทําความผิดซึ่งหนา หรือมีเหตุอ่ืนที่ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากําหนด 
ทั้งนี้ เพื่อสงตัวผูกระทําความผิดใหพนักงานสอบสวนดําเนินการตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความอาญาตอไป 

(5) ตรวจสัตวหรือซากสัตว เอกสารหรือพยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของเพื่อใหการ
เปนไปตามพระราชบัญญัตินี้ หรือในกรณีมีเหตุอันควรสงสัยวาจะฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม
พระราชบัญญัตินี้ 

(6) ยึดหรืออายัดสัตวหรือซากสัตว ยานพาหนะ เอกสาร หรือพยานหลักฐานอื่นที่
เกี่ยวของกับการกระทําความผิดตามพระราชบัญญัตินี้ 

นอกจากนี้  สารวัตรยังมี อํานาจสอบถามขอเท็จจริง หรือเรียกเอกสารหรือ
พยานหลักฐานอื่นที่เกี่ยวของจากเจาของอาคารหรือสถานที่ หรือเจาของหรือผูควบคุมยานพาหนะได 

ทั้งนี้ การเพิ่มอํานาจใหสารวัตรกรมปศุสัตวมีอํานาจดังกลาว ซ่ึงไมปรากฏใน
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 นั้น ยอมอํานวยความสะดวกในการปฏิบัติงานของสารวัตร
กรมปศุสัตวในการปองกันและควบคุมโรคไดมากยิ่งขึ้น 
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7. การจายเงินสินบนและเงินรางวัล  
รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... มาตรา 46 มาตรา 47 มาตรา 49 และ

มาตรา 50 กําหนดหลักเกณฑการจายเงินสินบนและเงินรางวัล ซ่ึงไมปรากฏมีในพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 วัตถุประสงคของการจายเงินสินบนและเงินรางวัลเพื่อเปนการจูงใจ
พนักงานเจาหนาที่และบุคคลทั่วไปในการดําเนินการตามพระราชบัญญัติ โดยมีหลักเกณฑในการ
จายเงินสินบนและเงินรางวัลพอสังเขป ดังนี้ 

ประการแรก กรณีส่ิงที่ยึดหรืออายัดไวตกเปนของกรมปศุสัตวตามเงื่อนไขที่
กําหนด ตามมาตรา 46 

สารวัตรกรมปศุสัตวที่ไดรับมอบหมายจากอธิบดีกรมปศุสัตวมีอํานาจขาย
ทอดตลาด และหักเงินที่ขายไดเปนคาใชจายตามที่จายจริง เหลือเทาใดหักไวไมเกินกึ่งหนึ่งเพื่อจาย
เปนเงินสินบนและเงินรางวัล สวนที่เหลือใหนําสงเปนเงินรายไดแผนดิน โดยการจายเงินสินบน
และเงินรางวัลใหเปนไปตามระเบียบที่ รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของ
กระทรวงการคลัง 

ประการที่สอง กรณีมีการจับกุมผูกระทําความผิด ตามมาตรา 47 
เมื่อพนักงานอัยการรองขอ ใหศาลสั่งจายเงินสินบนแกผูนําจับรอยละ 25 และเงิน

รางวัลแกผูจับรอยละ 30 ของจํานวนเงินสุทธิจากการขายทอดตลาดของกลางที่ศาลสั่งใหริบ สวนที่
เหลือใหนําสงเปนรายไดแผนดิน 

ประการที่สาม กรณีมีของกลางตามมาตรา 46 หรือมาตรา 47 แตขายทอดตลาด
ไมได หรือไมมีของกลาง ตามมาตรา 49 

ใหจายเงินสินบนและเงินรางวัลจากเงินคาปรับที่ไดชําระตอศาลหรือคาปรับจาก
การเปรียบเทียบปรับไมเกินกึ่งหนึ่งของจํานวนเงินคาปรับดังกลาว โดยการจายเงินสินบนและเงิน
รางวัลใหเปนไปตามระเบียบที่รัฐมนตรีประกาศกําหนดโดยความเห็นชอบของกระทรวงการคลัง 

นอกจากนี้ กรณีไมมีผูมารับเงินสินบนและเงินรางวัลตามมาตรา 46 มาตรา 47 
หรือมาตรา 49 ภายใน 5 ป ใหนําสงเงินดังกลาวเปนรายไดแผนดินตามมาตรา 50 

 
8. การกําหนดคาปรับเปนรายวัน 
รางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... มาตรา 54 กําหนดใหเจาของสัตวที่ไม

ปฏิบัติตามระบบการปองกันและควบคุมโรคระบาดตามหลักเกณฑและเงื่อนไขที่กําหนดใน
กฎกระทรวง ตามที่กําหนดในมาตรา 7 ตองระวางโทษจําคุกไมเกิน 1 เดือน หรือปรับไมเกิน 10,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ และปรับเปนรายวันอีกวันละไมเกิน 1,000 บาท จนกวาจะปฏิบัติใหถูกตอง 
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วัตถุประสงคของการปรับเปนรายวันดังกลาวเพื่อลงโทษผูกระทําความผิดเพื่อให
ยุติการกระทําที่ขัดตอกฎหมาย ซ่ึงวิธีการปรับในเชิงลงโทษดังกลาวไมปรากฏในพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ทั้งนี้ คาดหมายไดวาการปรับในเชิงลงโทษตามมาตรา 54 ยอมทําให
ผูฝาฝนกฎหมายเข็ดหลาบหรือผูคิดที่จะฝาฝนกฎหมายเกรงกลัวที่จะกระทําความผิด 

 
จากที่ กล าวมา เปนข อ เสนอแนะในส วนของฟารม เลี้ ย งสัตว  และร า ง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... ซ่ึงมีเนื้อหาที่โดดเดนและไมปรากฏมีในพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 ถือไดวาเปนการอุดชองวางที่มีอยูในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว 
พ.ศ. 2499 แตอยางไรก็ตาม ผูวิจัยเห็นวารางพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... ยังกําหนด            
ไมครอบคลุมถึงทําเลที่ตั้งของฟารม และมาตรฐานการเลี้ยงไกภายในฟารม ซ่ึงเปนมาตรการสําคัญ
ในการปองกันและควบคุมโรค ทั้งนี้ ในสวนของฟารมเลี้ยงไกจะเห็นไดวามีลักษณะการเลี้ยงที่
แตกตางกัน ตั้งแตฟารมเลี้ยงไกแบบอุตสาหกรรม แบบกึ่งอุตสาหกรรม และแบบพื้นบาน ซ่ึงในแต
ละระบบการเลี้ยงตางมีมาตรการในการปองกันและควบคุมโรคที่แตกตางกัน โดยผูวิจัยมี
ขอเสนอแนะในสวนของการจัดตั้งฟารมและกําหนดมาตรฐานการเลี้ยงในแตละระบบ ดังนี้ 

1. การเลี้ยงไกแบบอุตสาหกรรม ควรมีกฎหมายกําหนดที่ตั้งฟารม และมาตรฐานการ
เล้ียงไกภายในฟารม โดยกําหนดไวในมาตราใดมาตราหนึ่งในพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. .... 
และใหอํานาจกําหนดรายละเอียดทําเลที่ตั้งของฟารมและมาตรฐานการเลี้ยงไกภายในฟารมไวใน
กฎกระทรวง ในลักษณะทํานองเดียวกับการจัดตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ซ่ึงตาม
พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตว พ.ศ. 2535 กําหนดทําเลที่ตั้งและมาตรฐานของโรงฆาสัตวไวใน
มาตรา 11 โดยมาตราดังกลาวใหอํานาจกําหนดรายละเอียดไวในกฎกระทรวง ฉบับที่ 5 (พ.ศ. 2539) 
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535  

2. การเลี้ยงไกแบบกึ่งอุตสาหกรรม ผูวิจัยเห็นวาควรมีกฎหมายกําหนดที่ตั้งฟารม 
และมาตรฐานการจัดการฟารม โดยกําหนดไวในมาตราใดมาตราหนึ่งในพระราชบัญญัติโรค                  
ระบาดสัตว พ.ศ. .... และใหอํานาจกําหนดรายละเอียดทําเลที่ตั้งของฟารมและมาตรฐานการจัดการ
ฟารมไวในกฎกระทรวง เชนเดียวกับการเลี้ยงไกแบบอุตสาหกรรมที่กลาวมาในขอ 1. 

3. การเลี้ยงไกแบบพื้นบาน ผูวิจัยเห็นวาควรกําหนดมาตรการขึ้นทะเบียนการเลี้ยง
สัตวปกทั่วประเทศ ไมวาจะเปนการเลี้ยงไกหลังบาน การเลี้ยงไกเพื่อความสวยงาม การเลี้ยงไวเพื่อ
เกมกีฬา หรือแมกระทั่งการเลี้ยงสัตวปกอื่นที่มีความเสี่ยงสูงอยางกรณีของเปดไลทุง เพื่อใหทราบ
ระบบการเลี้ยงสัตวปกแบบพื้นบาน ทั้งนี้ เพื่อเปนการปูพื้นฐานในการพัฒนาเขาสูระบบความ
ปลอดภัยทางชีวภาพที่เหมาะสมตอไป ซ่ึงมาตรการขึ้นทะเบียนสัตวปกทั่วประเทศนี้ ควรกําหนด
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ผลประโยชนที่ผูขึ้นทะเบียนสัตวปกจะไดรับจากการดําเนินการขึ้นทะเบียนสัตวปก ทั้งนี้ เพื่อจูงใจ
ใหผูเล้ียงสัตวปกเขาสูระบบโดยสมัครใจ 

 
6.3.1.2 อาหารสัตวและยาสัตว 
ประเด็นขอเสนอแนะในสวนของอาหารสัตวและยาสัตวที่เกี่ยวของกับการปองกัน

และควบคุมโรคไขหวัดนก แบงการพิจารณาไดดังนี้  
ก. อาหารสัตว  
พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดกําหนดมาตรการในการ
ปองกันและควบคุมโรคที่อาจปนเปอนมากับอาหารสัตวไดอยางมีประสิทธิภาพในระดับหนึ่งแลว 
ดังที่ทราบกันวาในประเทศไทยไมเคยเกิดการระบาดของโรค อันเนื่องมาจากการปนเปอนของเชื้อ
โรคที่ติดมากับอาหารสัตว อยางไรก็ตาม เพื่อใหการบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ               
อาหารสัตว พ.ศ. 2525  มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น เห็นควรใหมีการแกไขพระราชบัญญัติควบคุม
คุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. 2525 ในประเด็นที่เกี่ยวกับโรคไขหวดันก ดังนี้  

1. แกไขคํานิยาม คําวา “อาหารสัตว” ซ่ึงแตเดิมพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว พ.ศ. 2525 ไดใหคํานิยามไววา “อาหารสัตว หมายความวา วัตถุที่มุงหมายเพื่อใชเล้ียง
สัตวที่รัฐมนตรี โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพอาหารสัตว ประกาศเปนอาหาร
สัตวในราชกิจจานุเบกษา” ซ่ึงจากคํานิยามดังกลาว วัตถุใดๆ จะเปนอาหารสัตวไดตอเมื่อ
รัฐมนตรีวาการกระทรวงเกษตรและสหกรณ (โดยคําแนะนําของคณะกรรมการควบคุมคุณภาพ
อาหารสัตว) ไดประกาศใหเปนอาหารสัตวเทานั้น ซ่ึงทําใหคําวาอาหารสัตวมีความหมายแคบ และ
ไมครอบคลุมถึงวัตถุใดๆที่สัตวกิน ดื่ม เลีย หรือวิธีการใดที่นําเขาสูตัวสัตวได ดังนั้น จึงเห็นควร
แกไขคํานิยามคําวา “อาหารสัตว” ดังนี้ 

“อาหารสัตว” หมายความวา 
(1) วัตถุที่มุงหมายเพื่อใชเล้ียงสัตว โดยการกิน ดื่ม หรือเลีย หรือ 
(2) วัตถุที่มุงหมายเพื่อใชเปนสวนผสมในการผลิตอาหารสัตว” 
2. เพิ่มคํานิยามของคําวา “อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ” โดยกําหนดวา  
“อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ” หมายความวา อาหารสัตวที่มีผลกระทบตอเศรษฐกิจ

และสังคม หรืออาจเปนอันตรายตอตัวสัตว หรือสงผลตอผูบริโภคเนื้อสัตวโดยรวม ซ่ึงผูไดรับ
ใบอนุญาตผลิตอาหารสัตวเพื่อขายหรือนําเขาซึ่งอาหารสัตวเพื่อขายตองขึ้นทะเบียน โดยรัฐมนตรี
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เปนอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ ตามคําแนะนําของคณะกรรมการ
ควบคุมคุณภาพอาหารสัตว  
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ทั้ งนี้  การกํ าหนดคํ านิ ยามเพิ่ มเติมในสวนของอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ                          
มีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการผลิต หรือนําเขาเพื่อขายซึ่งอาหารสัตวควบคุมเฉพาะ และเพื่อควบคุมสูตร
อาหารสัตวควบคุมเฉพาะ รายละเอียดปรากฏตามรางพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว พ.ศ. ....∗  

ข. ยาสัตว 
ประเด็นของยาสัตวที่เกี่ยวกับโรคไขหวัดนกโดยตรง คือ การใชวัคซีนไขหวัดนก  
1.ขอบงใชของวัคซีนปองกันโรคไขหวัดนกโดยทั่วไป5 
วัคซีนไขหวัดนกโดยทั่วไปมีขอบงใช 2 ลักษณะ คือ 
(1) การเสริมสรางภูมิคุมกันโรคแบบวงแหวน (Ring Vaccination) เปนการใช

วัคซีนในลักษณะฉุกเฉินโดยมีวัตถุประสงคเพื่อควบคุมการระบาดของโรคไมใหแพรกระจาย
ออกไปในวงกวาง 

(2) การเสริมสรางภูมิคุมกันในสัตวปกทดแทน (Suppressor Vaccination) เปนการ
ใชวัคซีนในสัตวปกที่นําเขาทดแทนในพื้นที่ที่มีการทําลายสัตวไปเนื่องจากโรคไขหวัดนกกอนหนา 
แตไมแนใจวาไดมีการทําลายเชื้อโรคไดหมดไปจากพื้นที่ไดจริง ดังนั้น จึงเสริมสรางภูมิคุมกัน
ใหกับสัตวปกที่นํามาเลี้ยงทดแทนในพื้นที่ดังกลาว 

อยางไรก็ตาม การใชวัคซีนปองกันโรคไขหวัดนกในลักษณะที่แตกตางกันขางตน 
จําเปนตองใชควบคูกับมาตรการควบคุมโรคอื่นๆ และใชไดเพียงระยะเวลาหนึ่ง โดยไมสามารถใช
ติดตอกันเปนระยะเวลานาน  หรือใชในพื้นที่ทั่วไปไดเชนเดียวกับวัคซีนปองกันโรคอื่นๆ                      
ในสัตวปก แตจําเปนตองมีกลยุทธในการพิจารณาถึงพื้นที่เฉพาะที่จําเปนตองใชวัคซีน และระหวาง
ที่มีการใชวัคซีนตองมีระบบการติดตามประสิทธิภาพของการใชวัคซีนในพื้นที่และเชื้อไวรัสที่อาจ
หลงเหลืออยูในพื้นที่ดังกลาว ซ่ึงการติดตามไดอยางมีประสิทธิภาพนั้น จําเปนตองอาศัยระบบการ
ขึ้นทะเบียนกลุมหรือพื้นที่ที่ใชวัคซีนรวมทั้งตัวสัตวปกดวย 

2. ขอดีและขอเสียของการใชวัคซีนปองกันโรคไขหวัดนก6 

                                                 

∗ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข, หนา 282. 
5คณะอนกุรรมการดานวิชาการเพื่อกําหนดแนวทางการศกึษาวจิัยโรคไขหวัดนก, 

“แนวทางการควบคุมโรคและการใชวัคซนีปองกันโรคไขหวดันกในประเทศไทย”, ม.ป.ท., ม.ป.ป. 
(เอกสารไมตพีิมพเผยแพร). 

6 สัมภาษณ นิรันดร เอื้องตระกูลสุข, ผูอํานวยการสํานักควบคุม ปองกันและบําบัด
โรคสัตว กรมปศุสัตว, 19 มิถุนายน 2549. 
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การที่จะพิจารณาขอดีขอเสียของการใชวัคซีนไขหวัดนกนั้น ตองตอบสมมุติฐาน
กอนวา วัคซีนที่ใชนั้นไดคุณภาพ ไดมาตรฐานตามหลักเกณฑขององคการโรคระบาดสัตวระหวาง
ประเทศ (Office International des Epizooties : OIE) หรือไม หากเมื่อวัคซีนดังกลาวไดคุณภาพและ
มีมาตรฐานดังกลาวแลว จึงมาพิจารณาถึงขอดีและขอเสียของการใชวัคซีน 

2.1 ขอดี  
1) การใชวัคซีนชวยลดการขับออกของเชื้อไวรัสไขหวัดนกจากสัตวที่ไดรับเชื้อ

หรือสัตวปวยไดจํานวนหนึ่ง ทําใหลดโอกาสการแพรกระจายของโรคทั้งระหวางสัตวปกดวยกัน 
และจากสัตวปกสูคนไดระดับหนึ่ง 

2) วัคซีนที่ผลิตจากเชื้อไวรัสที่มีสัดสวนของพันธุกรรมที่เหมือนกับเชื้อที่เปน
สาเหตุของการระบาดของโรคสูง สามารถปองกันการเกิดโรคและการปวยตายของสัตวปกจาก       
โรคไขหวัดนกไดระดับหนึ่ง สัตวปกไมปวยตาย ไมแสดงอาการปวยตาย 

2.2 ขอเสีย 
1) ระบบการตรวจสอบสัตวปกทําไดยาก 
-  การตรวจพิสูจนวาสัตวปกไดรับเชื้อจากวัคซีน หรือไดรับเชื้อจากสิ่งแวดลอม 

พิสูจนไดยาก โดยเฉพาะอยางยิ่งในกรณีวัคซีนที่ใชเปนชนิดหรือตัวเดียวกับเชื้อที่กําลังระบาดอยู 
ตัวอยางเชน เชื้อไขหวัดนกที่ระบาดอยู คือ H5N1 วัคซีนที่ใชก็ H5N1 เหมือนกัน การที่จะพิสูจนวา
สัตวปกไดรับเชื้อจากวัคซีนหรือจากสิ่งแวดลอม และไดรับเชื้อในชวงใด ทําไดยากมาก หากใช
วัคซีนคนละตัวกับเชื้อไขหวัดนกก็อาจชวยใหการตรวจพิสูจนไดงายขึ้น แตประสิทธิภาพจะไมดี
เทากับการใชวัคซีนตัวเดียวกับเชื้อที่กําลังระบาดอยู ทั้งนี้ วิธีการตรวจพิสูจนสัตวปกวาไดรับเชื้อ
จากวัคซีนหรือจากสิ่งแวดลอมทําโดยการตรวจเลือด ซ่ึงแบงแยกไดยากมาก นอกจากนี้การตรวจ
พิสูจนดังกลาวตองเสียคาใชจายจํานวนมาก ไมคุมคา เมื่อเปรียบเทียบกับมาตรการอื่นๆ  

- ตองมีการขึ้นทะเบียนสัตวปกที่ทําวัคซีน เพื่อตรวจติดตาม ทั้งนี้ การทําวัคซีน
จะตองทําในสัตวปกที่มีความเสี่ยงสูง เชน ไกพื้นเมือง ทั้งไกชนและไกเล้ียงหลังบาน ซ่ึงในแทบทุก
ครัวเรือนในชนบทตางก็เล้ียงไกพื้นเมือง ทําใหจัดระบบเพื่อควบคุมและขึ้นทะเบียนสัตวปกไดยาก 
นอกจากนี้ ยังมีประเด็นของเปดไลทุง ซ่ึงจะตองมีการขึ้นทะเบียนควบคุม เพื่อดําเนินการตอไป 
อยางไรก็ตาม ไกเนื้อในโรงเรือน และไกไข สามารถวางระบบในการควบคุมไดดีกวาไกพื้นเมือง 
และเปดไลทุง 

- หากทําวัคซีนแลว ผูประกอบการหรือเจาของสัตวปกอาจมองวาโรคไขหวัดนก
ไมใชโรคที่นากลัวอีกตอไป เนื่องจากสัตวปกของตนทําวัคซีนแลวมันคงไมตาย และอาจทําให
เจาของประมาทและไมระมัดระวัง แตทั้งนี้ ในความเปนจริงแมสัตวปกไดรับวัคซีนแลวก็ตาม ยังมี
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โอกาสไดรับเชื้อจากสิ่งแวดลอม รวมทั้งปลอยเชื้อออกสู ส่ิงแวดลอมไดอีก คนอาจติดโรค              
ไขหวัดนกไดงายขึ้น เนื่องจากไกไมแสดงอาการ ไมปวยตาย และยังคงปลอยเชื้อออกสูส่ิงแวดลอม 

2) การกําจัดโรคทําไดยาก 
สัตวปกที่ไดรับวัคซีนแลวไมแสดงอาการ ไมปวยตาย นอกจากนี้ การสุมตัวอยาง

สัตวปกที่ไมไดทําวัคซีน (sentinel birds) ซ่ึงถูกสงไปอยูในฟารมสัตวปกที่มีการทําวัคซีน                     
เพื่อพิสูจนวาสัตวปกที่ไมไดทําวัคซีนไดรับเชื้อไขหวัดนกหรือไม ซ่ึงหากสัตวปกที่ไมไดทําวัคซีน
ไดรับเชื้อ เจาของฟารมอาจไมรายงานการเกิดโรค เนื่องจากหากรายงานการเกิดโรคแลว สัตวปกใน
ฟารมของตนก็จะตองถูกทําลาย ฉะนั้น การกําจัดโรคไขหวัดนกจึงทําไดยากขึ้น 

3) การกลายพันธุของโรคไขหวัดนก 
สัตวปกที่มีการทําวัคซีนแลว ไดรับเชื้อไขหวัดนกทั้งจากวัคซีนและอาจไดรับเชื้อ

จากสิ่งแวดลอมอีก จึงอาจมีการพัฒนาปรับเปลี่ยนรูปรางเพื่อการอยูรอด ซ่ึงเชื้อไวรัสไขหวัดนกเปน
เชื้อไวรัสที่สามารถปรับเปลี่ยนตัวเองเพื่อการอยูรอดไดดีที่สุดในโลก 

4) การสงออก 
ประเด็นการสงออก ถือวาเปนประเด็นยอยในการพิจารณาวาจะใชหรือไมใช

วัคซีน ทั้งนี้ เนื่องจากประเทศไทยเปนประเทศผูสงออกเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑจากสัตวปก การ
ใชวัคซีนในสัตวปก จะตองแจงประเทศคูคา ซ่ึงเขาจะถามเรามาวาเรามีวิธีการจัดการอยางไร ซ่ึงใน
สวนนี้ประเทศไทยตองอธิบายใหได หากประเทศคูคายอมรับแลว ผูบริโภคซึ่งเปนผูซ้ือสินคา มี
ความเชื่อมั่นหรือไม เนื่องจากหากใหเลือกซื้อระหวางเนื้อสัตวปกที่ทําวัคซีน กับเนื้อสัตวปกที่ไม
ทําวัคซีน แนนอนวาผูบริโภคยอมเลือกซื้อเนื้อสัตวปกที่ไมทําวัคซีน 

จากขอดีและขอเสียของการใชวัคซีนดังกลาวขางตน ผูวิจัยเห็นวาประเทศไทย        
ไมควรใชวัคซีนในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก เนื่องมาจากเหตุผลดังนี้ 

1. การใชวัคซีนตองใชรวมกับมาตรการอื่นในการปองกันและควบคุมโรครวมดวย 
เชน การทําลายสัตวทิ้งทั้งหมด (stamping out policy) มาตรการปองกันโรคเขาฟารมหรือระบบ
ความปลอดภัยทางชีวภาพ (biosecurity) นอกจากนี้ ยังมีความจําเปนตองใหความรูกับเกษตรกร การ
กํากับดูแลการใชวัคซีนโดยหนวยงานภาครัฐ ความจําเปนตองมีกลุมสัตวที่ใชติดตามการติดเชื้อที่
จะเกิดขึ้นในพื้นที่ (sentinel birds) 

2. ไมมีวัคซีนใดสามารถหยุดการแพรเชื้อไดทันที สัตวปกที่ไดรับวัคซีนแลวยังคง
ปลอยเชื้อไวรัสออกสูส่ิงแวดลอม นอกจากนี้เชื้อไวรัสที่หลงเหลืออยูจากสัตวปกที่ไดรับวัคซีน แลว
ไดรับเชื้อในเวลาตอมา ยอมเกิดการกลายพันธุของเชื้อไวรัสดังกลาวได 

3. วัคซีนที่ผลิตจากแหลงการผลิตตางๆ อาจไมใหผลประสิทธิภาพในการปองกัน
โรคไดในระดับเดียวกันในพื้นที่อ่ืนๆ เสมอไป 
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4. เชื้อไวรัสไขหวัดนกมีคุณสมบัติพิเศษในการกลายพันธุ หากเกิดการพัฒนา
กลายเปนไวรัสสายพันธุใหม อาจพัฒนาการติดตอจากสัตวปกมายังคน รวมทั้งติดตอจากคนสูคนได 

5. การใชวัคซีนในสัตวปกเพื่อปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก อาจไมเปนที่
ยอมรับของประเทศคูคา และอาจไมเปนที่ยอมรับของผูบริโภค 

ฉะนั้น การใชวัคซีนไขหวัดนกในสัตวปก ถือวาเปนทางเลือกหนึ่งในการปองกัน
และควบคุมโรคไขหวัดนก และอาจถือไดวาเปนทางเลือกสุดทาย หากมาตรการในการปองกันและ
ควบคุมโรคดวยวิธีการอื่นๆ ไมไดผลแลว จึงจะพิจารณาทางเลือกนี้ 

 
6.3.1.3 โรงฆาชําแหละสัตวปก 
ประเด็นขอเสนอแนะในสวนของโรงฆาและชําแหละสัตวปกที่เกี่ยวของกับการ

ปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ที่สําคัญ คือ การแกไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติควบคุมการ              
ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 เนื่องจากพระราชบัญญัติฉบับนี้ แตเดิมใชบังคับกับสัตว
ใหญอยางโค กระบือ แพะ แกะ สุกร ดังนั้น เมื่อนํามาใชบังคับกับสัตวเล็กอยางสัตวปก จึงทําใหเกิด
ปญหาในทางปฏิบัติ จึงเห็นสมควรแกไขปรับปรุงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ดังนี้  

1. อายุใบอนุญาตโรงฆาสัตว โรงพกัสัตว และการฆาสัตว 
ควรกําหนดอายุใบอนุญาตตั้ งโรงฆาสัตว  โรงพักสัตว  และการฆาสัตว                       

ตามมาตรา 11 เพื่ออยางนอยใหรัฐเขาไปตรวจสอบการดําเนินการตามมาตรฐานตามกฎหมายทุก
คร้ังที่มีการตอใบอนุญาต  

2. การประทับตราที่เนื้อสัตวปก 
การบังคับใชพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

กับสัตวปกจําพวกไก เปด และหาน ไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับแกไก เปด และหาน ในทุกทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 แตทั้งนี้ พระราชบัญญัติ
ควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 แตเดิมบังคับใชกับสัตวใหญอยางโค กระบือ 
แพะ  แกะ  สุกร เมื่อนํามาบังคับใชกับสัตวเล็กอยางสัตวปกจึงทําใหมีปญหาในทางปฏิบัติ 
ตัวอยางเชน กรณีการประทับตราที่เนื้อสัตวตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ซ่ึงกําหนดใหการประทับตรา
รับรองใหจําหนายเนื้อสัตวตองประทับที่เนื้อสัตว แตเมื่อมาบังคับใชกับสัตวปก ซ่ึงมีขนาดเล็กและ
มีการแบงแยกเปนชิ้นสวนตางๆ จึงไมสามารถประทับตราที่เนื้อสัตวได แตหากพิจารณาถึง
เจตนารมณของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 แลว ผูวิจัยเห็น
วาการที่กฎหมายกําหนดใหประทับตรารับรองใหจําหนายที่เนื้อสัตว เพื่อแสดงใหเห็นไดชัดเจนวา
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เนื้อสัตวดังกลาวไดผานการตรวจรับรองจากพนักงานเจาหนาที่แลว แตเมื่อพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับใชกับสัตวปก (ไก เปด และหาน) เมื่อไมสามารถ
ประทับตราที่เนื้อสัตวอยางสัตวใหญ (โค กระบือ แพะ แกะ สุกร) ได การประทับตราที่บรรจุภัณฑ 
หรือกระทําการใดๆ ใหปรากฏเครื่องหมายที่บรรจุภัณฑไดชัดเจนวาเนื้อสัตวปกดังกลาวไดผานการ
ตรวจรับรองโดยพนักงานเจาหนาที่แลว ยอมไมขัดตอเจตนารมณของกฎหมาย ทั้งนี้ ในสวนของ
การประทับตราเนื้อสัตวนั้น ผูวิจัยเห็นวาควรออกเปนประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ อาศัย
อํานาจตามมาตรา 24 วรรคหนึ่ง ประกอบมาตรา 35 แหงพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 กําหนดวิธีการประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตว โดยอาจแยก
ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณดังกลาวเปน 2 ฉบับ กลาวคือ กําหนดการประทับตรารับรอง
ใหจําหนายเนื้อสัตวประเภทสัตวใหญ อยางโค กระบือ แพะ แกะ สุกร ฉบับหนึ่ง และ การ
ประทับตรารับรองใหจําหนายเนื้อสัตวปก ไก เปด และหาน อีกฉบับหนึ่งแยกตางหากจากกัน 

3. การเก็บอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว  และคาธรรมเนียม               
โรงพักสัตว  

ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ในขอ 4 กําหนดวา “ใหยกเวนอากรการฆาสัตวสําหรับ
การฆาสุกร ไก เปด หรือหาน เพื่อสงออกจําหนายยังตางประเทศ” แตการฆาสุกร ไก เปด หรือหาน 
เพื่อการบริโภคภายในประเทศตองเสียอากรการฆาสัตว  คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว  และ
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว แตหากฆาสัตวดังกลาวเพื่อสงไปจําหนายยังตางประเทศ ไดรับยกเวน
อากรการฆาสัตว ผูวิจัยเห็นวาการเก็บอากรการฆาสุกร ไก เปด หรือหาน เพื่อการบริโภค
ภายในประเทศดังกลาว โดยเฉพาะการฆาไก เปด หรือหาน ไมเปนการจูงใจใหผูประกอบการนํา
สัตวปกเขาสูโรงฆาสัตว อีกทั้ง การกําหนดยกเวนอากรการฆาสัตวเฉพาะเพื่อการสงออกดังกลาว 
เปนมาตรการอุดหนุนการสงออก ขัดตอหลักการคาเสรีขององคการการคาโลก จึงเห็นควรแกไข
กฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและ
จําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 โดยระบุใหยกเลิกทั้งอากรการฆาสัตว คาธรรมเนียมโรงฆาสัตว และ
คาธรรมเนียมโรงพักสัตว สําหรับการฆาสัตวปก ไก เปด หรือหาน ทั้งการฆาเพื่อการบริโภค
ภายในประเทศและเพื่อการสงออก ทั้งนี้ เพื่อจูงใจใหการฆาสัตวปกเขาสูระบบโรงฆาสัตว และยัง
เปนมาตรการในการสงเสริมการสงออกอีกดวย 

นอกจากนี้แลว โดยภาพรวมของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนาย
เนื้อสัตว พ.ศ. 2535 เห็นควรมีการจัดทํารายงานวิจัยเพื่อศึกษาสภาพการณของโรงฆาสัตวทั่ว
ประเทศ ทั้งโรงฆาโค กระบือ แพะ แกะ สุกร และโดยเฉพาะอยางยิ่งโรงฆาสัตวปก เพื่อพิจารณา
ปญหาในทางปฏิบัติที่เกิดขึ้น เพื่อนํารายงานวิจัยดังกลาวมาพิจารณาแกไขพระราชบัญญัติควบคุม
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การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 ใหมีเนื้อหาที่ดี และเพื่อใหการบังคับใช มีประสทิธภิาพ
และปฏิบัติไดจริง 

 
6.3.1.4 การขนสง 
ตามที่ไดกลาวมา พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดย

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ไดกําหนดมาตรการปองกันและควบคุม           
โรคระบาดโดยควบคุมการเคลื่อนยายสัตวทั้งภายในประเทศและระหวางประเทศไวดีในระดับหนึ่ง
แลว ฉะนั้น ประเด็นขอเสนอแนะในสวนของการขนสงสัตวปก ที่เกี่ยวของกับการปองกันและ
ควบคุมโรคไขหวัดนก ที่สําคัญ คือ การกําหนดหลักเกณฑการขนสงสัตวมีชีวิตจากฟารมไปยัง            
โรงฆาสัตว ซ่ึงตองคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว (Animal Welfare) และการกําหนดหลักเกณฑ
สุขอนามัยในขณะขนสงซากสัตวจากโรงฆาสัตวไปยังผูบริโภค เนื่องจากการขนสงซากสัตวโดยไม
ถูกสุขลักษณะอาจทําใหเกิดการปนเปอนของเชื้อโรคมายังซากสัตวที่ขนสง หรือในขณะเดียวกัน            
ซากสัตวที่ขนสงอาจเปนตัวแพรเชื้อโรคในขณะทําการขนสง  

ทั้งนี้  ในสวนของการขนสงสัตวปกจากฟารมไปยังโรงฆา  ไดมีระเบียบ                       
กรมปศุสัตววาดวยการคุมครองและดูแลสวัสดิภาพสัตวปกระหวางขนสง พ.ศ. 2542 สวน
สุขอนามัยการขนสงซากสัตวนั้น ปจจุบันกรมปศุสัตวไดดําเนินการยกราง รางระเบียบกรมปศุสัตว
วาดวยมาตรฐานรถขนสงสัตวปกมีชีวิต ซากสัตวปก และผลิตภัณฑ พ.ศ. .... ซ่ึงระเบียบและราง
ระเบียบดังกลาว มิใชกฎหมาย เปนเพียงระเบียบซึ่งยังเปนมาตรการสมัครใจของผูประกอบการ 
หากมีกฎหมายควบคุมทั้งสวัสดิภาพสัตวในขณะขนสงสัตวจากฟารมมายังโรงฆาสัตว และกําหนด
สุขอนามัยการขนสงซากสัตวจากโรงฆาสัตวไปยังผูบริโภคแลว นอกจากเปนวิธีการหนึ่งในการ
ปองกันและควบคุมโรคแลว ยังเปนการเพิ่มศักยภาพในการแขงขันสินคาปศุสัตวระดับระหวาง
ประเทศ รวมทั้งเปนขอตอรองในการจัดทําขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade Agreement) ที่อาจ
เกิดมีขึ้นในสินคาปศุสัตวอีกดวย ฉะนั้น จึงเห็นควรเพิ่มเติม สวัสดิภาพสัตวในขณะขนสงสัตวมี
ชีวิตจากฟารมไปยังโรงฆา และสุขอนามัยการขนสงซากสัตวจากโรงฆาไปยังผูบริโภค โดยในสวน
ของสวัสดิภาพสัตวควรมีกฎหมายกําหนดโดยเฉพาะ โดยออกเปนรางพระราชบัญญัติปองกันการ
ทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว พ.ศ. .... สวนสุขอนามัยการขนสงซากสัตวจากโรงฆาสัตวไป
ยังผูบริโภคนั้น ผูวิจัยเห็นวาควรแกไขพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว               
พ.ศ. 2535  ใหครอบคลุมถึงการขนสงซากสัตวจากโรงฆาสัตวไปยังผูบริโภคดวย ทั้งนี้ เนื่องจากการ
ขนสงซากสัตวเปนปจจัยสําคัญ หากมีการฆาสัตวในโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐาน ผานการตรวจโรคทั้ง
กอนฆาและหลังฆา และมีการรับรองใหจําหนายเนื้อสัตวดังกลาวแลว หากมีการขนสงเนื้อสัตวไมถูก
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สุขลักษณะอันอาจทําใหเกิดการปนเปอนในระหวางขนสงแลว ยอมไมมีประโยชนอันใดเลยที่จะตอง
ฆาสัตวในโรงฆาสัตว 

 
 6.3.2 ภาคการตลาด 
6.3.2.1 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภคภายในประเทศ 
ขอเสนอแนะของอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภคภายในประเทศ             

มีดังนี้ 
ก. การควบคุมการคาสัตวและซากสัตว 
การควบคุมการค าสั ตว และซากสัตว อยู ภ ายใตบั งคับมาตรา  2 1  แห ง

พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว              
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 ซ่ึงกําหนดวา “หามมิใหบุคคลใดทําการคา ชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ สุกร 
หรือสัตวชนิดอื่นๆ ตามที่กําหนดในกฎกระทรวง  หรือทําการคาซากสัตวตามที่กําหนดใน
กฎกระทรวง เวนแตไดรับใบอนุญาตจากนายทะเบียน” และไดมีกฎกระทรวงกําหนดการควบคุม
การคาสัตวหรือซากสัตว พ.ศ. 2546 ซ่ึงในขอ 2 ไดกําหนดใหการคาชาง มา โค กระบือ แพะ แกะ 
สุกร กวาง นากหญา สุนัข และแมว หรือซากสัตวดังกลาว และซากไก เปด และหานที่จะสงไป
จําหนายตางประเทศ จะตองยื่นคําขอรับใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว (แบบ ร.10) ซ่ึง
ตามกฎกระทรวงดังกลาวยังไมครอบคลุมถึงการคาสัตวปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับ
ใชทําพันธุ ภายในประเทศ จึงตองแกไขกฎกระทรวงเพื่อเพิ่มเติมใหการคาสัตวปกจําพวกนก ไก 
เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับอนุญาต หากเมื่อรางกฎกระทรวง
กําหนดการควบคุมการคาสัตวและซากสัตว พ.ศ. .... ∗ มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว การคาสัตว
ปกจําพวกนก ไก เปด หาน และไขสําหรับใชทําพันธุ จะกระทําไดตอเมื่อไดรับใบอนุญาตใหทํา
การคาสัตวหรือซากสัตว (แบบ ร.10) 

ข. การควบคุมการฆาสัตวปกและจําหนายเนื้อสัตวปก 
ตามที่แตเดิมพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 

ไมใชบังคับกับสัตวปก จนกระทั่งไดมีการออกพระราชกฤษฎีกาใหใชบังคับพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  พ .ศ .  2535 บังคับแกไก  เปด  และหาน  ในทุกทองที่ทั่ว
ราชอาณาจักร พ.ศ. 2549 และมีผลบังคับใชเมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 แตขอเท็จจริงปรากฏวา ณ 
วันที่พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับใช ไมมีโรงฆาสัตว

                                                 

∗ดูเพิ่มเติมที่ภาคผนวก ข, หนา 292. 
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ปกใดที่ไดรับอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตามพระราชบัญญัตินี้ หรืออาจ
กลาวไดวาเมื่อพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับกับสัตวปก
จําพวกไก เปด และหาน เมื่อวันที่ 23 มีนาคม 2549 โรงฆาสัตวปกทั่วประเทศเปนโรงฆาที่ผิด
กฎหมายทั้งหมด ฉะนั้น จึงตองมีทางออกสําหรับผูประกอบการ เนื่องจากพระราชกฤษฎีกาใหใช
บังคับพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 บังคับแกไก เปด และ
หาน  ในทุกทองที่ทั่วราชอาณาจักร  พ .ศ .  2549 ไมมีบทเฉพาะกาลกําหนดระยะเวลาให
ผูประกอบการไดปรับตัว จึงตองมีการขึ้นทะเบียนโรงฆาสัตวปก และกําหนดระยะเวลาให
ผูประกอบการมาดําเนินการขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว (แบบ ฆจส. 2)
ภายในระยะเวลาที่กําหนด เพื่ออธิบดีกรมปศุสัตว (กรณีขออนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และ
การฆาสัตว ในเขตกรุงเทพมหานคร) หรือผูวาราชการจังหวัดซึ่งเปนผูรับมอบอํานาจจากอธิบดี                    
กรมปศุสัตว ตามคําสั่งกรมปศุสัตว ที่ 453/2547 ลงวันที่ 14 กรกฎาคม 2547 (กรณีขออนุญาตตั้ง               
โรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว ในตางจังหวัด) พิจารณาอนุญาตใหตั้งโรงฆาสัตว                   
โรงพักสัตว และการฆาสัตว ตอไป หากผูประกอบการใดไมมาดําเนินการขออนุญาตภายใน
ระยะเวลาดังกลาว จะตองดําเนินการตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
พ.ศ. 2535 ตอไป 

ค. มาตรฐานการรับรองคุณภาพเนื้อสัตวปกและผลิตภัณฑจากสัตวปก 
ตามที่เนื้อสัตวปกที่มิไดแปรรูปปรุงสุก อยูภายใตพระราชบัญญัติควบคุมการ           

ฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535 และผลิตภัณฑจากสัตวปกที่ยังมิไดแปรรูปปรุงสุกและที่ได
มกีารแปรรูปปรุงสุกแลว อยูภายใตพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จะทําอยางไรใหผูบริโภครับรู
วาเนื้อสัตวปกมีความปลอดภัย ดังนั้น จึงตองมีเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยของ
เนื้อสัตวปกดังกลาว ซ่ึงเครื่องหมายรับรองมาตรฐานความปลอดภัยเนื้อสัตวปกตองกําหนดโดย
กฎหมายเพื่อใหมีผลบังคับใชเปนการทั่วไป ฉะนั้น รางพระราชบัญญัติมาตรฐานสินคาเกษตร               
พ.ศ. .... หากมีการแกไขความทับซอนของหนวยงานตางๆ แลว และหากเมื่อมีผลบังคับใชเปน
กฎหมายแลว ยอมเปนการยกมาตรฐานความปลอดภัยอาหารของสินคาเกษตรไดเปนอยางดี 
นอกจากนี้ แมในปจจุบันกระทรวงเกษตรและสหกรณ ไดรณรงคการใชเครื่องหมายรับรอง
มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร ที่รูจักกันในชื่อของ “Q Mark” เพื่อแสดงถึงคุณภาพและความ
ปลอดภัยของสินคาเกษตรและอาหาร แตการใชเครื่องหมายดังกลาวอาศัยความสมัครใจของ
ผูประกอบการ ไมมีกฎหมายรองรับ และการใชเครื่องหมายดังกลาวยังไมเปนที่แพรหลายมากนัก 
อยางไรก็ตาม เครื่องหมายรับรองมาตรฐาน Q ถือวาเปนการวางแนวทางมาตรฐานการรับรอง
มาตรฐานคุณภาพของสินคาเกษตรและอาหาร เพื่อพัฒนาออกเปนกฎหมายบังคับใชตอไป 
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ง. ตลาดและสถานที่จําหนาย 
ตลาดและสถานที่จําหนายเนื้อสัตวปก มีทั้งการวางจําหนายในหางสรรพสินคา 

(supermarket) และตลาดสด โดยเฉพาะการวางจําหนายเนื้อสัตวปกในตลาดสด ซ่ึงไมถูกสุขอนามัย 
ทั้งนี้ ตลาดสดอยูภายใตบังคับพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 และเนื้อสัตวปกที่จําหนาย
เปนอาหาร ตามพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 หากรางกฎกระทรวงกําหนดการควบคุมการคา
สัตวและซากสัตว พ.ศ. .... ตามขอ ก. มีผลบังคับใชเปนกฎหมายแลว  ผูประกอบการคาสัตวปกหรือ
ซากสัตวปกตองมีใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว (แบบ ร.10) ตามพระราชบัญญัติ             
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 และเนื้อสัตวปกที่จําหนายตองไดมาตรฐานตามพระราชบัญญัติควบคุม
การฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ .ศ.  2535 ฉะนั้น  การจําหนายเนื้อสัตวปกในตลาดสด                          
จึงเกี่ยวของกับหนวยงานที่รับผิดชอบ 2 กระทรวง ดังนี้ 

(1) กระทรวงสาธารณสุข เปนผูรับผิดชอบตามพระราชบัญญัติการสาธารณสุข 
พ.ศ. 2535 ควบคุมตลาดสดและสถานที่จําหนายเนื้อสัตว และพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 
ควบคุมคุณภาพเนื้อสัตวปกทั้งที่มิไดแปรรูปปรุงสุกและที่ไดแปรรูปปรุงสุกแลว 

(2)  กระทรวงเกษตรและสหกรณ  เปนผู รับผิดชอบตามพระราชบัญญัติ                        
โรคระบาดสัตว พ.ศ. 2499 แกไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2542 
ควบคุมการออกใบอนุญาตใหทําการคาสัตวหรือซากสัตว (แบบ ร.10) และควบคุมคุณภาพของ 
ซากสัตว ตราบใดที่เนื้อสัตวยังคงสภาพของซากสัตวอยู ยังไมมีการแปรรูป ยอมอยูภายใตบังคับ
ของพระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2535  

ดังนั้น ทั้ง 2 หนวยงาน จะตองประสานงานรวมกัน โดยในสวนของกฎหมายที่มี
การทับซอนกัน โดยเฉพาะการจําหนายเนื้อสัตวในตลาดสด ควรมีการทําบันทึกขอตกลงหรือ
บันทึกความเขาใจระหวางหนวยงาน กําหนดแบงหนาที่ใหชัดเจนวาหนวยงานใดเปนผูดําเนินการ
ในเรื่องใดบาง ซ่ึงจะทําใหเกิดความชัดเจนในการปฏิบัติงานโดยเฉพาะพนักงานเจาหนาที่
ผูดําเนินการใหเปนไปตามพระราชบัญญัติ เพื่อประโยชนที่จะเกิดขึ้นแกผูบริโภค 

 
6.3.2.2 อุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการสงออก 
จากที่ไดกลาวมาในสวนภาคการผลิต ซ่ึงทุกหวงโซการผลิตตั้งแตฟารมเลี้ยงไก 

อาหารและยาสัตว โรงฆาชําแหละสัตวปก และการขนสง ในแตละหวงโซการผลิตตางมีกฎหมาย
เขาไปควบคุม สรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคไดวาเนื้อไกปลอดภัยตอการบริโภค ไมมีการ
ปนเปอนโรคไขหวัดนก นอกจากนี้ มาตรการทางกฎหมายในทุกหวงโซการผลิตดังกลาว ยอมสราง
ความเชื่อมั่นใหกับประเทศคูคาไดเปนอยางดี ฉะนั้น ในทุกหวงโซการผลิตเนื้อไก หากขั้นตอนการ
ผลิตใดยังคงมีชองวางของกฎหมาย อันเนื่องมาจากตัวเนื้อหาของกฎหมาย หรือการบังคับใช
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กฎหมายก็ตาม จะตองรีบดําเนินการแกไขปรับปรุงเนื้อหากฎหมาย หรือวิธีการในการบังคับใช
กฎหมายใหเกิดประสิทธิภาพ ทั้งนี้ เพื่อใหผูบริโภคไดบริโภคเนื้อสัตวปกที่มีความปลอดภัย และ
เปนการสรางความเชื่อมั่นในมาตรฐานของเนื้อสัตวปกใหกับผูบริโภคทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

อยางไรก็ตาม นับแตวันที่ 23 มกราคม 2547 ซ่ึงประเทศไทยไดประกาศยืนยัน
อยางเปนทางการพบการระบาดของโรคไขหวัดนกชนิดรุนแรงในประเทศไทย ทําใหประเทศไทย
ไมสามารถสงออกไกสดแชแข็งไปจําหนายยังตางประเทศได แตยังคงสงไกปรุงสุกไปจําหนายยัง
ตางประเทศไดซ่ึงเปนการปรับตัวของผูประกอบการ แตยังคงเสียโอกาสในการสงออกไกสดแช
แข็งไปจําหนายยังตางประเทศ ทั้งนี้ หากประเทศไทยไดปรับปรุงกฎหมายในทุกหวงโซการผลิต
เนื้อไกดังกลาว และบังคับใชอยางมีประสิทธิภาพ ยอมสรางความเชื่อมั่นใหกับประเทศคูคา และ
ตอไปประเทศไทยอาจไดรับการพิจารณาอนุญาตใหนําเขาเนื้อไกสดแชแข็งไปจําหนายใน
ตางประเทศไดดังที่เคยเปนมา นอกจากนี้แลวมาตรการทางกฎหมายที่ครอบคลุมทุกหวงโซการผลิต
เนื้อไกและผลิตภัณฑ ยังใชเปนขอตอรองในการเจรจาขอตกลงเขตการคาเสรี (Free Trade 
Agreement) ที่อาจเกิดมีขึ้นตอไปในอนาคตอีกดวย 

 
โดยสรุป  จากวัตถุประสงคของการวิจั ย  ผลการวิจัย  และขอ เสนอแนะ                          

ของกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัยอาหารในการปองกันและควบคุมโรคไขหวัดนก ดังที่ไดกลาว
มาขางตน จะตองมีการแกไขขอบกพรองของกฎหมายในแตละหวงโซการผลิต ทั้งภาคการผลิต 
ตั้งแตฟารมเลี้ยงไก อาหารและยาสัตว โรงฆาชําแหละสัตวปก และการขนสง รวมถึงภาคการตลาด 
ทั้งอุตสาหกรรมการเลี้ยงไกเนื้อเพื่อการบริโภคในประเทศและเพื่อการสงออก ซ่ึงจุดบกพรองของ
กฎหมายแบงเปน 2 สวน คือ  

ประการแรก เนื้อหาของกฎหมาย  
ประการที่สอง การบังคับใชกฎหมาย  
ทั้งนี้ หากไดมีการแกไขในตัวเนื้อหาของกฎหมาย ตามขอเสนอแนะที่ไดกลาว

มาแลวนั้น จะทําอยางไรใหการบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ ซ่ึงปจจัยสําคัญอยางหนึ่งในการ
ผลักดันใหการบังคับใชกฎหมายเกิดขึ้นไดจริง จะตองมีการบริหารจัดการกฎหมาย คือ อัตรากําลัง
ของเจาหนาที่ โดยเฉพาะพนักงานเจาหนาที่ผูปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมายฉบับนั้นๆ ฉะนั้น 
หากเนื้อหาของกฎหมายดีแลวยังไมเพียงพอ แตจะตองมีการเพิ่มงบประมาณ เพิ่มอัตรากําลัง
เจาหนาที่ ตองประสานงานรวมกับเจาพนักงานฝายปกครองหรือตํารวจ รวมถึงหนวยงาน
ผูรับผิดชอบอื่นที่ เกี่ยวของ ตองมีการอบรมความรูโดยเฉพาะดานกฎหมายใหกับเจาหนาที่
ผูปฏิบัติงาน เพื่อปฏิบัติการใหเปนไปตามกฎหมาย นอกจากนี้ยังตองประชาสัมพันธใหความรู 
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ความเขาใจกับประชาชนในการปองกันและควบคุมโรค และใหความรวมมือกับเจาหนาที่ภาครัฐ 
ทั้งนี้ ปจจัยภาครัฐและความรวมมือของประชาชนดังกลาว ยอมผลักดันใหกฎหมายมีผลบังคับใช 
ไดจริง การบังคับใชกฎหมายเกิดประสิทธิภาพ สามารถปองกันและควบคุมโรค และในทายที่สุด
ยอมสรางความเชื่อมั่นใหกับผูบริโภคได 
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วาความ รุนที่ ๑๙ จากสํานักฝกอบรมวิชาวาความ สภาทนายความ เมื่อป พ.ศ. 2546 เนติบัณฑิตไทย                    
สมัยที่ 56  เมื่อป พ.ศ. 2547 เขาศึกษาในปริญญานิติศาสตรมหาบัณฑิต เมื่อป พ.ศ. 2546 บรรจุเปน
ขาราชการตําแหนงนิติกร 3 กลุมงานคดี 2 กองนิติการ กรมปศุสัตว เมื่อป พ.ศ. 2546 ปจจุบันตําแหนง
นิติกร 4  กลุมกฎหมายและระเบียบดานการปศุสัตว กองนิติการ กรมปศุสัตว 


