
 
ชําแหละประเด็นกฎหมายหลายมิติ กับข่าวการชําแหละซากสัตว์ปีก 

โดย นางสาวสุมาลี จําเริญ 
นิติกรปฏิบัติการ 

ตามที่มีข่าวคราวออกทีวีมาหลายวัน พาดหัวข่าวหน้าหน่ึงในหนังสือพิมพ์เกือบสัปดาห์ จนถึง
ตอนน้ีข่าวคราวการชําแหละซากสัตว์ปีกได้เงียบหายไปจากหน้าจอทีวีและหายไปจากหนังสือพิมพ์ ผู้เขียนเป็น
บุคคลหน่ึงที่พยายามติดตามข่าวคราวดังกล่าว ส่วนมากอ่านจากหนังสือพิมพ์ ดูจากทีวีเพียงสองครั้ง ประเด็นที่
ผู้อ่านไม่สามารถพบเจอในจอทีวีหรือตามหนังสือพิมพ์ คือ ประเด็นกฎหมายที่เก่ียวข้องกับกรณีดังกล่าว ผู้เขียน
สรุปได้ว่าข้อมูลที่ได้อ่านและได้ฟังมาน้ันเป็นการนําเสนอข้อเท็จจริงเท่าน้ัน มิได้วิเคราะห์เจาะลึกประเด็นกฎหมาย
ที่เก่ียวข้องโดยตรง ดังน้ัน คอลัมน์คลินิกกฎหมายฉบับน้ี ซึ่งวัตถุประสงค์ในการต้ังคอลัมน์ก็เพ่ือนําเสนอบทความ
กฎหมายทั่วไป ที่มิใช่กฎหมายของกรมปศุสัตว์ เน่ืองจากกฎหมายที่เก่ียวกับกรมปศุสัตว์ได้มีการจัดไปอยู่ใน
คอลัมน์กฎหมายด้านการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นบทความถัดไปแล้ว แต่เมื่อข่าวการชําแหละซากสัตว์ปีก เป็นข่าวที่ดัง
กระฉ่อนไปทั่วประเทศ ผู้เขียนคาดเดาว่าแทบทุกคนที่บริโภคเน้ือไก่ ต้องคิดไปในแนวทางเดียวกันในทํานองว่า 
“แล้วไก่ที่เรากินอยู่ทุกๆ วัน มันมีเบ้ืองหลังการถ่ายทําอย่างน้ันรึเปล่า” ข่าวดังกล่าวจึงกระทบต่อคนส่วนใหญ่ของ
ประเทศ ผู้เขียนจึงเห็นควรนําเสนอประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการชําแหละซากสัตว์ปีก ทั้งน้ี การนําเสนอบทความ
น้ี เป็นการแสดงความคิดเห็นทางวิชาการโดยสุจริต เพ่ือให้เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ และบุคคลทั่วไป มีความรู้ความ
เข้าใจกฎหมายที่เก่ียวข้อง และเพ่ือดําเนินการป้องกันมิให้มีการกระทําในลักษณะตามท่ีเป็นข่าวดังกล่าวอีก 

ผู้เขียนขอแยกแยะชําแหละประเด็นกฎหมายเกี่ยวกับการชําแหละซากสัตว์ปีกเป็นหลายมิติ 
เพ่ือให้ผู้อ่านเข้าใจและเห็นภาพ ผู้เขียนจึงขอจําแนกอธิบายเป็นห่วงโซ่การผลิตสัตว์ปีก เป็น 4 มิติ โดยในแต่ละมิติ
จะมีการเคลื่อนย้ายซากสัตว์เข้ามาเก่ียวข้องด้วยอีกมิติหน่ึง รวมแล้วได้ 5 มิติ ดังน้ี 
 
                                      เคลื่อนย้ายซากสัตว์                                           เคลื่อนย้ายซากสัตว์ 

1. ฟาร์มเลี้ยงไก่           2. อาหารสัตว์               3. โรงฆ่าสัตว์/               4. ตลาด/ผู้บริโภค 
                                    /ยาสัตว์                 สถานท่ีชําแหละสัตว์ปีก 

 
ห่วงโซ่การผลิตสัตว์ปีก ในที่น้ีคือ ไก่ มีประเด็นทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
1. ฟาร์มเลี้ยงไก่  
มีประเด็นทางกฎหมายที่เก่ียวข้อง คือ 
1.1 การทําฟาร์มเลี้ยงไก่ เป็นการเลี้ยงสัตว์ ซึ่งเป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ตามข้อ 1 (1) 

ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2538 
ซึ่งราชการส่วนท้องถิ่นจะต้องออกข้อกําหนดเพ่ือกําหนดประเภทกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพให้สอดคล้องตาม
ประกาศกระทรวงสาธารณสุขดังกล่าว เมื่อราชการส่วนท้องถิ่นออกข้อกําหนดดังกล่าวแล้ว ผู้ทําฟาร์มเลี้ยงไก่จึง
ต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 32 แห่ง
พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 
10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 71 

1.2 เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ มีหน้าที่แจ้งกรณีสัตว์ป่วยหรือตาย 
1.2.1 กรณีท้องที่ใดยังมิได้ประกาศเป็นเขตปลอดโรคระบาด หรือมิได้ประกาศเป็นเขตโรคระบาด 

เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดช่ัวคราว หากปรากฏว่า 
(1) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยรู้ว่าเป็นโรคระบาด หรือ 
(2) มีสัตว์ป่วยหรือตายโดยปัจจุบันไม่อาจคาดคิดเห็นได้ว่าป่วยหรือตายโดยสาเหตุใด หรือ 
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(3) ในหมู่บ้านเดียวกัน หรือในบริเวณใกล้เคียงกันมีสัตว์ต้ังแต่สองตัวขึ้นไปป่วยหรือตายมีอาการ

คล้ายคลึงกันในระยะเวลาห่างกันไม่เกินเจ็ดวัน 
เจ้าของฟาร์มเลี้ยงไก่ ต้องแจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือสัตวแพทย์ท้องที่ ภายใน             

24 ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย ตามมาตรา 8 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 ผู้ใดฝ่าฝืน
ต้องระวางโทษปรับไม่เกิน 2,000 บาท ตามมาตรา 39 

1.2.2 กรณีภายในเขตโรคระบาด เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดช่ัวคราว หากมี
สัตว์ป่วยหรือตาย ด้วยเหตุดังกล่าวในข้อ 1.2.1 (1)-(3) ให้เจ้าของสัตว์แจ้งต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ สารวัตร หรือ 
สัตวแพทย์ ภายใน 12 ช่ัวโมงนับแต่เวลาที่สัตว์ป่วยหรือตาย ตามมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ 
พ.ศ. 2499 หากฝ่าฝืน ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 2 เดือน หรือปรับไม่เกิน 2,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตาม
มาตรา 40 

1.3 นอกจากประเด็นทางกฎหมายดังกล่าวข้างต้นแล้ว ยังมีประกาศและระเบียบที่เก่ียวข้อง ดังน้ี 
1.3.1 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรฐานฟาร์มเลี้ยงไก่เน้ือของประเทศไทย 

พ.ศ. 2542 ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2542 การเข้าสู่ระบบฟาร์มมาตรฐานเป็นมาตรการสมัครใจ หากผู้ประกอบการ
ฟาร์มเลี้ยงไก่เน้ือที่เลี้ยงไก่เน้ือเพ่ือการค้า จํานวนต้ังแต่ 3,000 ตัวขึ้นไป ประสงค์จะขอรับการรับรองมาตรฐาน
ฟาร์ม จะต้องปฏิบัติตามประกาศฉบับน้ี โดยในส่วนที่เก่ียวกับการจัดการกับซากสัตว์ปีก เป็นไปตามข้อ 7 การ
จัดการสิ่งแวดล้อม การจัดการของเสีย สิ่งปฏิกูลต่างๆ รวมถึงขยะต้องผ่านการกําจัดอย่างเหมาะสม 

1.3.2 ประกาศกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื่อง มาตรฐานสินค้าเกษตร : การปฏิบัติการเกษตร
ที่ดีสําหรับฟาร์มไก่เน้ือตามพระราชบัญญัติมาตรฐานสินค้าเกษตร พ.ศ. 2551 ลงวันที่ 30 กันยายน 2552 โดยใน
ส่วนของการจัดการกับซากสัตว์ปีก เป็นไปตามภาคผนวก ก คําแนะนําการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับฟาร์ม 
ตามข้อ ก.5.1.11.3 การทําลายซากไก่ กําหนดให้ต้องมีบริเวณเฉพาะสําหรับทําลายซากไก่ โดยพ้ืนที่ห่างจาก
บริเวณโรงเรือน ที่เก็บอาหารสัตว์ แหล่งนํ้า การทําลายซากมี 4 วิธี 

(1) การทําลายโดยการฝัง มีเน้ือที่เพียงพอ และอยู่ในบริเวณนํ้าท่วมไม่ถึง ฝังซากใต้ระดับผิวดิน
ไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร ใช้ยาฆ่าเช้ือที่เหมาะสมราด หรือราดไปบนซากน้ันจนทั่วถึง แล้วกลบดินปิดปากหลุม
และพูนดินกลบหลุมเหนือระดับผิวดินไม่น้อยกว่า 50 เซนติเมตร กรณีเป็นหลุมฝังถาวร ควรมีฝาปิดมิดชิดไม่ให้
สัตว์ไปคุ้ยเขี่ย 

(2) การทําลายโดยการเผา มีสถานที่เผา หรือเตาเผา อยู่ในบริเวณท่ีเหมาะสม ใช้ไฟเผาซากจน
หมด 

(3) การทําลายโดยการทําให้สุกและบดละเอียด (rendering) มีขั้นตอนปฏิบัติสําหรับการ
เคลื่อนย้ายซากไก่สู่โรงงานแปรสภาพที่ถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 

(4) การทําลายโดยการกลบทับและหมัก (composing) มีพ้ืนที่สําหรับการกลบทับและหมักซาก
ไก่ที่เหมาะสมและมั่นใจได้ว่าอุณหภูมิในการหมักทําให้เกิดการย่อยสลายอย่างสมบูรณ์ ไม่มีความเสี่ยงต่อการเป็น
แหล่งแพร่เช้ือหรือพาหะนําเช้ือ และมีขั้นตอนปฏิบัติถูกต้องตามหลักความปลอดภัยทางชีวภาพ 

นอกจากน้ี ตามหลักเกณฑ์การให้คะแนนการตรวจประเมินการปฏิบัติทางการเกษตรที่ดีสําหรับ
ฟาร์มไก่เน้ือ (มาตรฐานฟาร์มไก่เน้ือ) ข้อ 7 การจัดการสิ่งแวดล้อม 7.1 การเก็บซากไก่เน้ือและการทําลายซากไก่
เน้ือที่เหมาะสม ได้กําหนดให้อยู่ในเกณฑ์พิจารณาระดับ Major 

ดังน้ัน โดยสรุปตามประกาศท้ังสองฉบับดังกล่าวข้างต้น ฟาร์มมาตรฐานต้องมีวิธีการจัดการซาก
สัตว์ปีกที่เหมาะสม 
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2. อาหารสัตว์และยาสัตว์ 
อาหารสัตว์ ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติควบคุมคุณภาพอาหารสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับที่

แก้ไขเพ่ิมเติม ส่วนยาสัตว์ต้องพิจารณาตามพระราชบัญญัติยา พ.ศ. 2510 ทั้งน้ี ห่วงโซ่อาหารสัตว์และยาสัตว์ มิได้
เป็นประเด็นปัญหาโดยตรงเก่ียวกับการชําแหละซากสัตว์ปีก ผู้เขียนจึงขอข้ามประเด็นน้ีไป 

 
3. โรงฆ่าสัตว์ปีก/สถานท่ีชําแหละสัตว์ปีก 
3.1 การต้ังโรงฆ่าสัตว์โค กระบือ แพะ แกะ สุกร ไก่ เป็ด และห่าน ต้องได้รับอนุญาตตาม

พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 และต้องดําเนินการฆ่าสัตว์ตามขั้นตอนและ
วิธีการตามที่กําหนดในกฎหมายดังกล่าวด้วย 

อย่างไรก็ตาม กรณีนําซากสัตว์ปีกจากฟาร์มมาชําแหละ มิใช่นําสัตว์ปีกมีชีวิตมาฆ่า ดังน้ัน 
สถานที่ชําแหละซากสัตว์ปีกดังกล่าวจึงไม่เป็นโรงฆ่าสัตว์ตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 แต่หากผู้ใดประสงค์จะนําเน้ือสัตว์ปีกที่ชําแหละดังกล่าวไปขายเพ่ือให้ประชาชนบริโภค ย่อม
เป็นกรณีการจําหน่ายเน้ือสัตว์ที่ตายเองหรือมิได้ถูกฆ่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ 
พ.ศ. 2535 ตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 ผู้ประสงค์จะ
จําหน่ายต้องนําเน้ือสัตว์ซึ่งอยู่ในสภาพท่ียังมิได้ชําแหละไปให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ตรวจ หรือกรณีมีเหตุสมควร
จะขอให้พนักงานตรวจโรคสัตว์ไปตรวจเนื้อสัตว์น้ัน ทั้งน้ี ต้องเสียค่าธรรมเนียมการประทับตรารับรองให้จําหน่าย
เน้ือสัตว์ ตามกฎกระทรวงฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2536) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และจําหน่าย
เน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 และเมื่อพนักงานตรวจโรคได้ตรวจแล้วเห็นว่าเป็นเน้ือสัตว์ที่ควรใช้เป็นอาหารได้ ก็ให้
พนักงานเจ้าหน้าที่ประทับตรารับรองให้จําหน่ายได้ แต่ถ้าพนักงานตรวจโรคสัตว์เห็นว่าไม่เหมาะสมที่จะใช้เน้ือสัตว์
น้ันเป็นอาหารได้ พนักงานเจ้าหน้าที่ก็จะสั่งทําลายทั้งหมดหรือบางส่วน หรือจัดทําให้เป็นเน้ือสัตว์ที่ควรใช้เป็น
อาหารได้ 

หากบุคคลใดจําหน่ายเนื้อสัตว์ที่ตายเองหรือมิได้ถูกฆ่าตามพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์
และจําหน่ายเนื้อสัตว์ พ.ศ. 2535 โดยมิได้ดําเนินการตามมาตรา 25 แห่งพระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์และ
จําหน่ายเน้ือสัตว์ พ.ศ. 2535 ต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 3 เดือน หรือปรับไม่เกินตัวละ 2,500 บาท เรียงตามราย
ตัวสัตว์ หรือทั้งจําทั้งปรับตามมาตรา 29 (2) 

3.2 การชําแหละซากสัตว์ปีก ไม่เป็นการฆ่าสัตว์ จึงไม่เป็นกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพตาม
ข้อ 2 (1) ของประกาศกระทรวงสาธารณสุข ที่ 5/2538 เรื่อง กิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ ลงวันที่                 
27 มิถุนายน 2538 แต่ผู้เขียนเห็นว่าการชําแหละซากสัตว์ปีกดังกล่าว เป็นกิจการเกี่ยวกับอาหาร ตามข้อ 3 (5) 
ของประกาศดังกล่าว ซึ่งกําหนดว่า “การน่ึง การต้ม การเคี่ยว การตาก หรือวิธีอ่ืนใดในการผลิตอาหารจากสัตว์ 
พืช ยกเว้นในสถานที่จําหน่ายอาหาร การเร่ขาย การขายในตลาด และการผลิตเพ่ือบริโภคในครัวเรือน” ดังน้ัน 
ราชการส่วนท้องถิ่นต้องออกข้อกําหนดในเรื่องดังกล่าว ตามมาตรา 32 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข            
พ.ศ. 2535 และผู้ชําแหละซากสัตว์ปีกต้องได้รับใบอนุญาตให้ประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพจากเจ้า
พนักงานท้องถิ่น ตามมาตรา 33 แห่งพระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2535 หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษ
จําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 71 

 
4. ตลาด/ผู้บริโภค 
4.1 ในส่วนการรับซื้อซากสัตว์ปีกจากฟาร์ม เพ่ือนํามาชําแหละและนําไปขายต่อเป็นกรณีการซื้อ

มาขายไปในลักษณะคนกลาง จึงเป็นการค้าซากสัตว์ปีก ต้องได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียน ตามมาตรา 21 แห่ง
พระราชบัญญัติโรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 42 
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4.2 เน้ือสัตว์ปีกที่ชําแหละแล้ว เป็นอาหารตามมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 

ซึ่งได้ให้คํานิยามของ “อาหาร” ไว้ว่า “ของกินหรือเคร่ืองคําจุนชีวิต ได้แก่ ...”ดังน้ัน การชําแหละซากสัตว์ปีก เป็น
เน้ือสัตว์ปีกช้ินส่วนต่างๆ แล้วใส่ดินประสิว ใส่ฟอร์มาลีน หรือสารเคมีอ่ืนๆ ลงไปในเน้ือสัตว์ปีก ทําให้เน้ือสัตว์ปีก
กลายเป็นอาหารไม่บริสุทธ์ิ ตามมาตรา 25 และมาตรา 26 แห่งพระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 จึงต้องระวาง
โทษจําคุกไม่เกิน 2 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 58  

นอกจากประเด็นห่วงโซ่การผลิตทั้ง 4 ห่วงโซ่ดังกล่าว เริ่มต้ังแต่ต้นนํ้า คือ ฟาร์มเลี้ยงไก่ อาหาร
สัตว์/ยาสัตว์  โรงฆ่าสัตว์/สถานที่ชําแหละ จนถึงตลาด/ผู้บริโภค จากห่วงโซ่ฟาร์มเลี้ยงไก่ ไปยังโรงฆ่าสัตว์/สถานที่
ชําแหละ หรือไปยังตลาด/ผู้บริโภค มีการเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาเก่ียวข้องด้วยเสมอ โดยแบ่งแยกได้ 2 
ประเด็น ดังน้ี 

(1) การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ในกรณีทั่วไป เคลื่อนย้ายได้โดยเสรีภายในจังหวัดเดียวกัน 
หากเคลื่อนย้ายข้ามจังหวัดต้องได้รับใบอนุญาตจากสัตวแพทย์ประจําท้องที่ ตามมาตรา 34 แห่งพระราชบัญญัติ
โรคระบาดสัตว์ พ.ศ. 2499 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 6 เดือน หรือปรับไม่เกิน 10,000 บาท หรือทั้ง
จําทั้งปรับ ตามมาตรา 49 

(2) การเคลื่อนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์ในกรณีเขตพื้นที่ซ่ึงมีความเสี่ยงสูง คือ เขตโรคระบาด 
เขตสงสัยว่ามีโรคระบาด หรือเขตโรคระบาดช่ัวคราว แม้เคลื่อนย้ายภายในเขตจังหวัดเดียวกัน ก็ต้องได้รับอนุญาต
เป็นหนังสือจากสัตวแพทย์ ตามมาตรา 17 หากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจําคุกไม่เกิน 1 ปี หรือปรับไม่เกิน 20,000 
บาท หรือทั้งจําทั้งปรับ ตามมาตรา 42 

ผู้เขียนหวังเป็นอย่างย่ิงว่า บทความน้ีจะเป็นประโยชน์แก่เจ้าหน้าที่กรมปศุสัตว์ทุกคนสามารถใช้
พิจารณาเป็นแนวทางในการปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร บทความนี้มีความน่าเช่ือถือมากหรือน้อยเพียงใดน้ัน อยู่
ในดุลพินิจของผู้อ่านทุกท่านนะคะ การที่ผู้เขียนได้ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์กฎหมาย และได้เขียนถ่ายทอดออกมา
เป็นหลายมิติ จากมิติต้นนํ้าเริ่มจากฟาร์มเลี้ยงไก่ อาหารสัตว์/ยาสัตว์ โรงฆ่าสัตว์/สถานที่ชําแหละ จนถึงมิติปลาย
นํ้า คือ ตลาด/ผู้บริโภค โดยมีการเคล่ือนย้ายสัตว์หรือซากสัตว์เข้ามาเกี่ยวข้อง รวมทั้งสิ้น 5 มิติ ย่อมทําให้ผู้อ่าน
เข้าใจประเด็นทางกฎหมายที่เก่ียวข้องเป็นอย่างดี แต่หากผู้อ่านยังคงสงสัยประเด็นใด ขอให้สอบถามผู้เขียนได้
โดยตรงค่ะ ยินดีตอบทุกคําถามค่ะ 
 


