
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ร่าง 
พระราชบัญญัติ 

วิชาชีพการสัตวบาล  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
 

เพื่อเป็นข้อมูลส าหรับประกอบการพิจารณาของวุฒิสภา 
(ร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้เป็นร่างพระราชบัญญัติเกี่ยวด้วยการเงินซึ่งวุฒิสภาต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วัน  

ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา ๑๓๖)  
 

              อ.พ. ๑๕/๒๕๖๔ 



ค ำน ำ 

 
เอกสารประกอบการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ได้ศึกษา วิเคราะห์ เปรียบเทียบและ

น าเสนอข้อมูลส าคัญที่จ าเป็นต่อการพิจารณาร่างพระราชบัญญั ติ วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  
ซึ่งสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นชอบแล้ว ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เพ่ือใช้ในราชการวงงานด้านนิติบัญญัติ 
ของวุฒิสภา โดยมุ่งเน้นสารประโยชน์ในเชิงอ้างอิงเบื้องต้น ส าหรับเพื่อประกอบการพิจารณาของสมาชิก
วุฒิสภา 
 
 
 

ส ำนักกฎหมำย 
ส ำนักงำนเลขำธกิำรวุฒิสภำ 

พฤศจิกำยน  ๒๕๖๔ 
 

 

เอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
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 นายทศวิณหุ์  เกียรติทัตต ์ วิทยากรช านาญการพเิศษ 

 นางพวงผกา  วรศิลป ์ เจ้าพนักงานธุรการอาวุโส  
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กลุ่มงานกฎหมาย ๑  ส านักกฎหมาย  ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  โทร. ๐ ๒๘๓๑ ๙๒๘๘ 

ผลิตโดย 
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ส านักงานเลขาธิการวุฒิสภา  

 
 

          ท่ำนสมำชิกวุฒิสภำ และผู้สนใจที่มีควำมประสงค์หรือต้องกำรที่จะศึกษำเอกสำรประกอบกำรพิจำรณำ 
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ส่วนที่ ๑ สาระส าคัญ และบทวิเคราะห์  
ร่างพระราชบญัญัติวชิาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 

 (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเหน็ชอบแล้ว)  

 ๑. สาระส าคญัของรา่งพระราชบัญญัตวิิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. ....    ๑ 

๒. บทวิเคราะห์รา่งพระราชบัญญตัิวชิาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....    ๗ 
 

ส่วนที่ ๒ ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
   ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
   (สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
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 ส าเนาหนงัสือสภาผู้แทนราษฎร  
ด่วนที่สุด ที่ สผ ๐๐๑๔/๑๒๐๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง ร่างพระราชบญัญตัวิิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา  ..........................................................................................  (๑)  

 ร่างพระราชบัญญัตวิิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว)  ...........................................................................  (๓) 

 บันทึกวิเคราะห์สรปุ 
สาระส าคัญของรา่งพระราชบัญญตัิวชิาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  ...............................  (๒๒) 

 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

    

 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๑ 
สาระส าคัญ และบทวิเคราะห์ 

ร่างพระราชบญัญัติวิชาชพีการสัตวบาล  
พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

สาระส าคัญ 
ของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  ซึ่งคณะรัฐมนตรี เป็นผู้เสนอ เมื่อวันที่  
๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที่ ๑๕ 
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้พิจารณาและลงมติรับหลักการ 
แห่งร่างพระราชบัญญัติดังกล่าว และตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญขึ้นคณะหนึ่งเพ่ือพิจารณา เมื่อคณะกรรมาธิการ
พิจารณาเสร็จแล้วจึงได้เสนอต่อสภาผู้แทนราษฎร 

ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) 
วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ ที่ประชุมได้พิจารณาในวาระที่สอง แล้วลงมติในวาระที่สามเห็นชอบด้วย
กับร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้  และให้เสนอต่อวุฒิสภาเพ่ือพิจารณาต่อไปตามรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย 

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... มีหลักการและเหตุผล ดังน้ี 
หลักการ 
ให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาล 
เหตุผล 
โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาล

ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตัง้สภาการสตัวบาลขึน้ 
เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้า และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  มีเน้ือหารวมจ านวน ๖๕ มาตรา  
สรุปสาระส าคัญได้ดังน้ี 

๑. บทนิยาม (ร่างมาตรา ๓) ได้มีการก าหนดบทนิยามที่ส าคัญ เช่น 
 ๑.๑ ก าหนดนิยามค าว่า “วิชาชีพการสัตวบาล” หมายความว่า วิชาชีพเกี่ยวกับ 

การผลิตสัตว์เลี้ยง การปรับปรุงและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลี้ยง การจัดการอาหารสัตว์เลี้ยง การจัดการ



๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

สุขาภิบาลต่อสัตว์เลี้ยง ตลอดจนการจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยง เพ่ือท าให้สัตว์เลี้ยง  
มีสุขภาพแข็งแรง สมบูรณ์ และให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและมีความปลอดภัย แต่ไม่รวมถึง
การประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

 ๑.๒ ก าหนดนิยามค าว่า “สัตว์เลี้ยง” หมายความว่า สัตว์ที่เลี้ยงเพ่ือการบริโภค  
การใช้งาน การใช้ผลิตผล หรือความพึงพอใจของมนุษย์ และให้หมายความรวมถึงสัตว์ป่าที่ครอบครอง
ได้ตามกฎหมายว่าด้วยการสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ทั้งนี้ เพ่ือประโยชน์ทางการค้า หรือเศรษฐกิจ  
โดยไม่รวมถึงสัตว์น้ าและสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อย 

๒ .  ก าหนด ให้ รั ฐ มนตรี ว่ า ก ารกระทรว ง เกษตรและสหกรณ์ เป็ นผู้ รั กษาการ 
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ เพื่อท าหน้าที่บริหารกฎหมายให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย (ร่างมาตรา ๔) 

๓. หมวด ๑ สภาการสัตวบาล (ร่างมาตรา ๕ ถึงร่างมาตรา ๑๑) 
 ๓.๑ ก าหนดให้มีสภาการสัตวบาลเป็นนิติบุคคล โดยมีวัตถุประสงค์หลัก คือ ควบคุมและ

ก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมความประพฤติและการด า เนินการ 
ของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวบาล และส่งเสริม 
การศึกษา การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล โดยมีส านักงานสภาการสัตวบาลท าหน้าที่  
เป็นฝ่ายธุรการของคณะกรรมการสภาการสัตวบาลและสภาการสัตวบาล และก าหนดให้การประชุมใหญ่
สภาการสัตวบาลเป็นไปตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ (ร่างมาตรา ๕ ร่างมาตรา ๖ ร่างมาตรา ๑๐ และ
ร่างมาตรา ๑๑) 

 ๓.๒ ก าหนดให้สภาการสัตวบาลมีหน้าที่และอ านาจในการรับขึ้นทะเบียน และ 
ออกใบอนุญาตแก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล การรับรองคุณวุฒิการศึกษาในวิชาชีพ  
การสัตวบาลของสถาบันต่าง ๆ ที่ผ่านการอนุมัติหลักสูตรจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือประโยชน์ 
ในการสมัครเป็นสมาชิก และออกหนังสืออนุมัติบัตร หรือให้วุฒิบัตรแสดงความรู้ความช านาญ 
ในการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ตลอดจนจัดท าแผนการด าเนินการ และรายงานผลการด าเนินการ
เสนอต่อสภานายกพิเศษอย่างน้อยปีละครั้ง (ร่างมาตรา ๗) 

 ๓.๓ ก าหนดแหล่งรายได้ของสภาการสัตวบาล โดยให้สภาการสัตวบาลมีรายได้ 
จากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง รายได้อื่น และค่าธรรมเนียม
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้  ผลประโยชน์จากการจัดการทรัพย์สินและกิจกรรมตามวัตถุประสงค์  
เงินและทรัพย์สินซึ่งมีผู้ให้แก่สภาการสัตวบาล และดอกผลของเงินและทรัพย์สินดังกล่าว (ร่างมาตรา ๘) 

 ๓.๔ ก าหนดให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ด ารงต าแหน่งสภานายกพิเศษ
แห่งสภาการสัตวบาล เพื่อท าหน้าที่ก ากับดูแลการด าเนินการของสภาการสัตวบาล (ร่างมาตรา ๙) 



๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

๔. หมวด ๒ สมาชิก (ร่างมาตรา ๑๒ ร่างมาตรา ๑๓ และร่างมาตรา ๑๔) 
 ๔.๑ คุณสมบัติและลักษณะต้องห้ามการเป็นสมาชิกสภาการสัตวบาล ก าหนดให้ผู้สมัคร

เป็นสมาชิกสภาการสัตวบาล ต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ และมีความรู้ในวิชาชีพการสัตวบาล 
โดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวบาล หรือ
สาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่สภาการสัตวบาลรับรอง ทั้งนี้ บุคคลดังกล่าวต้องไม่เป็นผู้วิกลจริต  
และจิตฟัน่เฟือนไม่สมประกอบและไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ (ร่างมาตรา ๑๒) 

 ๔.๒ สิทธิและหน้าที่ของสมาชิก ก าหนดให้สมาชิกสภาการสัตวบาลมีสิทธิและหน้าที่  
ในการเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือด ารงต าแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการของสภาการสัตวบาล 
และมีหน้าที่ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าใช้จ่าย ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ รวมทั้ง 
ผดุงไว้ซึ่งเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ (ร่างมาตรา ๑๓) 

๕. หมวด ๓ คณะกรรมการสภาการสัตวบาล (ร่างมาตรา ๑๕ ถึงร่างมาตรา ๒๕)  
 ๕.๑ องค์ประกอบและหน้าที่และอ านาจ 
 (๑) ก าหนดให้คณะกรรมการสภาการสัตวบาล ประกอบด้วย กรรมการโดยตำแหน่ง  

ได้แก่ อธิบดีกรมปศุสัตว์ และนายกสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กรรมการซึ่งเป็นผู้แทนกระทรวงที่เกี่ยวข้องกับสภาการสัตวบาล  
เช่น กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กรรมการ
ซึ่งเป็นคณบดี หรือหัวหน้าหน่วยงานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าคณะหรือภาควิชา หรือหัวหนา้
ภาควิชาที่ผลิตบัณฑิตด้านการสัตวบาลในสถาบันอุดมศึกษาของรัฐและเอกชน กรรมการซึ่งเป็นผู้บริหาร
สถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร หรือวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี หรือผู้ดูแลหลักสูตร หรือหัวหน้าแผนก 
หรือหัวหน้างานที่เรียกชื่ออย่างอื่นที่มีฐานะเทียบเท่าแผนกวิชาที่ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับปริญญา 
สังกัดสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร และที่ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  
และระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกั ดส านักงานคณะกรรมการ 
การอาชีวศึกษา กรรมการซึ่งเป็นนายกสมาคมที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ที่สภาการสัตวบาลรับรอง  
และกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกด้วยกันเอง (ร่างมาตรา ๑๕) 

 (๒) ก าหนดให้คณะกรรมการสภาการสัตวบาลมีหน้าที่และอ านาจในลักษณะของ 
การบริหารควบคู่ไปกับการก าหนดหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล เช่น เลือกผู้ด ารง
ต าแหน่งนายกสภาการสัตวบาลและอุปนายกสภาการสัตวบาล บริหารกิจการสภาการสัตวบาล 
ตามวัตถุประสงค์ที่ก าหนด รวมทั้งออกระเบียบ ประกาศ และข้อบังคับ (ร่างมาตรา ๑๖ และร่างมาตรา ๒๔) 



๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

 ๕.๒ ก าหนดวิธีการได้มาของนายกสภาการสัตวบาล โดยให้คณะกรรมการสภาการสัตวบาล
เลือกจากกรรมการสภาการสัตวบาล และวิธีการได้มาของเลขาธิการสภาการสัตวบาล ประชาสัมพันธ์ 
เหรัญญิก และผู้ด ารงต าแหน่งอื่น โดยให้นายกสภาการสัตวบาลเลือกจากกรรมการสภาการสัตวบาล 
ทั้งนี้ การปฏิบัติหน้าที่ และหน้าที่และอ านาจของนายกสภาการสัตวบาล เลขาธิการสภาการสัตวบาล 
ประชาสัมพันธ์ เหรัญญิก ผู้ด ารงต าแหน่งอื่น และที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิของคณะกรรมการ ให้เป็นไปตามที่
ก าหนดไว้ในข้อบังคับ (ร่างมาตรา ๑๖ วรรคสอง และร่างมาตรา ๒๕) 

๖. หมวด ๔ การด าเนินการของคณะกรรมการ (ร่างมาตรา ๒๖ ร่างมาตรา ๒๗ และ 
ร่างมาตรา ๒๘) 

 ก าหนดวิธีการประชุม องค์ประชุม และมติของที่ประชุมในกรณีปกติและกรณี ให้สมาชิก
พ้นจากสมาชิกภาพหรือกรณีให้พักใช้หรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมทั้งก าหนดให้สภานายกพิเศษ 
มีอ านาจให้ความเห็นชอบหรือยับยั้งมติของที่ประชุมคณะกรรมการในเรื่องที่ส าคัญ ได้แก่ การออกข้อบังคับ 
การก าหนดงบประมาณของสภาการสัตวบาล การให้สมาชิกพ้นจากสมาชิกภาพ และการวินิจฉัยชี้ขาด
ให้พักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาต รวมถึงก าหนดกระบวนการในกรณีที่ สภานายกพิเศษยับยั้ง
มติด้วย 

๗. หมวด ๕ การควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล (ร่างมาตรา ๒๙ ถึงร่างมาตรา ๕๒) 
 ๗.๑ ก าหนดห้ามผู้ใดประกอบวิชาชีพการสัตวบาล หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจ

ว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต และก าหนดกรณี
ยกเว้นให้สามารถประกอบวิชาชีพการสัตวบาลได้  เช่น กรณีผู้ที่กระท าต่อสัตว์เลี้ยงของตนเองและ 
สัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อย กรณีนักเรียน นิสิต นักศึกษา หรือผู้รับการฝึกอบรม 
ซึ่งท าการฝึกหัดหรือฝึกอบรมในความควบคุมของสถาบันการศึกษา กรณีผู้ที่อยู่ในภาคราชการซึ่งท าการ
ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลตามหน้าที่และอ านาจหรือตามที่ส่วนราชการมอบหมายเป็นลายลักษณ์
อักษร หรือกรณีที่ปรึกษาหรือผู้เชี่ยวชาญของทางราชการหรือผู้สอนในสถาบันการศึกษาหรือสถาบัน  
การสัตวบาลที่สภาการสัตวบาลรับรอง (ร่างมาตรา ๒๙) 

 ๗.๒ ก าหนดประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเป็น ๒ ประเภท คือ  
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ก. และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ข. ทั้งนี้  
ผู้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลทั้งสองประเภทต้องเป็นสมาชิก  
แห่งสภาการสัตวบาลและมีคุณสมบัติด้านความรู้ทางสัตวบาลตามประเภทของผู้ประกอบวิชาชีพ  
การสัตวบาลนั้นด้วย โดยผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลต้องรักษาจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ 
และต้องประกอบวิชาชีพภายใต้บังคับแห่งข้อจ ากัดและเงื่อนไขตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ นอกจากนี้ 



๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

กรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพนั้นพ้นจากสมาชิกภาพ ให้คณะกรรมการสภาการสัตวบาลประกาศการพ้นจาก
สมาชิกภาพและเหตุแห่งการพ้นให้สาธารณชนทราบด้วย (ร่างมาตรา ๓๒ ถึงร่างมาตรา ๓๗) 

 ๗.๓ การกล่าวหาหรือกล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ก าหนดให้ผู้ได้รับ  
ความเสียหายจากการประพฤติผิดข้อจ ากัดหรือเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล หรือประพฤติ
ผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ มีสิทธิกล่าวหาผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลนั้นต่อสภาการสัตวบาล  
หรือกรรมการสภาการสัตวบาลหรือบุคคลที่พบหรือทราบว่าผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลผู้ใดประพฤติ
ผิดข้อจ ากัดและเงื่อนไขการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลหรือประพฤติผิดจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพ  
มีสิทธิ์กล่าวโทษผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลนั้นต่อสภาการสัตวบาลด้วย และก าหนดให้
คณะกรรมการสภาการสัตวบาลมีอ านาจวินิจฉัยชี้ขาดโดยการยกข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษในกรณี 
ที่เห็นว่าผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลมิได้กระท าความผิดตามข้อกล่าวหา หรือข้อกล่าวโทษ หรือ
ลงโทษในกรณีที่เห็นว่าได้กระท าความผิดจริงตามข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ซึ่งหากผู้ประกอบวชิาชพี 
การสัตวบาลถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต ห้ามมิให้ท าการซึ่งเป็นการประกอบ
วิชาชีพการสัตวบาลหรือท าด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนยังคงมีสิทธิ์ประกอบวิชาชีพดังกล่าวนับแต่
วันที่ทราบค าสั่งสภาการสัตวบาลที่สั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้น หากยังคงกระท า
การฝ่าฝืนอยู่ ให้คณะกรรมการสภาการสัตวบาลสั่งเพิกถอนใบอนุญาตของผู้นั้น (ร่างมาตรา ๓๘  
ถึงร่างมาตรา ๕๒) 

๘. หมวด ๖ การก ากับดูแล (ร่างมาตรา ๕๓ ถึงร่างมาตรา ๕๖) 
 ๘ .๑  ก าหนด ให้ รั ฐ มนต รี ว่ า ก า รก ระทรว ง เ กษตรและสหกรณ์ ก า กั บ ดู แ ล 

การด าเนินการของสภาการสัตวบาลและการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล รวมทั้งออกหลักเกณฑ์  
หรือเงื่อนไขในการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเจ้าหน้าที่ (ร่างมาตรา ๕๓ และร่างมาตรา ๕๔ วรรคสอง) 

 ๘.๒ ก าหนดอ านาจของพนักงานเจ้ าหน้ า ท่ี ในการปฏิบั ติการ เ พ่ือให้ เป็นไป 
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ อาทิ เข้าไปในสถานที่ท าการของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลในเวลาท าการ
ของสถานที่นั้นเพื่อตรวจสอบหรือควบคุมให้เป็นไปตามพระราชบัญญัตินี้ (ร่างมาตรา ๕๔) 

๙. หมวด ๗ บทก าหนดโทษ (ร่างมาตรา ๕๗ ถึงร่างมาตรา ๖๐) 
 ๙.๑ ก าหนดโทษอาญากรณีผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลโดยมิได้ขึ้นทะเบียนและ  

รับใบอนุญาตหรือกรณีประกอบวิชาชีพการสัตวบาลในระหว่างถูกสั่งพักใช้ หรือเพิกถอนใบอนุญาต 
กรณีผู้ซึ่งมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตแต่ท าให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
ทั้งนี้ เพ่ือป้องปรามมิให้ผู้มีความรู้ความสามารถไม่เหมาะสมด าเนินการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล  
ซึ่งอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่ประชาชน และเป็นมาตรการควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ 



๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ รวมถึงก าหนดโทษส าหรับผู้ไม่มาให้ถ้อยค าหรือไม่ส่งเอกสาร 
หรือวัตถุใด ๆ โดยไม่มีเหตุอันสมควร (ร่างมาตรา ๕๗ ถึงร่างมาตรา ๕๙) 

 ๙.๒ ก าหนดให้มีการเปรียบเทียบกรณีที่เป็นความผิดเล็กน้อย โดยให้อธิบดีกรมปศุสัตว์ 
หรือผู้ซึ่งอธิบดีกรมปศุสัตว์มอบหมายมีอ านาจเปรียบเทียบได้ตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข 
ที่รัฐมนตรีประกาศก าหนด (ร่างมาตรา ๖๐) 

๑๐. บทเฉพาะกาล (ร่างมาตรา ๖๑ ถึงร่างมาตรา ๖๕) 
 ๑๐.๑ ก าหนดองค์ประกอบของคณะกรรมการตามบทเฉพาะกาล เพ่ือให้ปฏิบัติหน้าที่

คณะกรรมการสภาการสัตวบาลไปพลางก่อน โดยให้มีหน้าที่และอ านาจในการออกข้อบังคับ 
สภาการสัตวบาลที่ส าคัญ ด าเนินการให้ได้มาซึ่งกรรมการสภาการสัตวบาลให้ครบถ้วน และปฏิบัติการอื่น
เท่าที่จ าเป็น (ร่างมาตรา ๖๑ และร่างมาตรา ๖๒) 

 ๑๐.๒ ก าหนดข้อยกเว้นในวาระเริ่มแรก โดยไม่น าบทบัญญัติ เกี่ยวกับสัดส่วน 
ของกรรมการซึ่งได้รับเลือกตั้งจากสมาชิกด้วยกันเองมาใช้บังคับ และยกเว้นไม่น าเรื่องคุณสมบัติ  
และลักษณะต้องห้ามเกี่ยวกับการเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลมาใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๖๓) 

 ๑๐.๓ ก าหนดบทบัญญัติรองรับผู้ซึ่ งปฏิบัติงานด้านการสัตวบาลอยู่ก่อนวันที่ 
ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับให้ประกอบวิชาชีพต่อไปได้ โดยต้องขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต  
เป็นผู้ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์และภายในระยะเวลาที่ก าหนด (ร่างมาตรา ๖๔) 

 ๑๐.๔ ก าหนดระยะเวลาเร่งรัดการออกกฎหมายล าดับรองให้แล้วเสร็จภายใน 
๑๘๐ วันนับแต่วันที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ (ร่างมาตรา ๖๕) 

๑๑. อัตราค่าธรรมเนียม 
 ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการ

สัตวบาล เพื่อเป็นกรอบในการออกกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมต่อไป 

 
 

___________________ 
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บทวิเคราะห์ 
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 

(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 
 
๑. เหตุผลที่จ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัติน้ี  

โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาล
ให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น 
เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหาย 
ต่อการเลี้ยงและดแูลสัตวเ์ลี้ยงเพื่อการคา้ และส่งผลกระทบตอ่เศรษฐกจิของประเทศ  จึงจ าเป็นต้องตรา
พระราชบัญญัตินี้ 

๒. ประเด็นส าคัญจากการอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึงและวาระท่ีสอง  

๒.๑ วาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ๑ 

๒.๑.๑ ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ 

นายประภัตร  โพธสุธน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงถึง 
ความเป็นมาและเหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติ สรุปได้ ดังนี้ 

โดยที่เป็นการสมควรพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของบุคคล 
ด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มี  
การจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนด 
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิ ชอบ 
จากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้า  
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ จึงจ าเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้ อันจะเป็นประโยชน์
ก่อให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานบุคลากรด้านการสัตวบาลและก่อให้เกิดความเชื่อมั่น 
ในมาตรฐานการผลิต ส่งผลในด้านเศรษฐกิจอันจะเป็นประโยชน์ด้านการค้าระหว่างประเทศและ 
เป็นการเพ่ิมรายได้และการส่งออกของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย จึงเสนอมายังสภาผู้แทนราษฎรเพ่ือพิจารณา 

                                        
๑ สามารถสืบค้นเอกสารแนบระเบียบวาระ เอกสารประกอบการพิจารณา และบันทึกการประชุมในวาระที่หนึ่ง  

ขั้นรับหลักการ ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 
https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  หมายเลข ๑ ถึง ๔ ในหน้าที่ ๑๓ 
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๒.๑.๒ การอภิปรายของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร 
หลังจากที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้แถลงความเป็นมาและ

เหตุผลความจ าเป็นของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ต่อที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร
แล้ว ได้มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติฉบับดังกล่าว  
สรุปสาระส าคัญได้ ดังนี้ 

๑) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลเกี่ยวเนื่องกับการปศุสัตว์ ซึ่งเป็นอาชีพ
เกษตรกรรมที่ถือว่าสร้างรายได้ให้กับเกษตรกรไทยมากกว่าการปลูกพืช กฎหมายฉบับนี้ถือว่าเป็น
กฎหมายที่มาจัดระบบสัตวบาลซึ่งประชาชนจะได้รับประโยชน์มาก โดยเฉพาะในเรื่องการผสมพันธุ์ 
สัตว์เลี้ยงที่มีคุณภาพ แต่ยังมีข้อน่าห่วงใยบางประการ ได้แก่ ในเรื่องการคัดเลือกสัตวบาลซึ่งต้อง
คัดเลือกผู้ที่มีความรู้ความสามารถเฉพาะทาง แต่ปัจจุบันยังขาดแคลนผู้ที่ปฏิบัติในเรื่องนี้ จะมีมาตรการ
ในการด าเนินการอย่างไร นอกจากนี้ ยังมีกรณีที่เกษตรกรผู้เลี้ยงโคเป็นจ านวนมากนั้น จะมีข้อพิจารณา
ระหว่างการเลี้ยงเชิงพาณิชย์กับการเลี้ยงตามธรรมชาติหรือไม่ และในการจัดระบบการสัตวบาล  
จะมีสภาวิชาชีพเข้ามาควบคุมหรือไม่ อย่างไร จะสามารถป้องกันบริษัทจากต่างประเทศเข้ามาเอารัด 
เอาเปรียบได้หรือไม่ เพียงใด 

๒) ส าหรับองค์ประกอบของคณะกรรมการสภาการสัตวบาลพบว่า มีองค์ประกอบจาก 
หลายส่วนทั้งภาครัฐและเอกชน สมควรก าหนดคณะกรรมการโดยเฉพาะอย่างยิ่งกรรมการจาก
สถานศึกษาให้ชัดเจน ทั้งกรรมการจากสถาบันอุดมศึกษาและควรมีกรรมการจากสถาบันอาชีวศึกษาด้วย 

๓) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลมีความส าคัญในการสร้างมาตรฐานและ 
จัดโครงสร้างองค์กรที่เป็นประโยชน์ต่อวิชาชีพ อันเป็นสิ่งส าคัญต่อคุณภาพและการพัฒนาการผลิต 
ในเรื่องปศุสัตว์ซึ่งจ าเป็นที่จะต้องสร้างความเชื่อมั่นและเพ่ิมศักยภาพในการแข่งขันในเวทีโลก  
ดังนั้น จึงควรศึกษาบทเรียนเกี่ยวกับการอุบัติใหม่ของโรคที่มาจากสัตว์สู่คน และมีกระบวนการวางโครงสร้าง 
การผลิตสัตว์ในประเทศให้มีประสิทธิภาพและมีความพร้อมในการแข่งขันในระยะยาวอันจะเป็น
ประโยชน์ต่อเกษตรกรและผู้ประกอบการ 

อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อสังเกตต่อกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ 
๑. ในส่วนของบทนิยามนั้น บทนิยามค าว่า “วิชาชีพการสัตวบาล” และ“สัตว์เลี้ยง”  

มีความหมายค่อนข้างกว้าง อาจทับซ้อนหรือสับสนกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ รวมถึงบทนิยามที่เกี่ยวกับ
ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพซึ่งเป็นเรื่องของอาหารปลอดภัย (Food Safety) นั้น มีความหมาย
ค่อนข้างกว้าง ครอบคลุมทั้งในเรื่องความสะอาดและความปลอดภัย สวัสดิภาพในการฆ่าสัตว์และ 
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การช าแหละสัตว์ที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงเรื่องของการวิจัยในห้องปฏิบัติการเพื่อศึกษา เช่น ในเรื่อง
เชื้อดื้อยา การถ่ายทอดเชื้อจากสัตว์สูค่น ซึ่งจะมีความเชื่อมโยงกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

๒. เหตุใดบทนิยามค าว่า “สัตว์เลี้ยง” จึงไม่รวมถึงสัตว์น้ าด้วย เนื่องจากสัตว์น้ า
บางชนิดก็เป็นสัตว์เลี้ยงเช่นกัน 

๓. จ านวนสัตวบาลในประเทศไทยปัจจุบันมีประมาณ ๓๐,๐๐๐ คน มีการประเมิน
ว่าเมื่อมีการรับขึ้นทะเบียนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลในปีแรกจะมีเพียง ๑๐,๐๐๐ คน ดังนั้น 
อีก ๒๐,๐๐๐ คน จะมีบทบัญญัติซึ่งอาจเป็นบทเฉพาะกาลเพื่อรองรับในเรื่องนี้อย่างไร หรือไม่ 

๔) กฎหมายฉบับนี้ตราขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงานของ
บุคลากรทางด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน ทั้งนี้ เพ่ือจะส่งเสริมการประกอบอาชีพในการ
ควบคุมดูแลบุคลากรต่าง ๆ ที่มีบทบาทด้านการดูแลสัตว์  เนื่องจากไม่อาจทราบถึงคุณภาพและ
มาตรฐาน รวมถึงกระบวนการในการผลิตเนื้อสัตว์เพ่ือบริโภคได้ การที่มีกฎหมายฉบับนี้จะสามารถ 
สร้างความมั่นใจในการบริโภคเนื้อสัตว์ต่าง ๆ ได้ รวมถึงการใช้ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
ในการผลิตเพ่ือการปรับปรุงพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ การโฆษณาและการจัดการอาหารสัตว์  การจัดการ
สุขาภิบาล การผลิตสัตว์ที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ซึ่งเป็นองค์ประกอบในการยกระดับผลิตภัณฑ์และ
ผลิตผลเพ่ือให้ได้มีอาหารที่มีคุณภาพและปลอดภัยต่อผู้บริโภค  สามารถสร้างความเชื่อมั่นให้กับ
ประชาชนและผู้บริโภค ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ทั้งนี้ จะเป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจของชาติ 
ซึ่งจ าเป็นจะต้องมีการควบคุมมาตรฐาน ควบคุมบุคลากรในด้านการสัตวบาล เพ่ือพัฒนาให้มีความรู้
ความสามารถอย่างต่อเนื่องและมีจิตส านึกที่ดีมีจริยธรรมและจรรยาบรรณในการท างาน จึงมี 
ความจ าเป็นต้องมีการควบคุมการก ากับดูแลวิชาการอาชีพสัตวบาลผ่านทางองค์กรที่ เรียกว่า 
สภาการสัตวบาล ซึ่งมีหน้าที่ก ากับควบคุมความประพฤติจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพ  รวมทั้ง 
การส่งเสริมและพัฒนาบคุลากรในดา้นการสัตวบาลใหม้ีมาตรฐานเป็นที่ยอมรบั ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัย
ทางด้านอาหารเพ่ือประโยชน์ของเกษตรกรและเพื่อความมั่งคั่งยั่งยืนของชาติต่อไป 

ส าหรับผลดีที่จะเกิดขึ้นเมื่อมีกฎหมายฉบับนี้ ได้แก่ ประชาชนจะมีความเชื่อมั่น 
ต่ออาหารที่มาจากผลิตภัณฑ์อาหารสัตว์ของประเทศไทย ผู้ประกอบกิจการจะมีความเชื่อมั่นในการจ้างงาน
บุคคลในต าแหน่งสัตวบาลที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถทางวิชาชีพซึ่งต้องมีความรับผิดชอบอย่างสูง 
สถาบันการศึกษาจะสามารถจัดการการเรยีนการสอนหลักสูตรวชิาการสัตวบาลให้เป็นไปในทางแนวทาง
เดียวกัน เพ่ือลดความสับสนและความสิ้นเปลืองทางทรัพยากร และผู้ที่ได้รับการศึกษาทางด้านการสัตวบาล 
และได้รับความคุ้มครองเมื่อปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องตามเงื่อนไขข้อบังคับและจรรยาบรรณวิชาชีพ 
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๕) มีประเด็นข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีที่ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลต้องมีการ  
ขึ้นทะเบียนซึ่งต้องมีการเสียค่าใช้จ่าย และมีบทก าหนดโทษทางอาญาไว้ด้วย ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้ว  
อาจรุนแรงเกินสมควรต่อผู้ประกอบวิชาชีพ หรือไม่  

๖) จะมีแนวทางในการก าหนดให้ผู้ที่มีประสบการณ์ในด้านการสัตวบาลแต่มิได้ 
จบการศึกษาในด้านนี้สามารถขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ได้หรือไม่ 

๗) โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลถือเป็นเรื่องส าคัญและเป็นเรื่องใหม่ 
ที่มีความส าคัญต่อเกษตรกร จ าต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนอย่างจริงจัง และในการท าหน้าที่ 
สัตวบาลมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน หากไม่ให้ความส าคัญในเรื่องนี้อาจส่งผลท าให้เกิดปัญหา  
ในการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 

๘) ค าว่า “วิชาชีพ” กับค าว่า “อาชีพ” นั้น มีความหมายแตกต่างกัน ค าว่า 
“อาชีพ” นั้น ก็คือการประกอบอาชีพที่ไว้เลี้ยงชีพของตน ซึ่งไม่จ าเป็นจะต้องมีหลักวิชาการหรือ 
การฝึกฝน ไม่จ าเป็นต้องมีกฎหมายรองรับเรื่องของมาตรฐานการประกอบอาชีพ ส่วน “วิชาชีพ” นั้น
จ าเป็นจะต้องมีหลักวิชาการทางวิทยาศาสตร์และจะต้องมีกฎหมายรับรองและจะต้องมีมาตรฐานของ
วิชาชีพ นอกจากนั้นยังต้องมีคณะกรรมการวิชาชีพอาจจะเป็นในรูปแบบของสภาวิชาชีพมาควบคุมมาตรฐาน 
ทางจริยธรรมในการประกอบวิชาชีพด้วย และในเรื่องการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลนั้น มีข้อสังเกตว่า  
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลจะสามารถเปิดเป็นคลินิกได้หรือไม่ ซึ่งอาจทับซ้อนกับวิชาชีพการสัตวแพทย์ 

๙) ในกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลนี้มีเฉพาะค าว่า “ความรู้วิชาการ”  
แต่ ไม่ มี ค าว่ า “จิตวิญญาณ” หรือ “หั วใจ” อยู่  ทั้ งนี้  เมื่ อพิ จารณาจากหลั กการและเหตุ ผล 
ซึ่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้มีขึ้นเพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควรให้มีการจัดตั้ง 
สภาการสัตวบาลขึ้นเพ่ือควบคุมไม่ให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้  
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้าและส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นเกิดจากการดูแลสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสัตว์หรือสัตว์เลี้ยง เช่น สุนัขหรือ 
แมวจรจัด รวมถึงฟาร์มเพาะพันธุ์ที่ไม่มีมาตรฐาน ซึ่งอาจแก้ปัญหาด้วยโครงสร้างของการสัตวบาล 
ในประเทศไทยได้ แต่ปัญหาที่เกิดขึ้นหากพิจารณาโครงสร้างของคณะกรรมการตามร่างมาตรา ๑๕  
จะเห็นว่า มีคณะกรรมการที่ เป็นผู้แทนของหน่วยงานที่ ไม่มีหน้าที่และอ านาจที่ เกี่ยวข้องเป็น
องค์ประกอบอยู่ด้วย อย่างไรก็ดี จะมีการจัดเรื่องของหลักสูตรการศึกษาในสถาบันการศึกษาเพ่ือให้
สถาบันการศึกษามีหลักสูตรที่สอนให้นักสัตวบาลมีจิตวิญญาณในการดูแลสัตว์หรือไม่ อย่างไร 
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๑๐) กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลนี้ ยังอาจเกิดประโยชน์กับประชาชน 
น้อยเกินไป ส่วนใหญ่เกิดประโยชน์กับทางราชการมากกว่า ยกตัวอย่างเช่น กรรมการที่มาจากสัดส่วน
ของตัวแทนกระทรวงต่าง ๆ วัตถุประสงค์ของกฎหมายฉบับนี้ ที่เอื้อประโยชน์กับประชาชนน้อย เป็นต้น 

๑๑) ควรแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๓ บทนิยามค าว่า “สัตว์เลี้ยงตามความพอใจของมนุษย์”  
จะท าให้มีความหมายชัดเจนยิ่งขึ้น รวมถึงควรเพิ่ม “สัตว์น้ า” ในบทนิยามค าว่า “สัตว์เลี้ยง” ด้วย ทั้งนี้ 
เพื่อให้มีความครอบคลุมและชัดเจน 

๑๒) เหตุใดจึงต้องมี “สภานายกพิเศษแห่งสภาการสัตวบาล” รวมถึงควรมี 
บทนิยามค าว่า “ที่ปรึกษา” ด้วย 

๑๓) ตามร่างมาตรา ๑๐ ที่ก าหนดให้มีส านักงานสภาการสัตวบาลนั้น จะถือว่า 
เป็นการตั้งหน่วยงานใหม่ขึ้นมาอีกหนึ่งหน่วยงาน และจะต้องมีหน่วยงานสาขาขึ้นมาอีกจ านวนมาก 
หน่วยงานเหล่านี้จะขึ้นตรงกับกระทรวงใด 

๑๔) ตามร่างมาตรา ๑๕ เลขาธิการสภาการสัตวบาล ถือเป็นกรรมการสภาการสัตวบาล
หรือไม่ หรือเป็นเพียงเลขานุการ เท่านั้น 

๑๕) ตามร่างมาตรา ๑๖ ก าหนดให้นายกสภาการสัตวบาลเลือกกรรมการ 
เพ่ือด ารงต าแหน่งเลขาธิการ รองเลขาธิการ ประชาสัมพันธ์ และเหรัญญิก ถือเป็นการใช้อ านาจเพียงคนเดียว 
มีความเหมาะสม หรือไม่ 

๑๖) ในปัจจุบันมีจัดตั้งสมาคมต่าง ๆ จ านวนหลายสมาคม ซึ่งเมื่อมีการจัดตั้งสภา 
การสัตวบาลขึ้น ผู้แทนของสมาคมต่าง ๆ เหล่านี้ เช่น สมาคมผู้เลี้ยงสุนัข สมาคมผู้เลี้ยงโค หรือสมาคม 
ผู้เลี้ยงสุกร ก็จะเข้ามาเป็นสมาชิกในคณะกรรมการสภาการสัตวบาล ซึ่งจะเป็นการยกระดับการเลี้ยง 
ปศุสัตว์ให้มีมาตรฐานที่สูงขึ้น ยกตัวอย่างเช่น ปัจจุบันเกษตรกรรมในประเทศไทยจะเน้นแต่ในเรื่องของ
การปลูกข้าว ข้าวโพด อ้อย และมันส าปะหลัง ซึ่งปัญหาที่เกิดขึ้นคือ ปริมาณน้ าที่ใช้ในการเพาะปลูก 
ไม่เพียงพอต่อการเกษตรดังกล่าว การปศุสัตว์จะเป็นทางออกหนึ่งซึ่งใช้น้ าน้อยลง ใช้พ้ืนที่ได้อย่างคุ้มค่า 
เพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับพ้ืนที่การเกษตร โดยที่ผ่านมาการสัตวบาลในประเทศไทยจะเป็นการเลี้ยง 
ตามธรรมชาติซึ่งไม่มีมาตรฐาน แต่ภายหลังจากนี้ จะมีสัตวบาลเข้ามาดูแลให้มีมาตรฐานดีขึ้น ทั้งนี้  
ต้องอาศัยกรรมการที่จะเข้ามาเป็นคณะกรรมการสภาการสัตวบาลที่ควรจะเป็นผู้ที่มีความตั้งใจจริงเข้ามา
ท างานเพ่ือพัฒนาการสัตวบาลในประเทศไทยต่อไป 

๑๗) การสร้างมาตรฐานในการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเพ่ือที่จะเข้ามาดูแล 
การปศุสัตว์ทั้งผู้เลี้ยงรายย่อยและรายใหญ่ให้มีมาตรฐานเดียวกันและมีงานวิจั ยทั้งในประเทศและ
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ต่างประเทศนั้น ควรมีการด าเนินการให้เป็นรูปธรรม เพ่ือพัฒนาการปศุสัตว์ของไทยให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้นอันจะเป็นประโยชน์กับการส่งออกต่อไป 

๒.๑.๓ นายแสนศักดิ์ นาคะวิสุทธิ์ นักวิชาการสัตวบาลเชี่ยวชาญ กรมปศุสัตว์ ได้ตอบชี้แจง 
ดังน้ี 

๑) การประกอบวิชาชีพการสัตวบาลที่กระท าต่อสัตว์เลี้ยงของตนเป็นข้อยกเว้น
ตามกฎหมายฉบับนี้ 

๒) ในกรณีที่เกี่ยวกับเกษตรกรรายย่อย หลังจากที่กฎหมายฉบับนี้มีผลใช้บังคับ  
ก็จะมีการก าหนดขนาด ชนิด และจ านวน เพ่ือแยกแยะการเลี้ยงเชิงพาณิชย์หรือเป็นเกษตรกรรายย่อย
ซึ่งจะไม่ถูกควบคุมโดยกฎหมายฉบับนี้ 

๓) ในกรณีจ านวนของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ซึ่งปัจจุบันมีจ านวนประมาณ 
๓๐,๐๐๐ คน นั้น ในปีแรกคาดว่าจะมีการขึ้นทะเบียนประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน อีกจ านวน ๒๐,๐๐๐ คนนั้น 
อาจจะไม่ใช่นักสัตวบาลทั้งหมด อาจจะมีสัตวแพทย์รวมอยู่ด้วย นอกจากนี้ ในแต่ละปีก็จะมีผู้จบ
การศึกษาจากสถาบันการศึกษาประมาณปีละ ๓,๐๐๐ คน ก็จะเข้าสู่การขึ้นทะเบียนปีละประมาณ 
๑,๐๐๐ คน 

๔) ประเด็นที่ว่า เหตุใดจึงไม่รวม “สัตว์น้ า” ในบทนิยามค าว่า “สัตว์เลี้ยง” ด้วยนั้น 
เนื่องจากผู้ที่ประกอบวิชาชีพสัตวบาลจะจบการศึกษาจากมหาวิทยาลัยหรือสถาบันการศึกษาอย่างอื่น 
ที่มีการเรียนการสอนทางด้านสัตวบาล สัตวศาสตร์ และเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ ซึ่งโดยส่วนใหญ่แล้ว 
จะไม่ได้เรียนเชิงลึกเกี่ยวกับการประมงและการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า ส่วนการประมงและการเพาะเลี้ยง 
สัตว์น้ านั้น จะเป็นผู้ที่จบจากคณะประมงหรือผู้ที่เรียนจบทางด้านสัตวศาสตร์หรือการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ า
โดยตรง ดังนั้น การประกอบวิชาชีพการสัตวบาลจะเกี่ยวกับเรื่องสัตว์บกหรือสัตว์ใหญ่เป็นหลัก 

๕) ประเด็นที่เกี่ยวกับความรู้วิชาการและจิตวิญญาณของผู้ประกอบวิชาชีพการ
สัตวบาลนั้น จะเป็นข้อก าหนดอยู่ในจรรยาบรรณวิชาชีพ ซึ่งผู้ที่ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลจะต้องมี
จรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งสอดคล้องกับประเด็นเกี่ยวกับจิตวิญญาณของผู้ประกอบวิชาชีพ ส่วนประเด็น
เกี่ยวกับการทารุณกรรมสัตว์นั้น จะเกี่ยวข้องกับพระราชบัญญัติป้องกันการทารุณกรรมและการจัด 
สวัสดิภาพสัตว์ พ.ศ. ๒๕๕๗ ซึ่งเป็นกรณีที่กฎหมายก าหนดไว้เป็นการเฉพาะแล้ว 

๒.๑.๔ ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่หน่ึง ขั้นรับหลักการ 

มติ  ที่ ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติ ในวาระที่ หนึ่ งรับหลักการแห่ ง 
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ด้วยคะแนนเสียง ๓๒๗ เสียง ไม่รับหลักการ ๑ เสียง  



๑๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

งดออกเสียง ไม่มี และไม่ลงคะแนนเสียง ๒ เสียง และมีมติให้ตั้งคณะกรรมาธิการวิสามัญ จ านวน ๒๕ คน  
เพ่ือพิจารณาในวาระที่สองขั้นคณะกรรมาธิการ มีก าหนดแปรญัตติภายใน ๗ วัน 

๑. ร่างพระราชบญัญตัิวชิาชพีการสัตวบาล พ.ศ. ....  
(คณะรฐัมนตร ีเปน็ผู้เสนอ)  
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/573763  

 

๒. เอกสารประกอบการพิจารณา ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร 
ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครั้งที ่๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  
(อ.พ. ๙/๒๕๖๔ (สมัยสามญัประจ าปีครั้งทีส่อง)) 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/573723 

 

๓. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕  
ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๕ (สมัยสามญัประจ าปคีรั้งที่สอง)  
วันพุธที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๔   
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_r
eport/main_warehouse_dll_x.php?aid=9748&mid=4269 

 

๔. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๒ ครัง้ที่ ๑๕  
(สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที ่๒๗ มกราคม ๒๕๖๔  
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_re
port/main_warehouse_dll_x.php?aid=9785&mid=4269 

 

 

 

 



๑๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๒.๒ วาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา๒ 

 ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  
ในวาระที่สอง เรียงตามล าดับมาตรา โดยได้มีการพิจารณาและอภิปรายตามล าดับ ดังนี้ 

(๑) ร่างมาตรา ๓ 
 นายสมชาย  ฝั่งชลจิตร สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 

ร่างกฎหมายฉบับนี้มีการสร้างองค์กรใหม่ขึ้นมาองค์กรหนึ่งเพ่ือควบคุมการเกษตรโดยเฉพาะในการปศุสัตว์
ของประเทศไทยซึ่งมีความส าคัญมาก จึงประสงค์จะทราบความหมายของค าว่า “การใช้ผลผลิตหรือ
ความพึงพอใจของมนุษย์” และกรณีของสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อยที่จะไม่ต้องถูกควบคุม
โดยกฎหมายฉบับนี้นั้น มีความหมายอย่างไร รวมถึงกรณีของเกษตรกรรายย่อยนั้นมีลักษณะหรือข้อสังเกต
ประการใด 

 นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า เจ้าหน้าที่ปศุสัตว์ควรมีการอบรมเจ้าของฟาร์มสัตว์ให้มีความรู้ในการดูแลและรักษาสัตว์ 
แม้กระทั่ง การฉีดยาบ ารุงให้สัตว์มีสุขภาพที่แข็งแรง ซึ่งไม่จ าเป็นต้องออกเป็นกฎหมายไปบังคับเจ้าของสัตว์
แต่อย่างใด 

 นายมานพ  คีรีภูวดล สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
วิชาชีพสัตวบาลมีความจ าเป็นต่อการปศุสัตว์ โดยเป็นการใช้วิชาการวิทยาศาสตร์และความรู้เทคโนโลยี
สมัยใหม่เข้ามาพัฒนาการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกร 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
 - ค าว่า “การใช้ผลผลิตหรือความพึงพอใจของมนุษย์” นั้น เป็นถ้อยค าตามร่างเดิม 

ที่เสนอโดยคณะรัฐมนตรีซึ่งไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด ในส่วนของที่คณะกรรมาธิการเพ่ิมเกี่ยวกับ  
“สัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรอืเกษตรกรรายย่อย” นั้น เนื่องจากเกรงว่ากฎหมายฉบับนี้อาจกระทบกับผู้เลี้ยง
หรือเกษตรกรรายย่อย จึงมีการเพิ่มเติมถ้อยค าดังกล่าวขึ้น ทั้งนี้ ร่างกฎหมายฉบับนี้มีความสอดคล้อง
กับทิศทางของนานาอารยประเทศซึ่งมีประชากรเพ่ิมขึ้นอย่างรวดเร็วแต่อาหารตามธรรมชาติกลับลดลง 

                                        
 ๒ สามารถสืบค้นเอกสารรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ และบันทึกการประชุม  

ในวาระที่สอง ขั้นพิจารณาเรียงตามล าดับมาตรา ได้จากเว็บไซต์ E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงาน
เลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th/library/home.html หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE  
หมายเลข ๕ ถึง ๖ ในหน้าท่ี ๒๒ 



๑๕ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องส่งเสริม คุ้มครอง และพัฒนาการปศุสัตว์ของประเทศไทยให้สามารถแข่งขัน  
กับประเทศอื่น ๆ ได้ หากไม่มีการยกเว้นให้กับเกษตรกรรายย่อยอาจท าให้ต้นทุนในการผลิตเพ่ิมสูงขึ้น 
ทั้งนี้ หากสัตว์เลี้ยงมีจ านวนเพ่ิมขึ้น เกษตรกรอาจจะมาอบรมเรียนรู้ที่จะพัฒนาความรู้ประสิทธิภาพ 
ในการดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือประโยชน์ในการพัฒนาเป็นอาชีพต่อไป อย่างไรก็ตาม แม้สัตวบาลอาจยัง
ห่างไกลจากเกษตรกรที่อยู่ในพ้ืนที่ห่างไกลในชนบท แต่จากกรณีที่มีโรคระบาดที่ผ่านมา การเลี้ยงสัตว์  
ในพ้ืนที่ห่างไกลไม่มีผลกระทบจากโรคระบาดเท่ากับสัตว์ที่เลี้ยงในโรงเรือน ทั้งนี้ สัตว์เลี้ยงในชนบท
เปรียบเสมือนธนาคาร หากเกษตรกรประสบปัญหาทางการเงิน สัตว์เลี้ยงนั้นก็สามารถท ารายได้ให้กับ
เกษตรกรได้ จึงต้องการให้มีเจ้าหน้าที่ปศุสัตว์หรือสัตวบาลเข้ามาดูแลฉีดยาหรือรักษาพยาบาลสัตว์
เบื้องต้น รวมถึงให้ความรู้ เทคโนโลยีทางวิทยาศาสตร์แก่เกษตรกรเพ่ือให้สามารถดูแลสัตว์เลี้ยงของ
เกษตรกรเองได้ 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๒) ร่างมาตรา ๔ 
 นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 

การแก้ไขเพ่ิมเตมิร่างมาตรา ๔ มีความสอดคล้องกับการแก้ไขร่างมาตรา ๖ (๙) ซึ่งเดิมรัฐมนตรีมีอ านาจ
ในการออกกฎกระทรวงเฉพาะกฎกระทรวงก าหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัตินี้
เท่านั้น ซึ่งในร่างพระราชฉบับนี้ก็มีเพียงการออกกฎกระทรวงดังกล่าวเพียงฉบับเดียว ดังนั้น ข้อความ
ตามร่างเดิมจึงมีความสมบูรณ์ เพียงพอแล้ว โดยไม่ควรเพ่ิมอ านาจของรัฐมนตรีให้มีอ านาจ  
ออกกฎกระทรวงอื่น ๆ ที่อาจเป็นการแทรกแซงการด าเนินการของสภาวิชาชีพการสัตวบาล 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
 - การเพ่ิมความในร่างมาตรา ๔ เนื่องจากคณะกรรมาธิการมีการแก้ไขเพ่ิมเติม 

ร่างมาตรา ๖ (๙) จึงต้องแก้ไขเพ่ิมเติมร่างมาตรา ๔ ให้สอดคล้องกัน 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๓) ร่างมาตรา ๕ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 
 
 
 



๑๖ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๔) ร่างมาตรา ๖ 
 นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 

ร่างมาตรา ๖ คณะกรรมาธิการได้มีการแก้ไขจ านวน ๒ อนุมาตรา ใน (๘) คณะกรรมาธิการได้มีแก้ไข
ถ้อยค า ซึ่งหากเปรียบเทียบกับกฎหมายวิชาชีพอื่น ๆ จะเห็นได้ว่า มีถ้อยค าที่แตกต่างกันไป จึงประสงค์ 
จะขอทราบเจตนารมณ์ที่แท้จริงในการยกร่างมาตราดังกล่าวว่ามีความหมายอย่างไร ในส่วนของ (๙)  
ท่ีคณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นนั้น โดยที่สภาวิชาชีพทุกสภาวิชาชีพจะมีหลักการในการดูแลและบริหาร
จัดการ รวมถึงมีการควบคุมและลงโทษสมาชิกในกรณีที่สมาชิกนั้นไม่ได้กระท าหน้าที่หรือกระท าผิด 
ไปจากข้อก าหนดหรือขอ้ตกลงเงือ่นไขหรือกระท าผิดจรรยาบรรณวิชาชีพซึ่งเป็นหลักการสากล แต่การที่
คณะกรรมาธิการไดแ้ก้ไขโดยเพ่ิมการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวง อาจเป็นการแทรกแซง
การด าเนินการของสภาการสัตวบาล 

 นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม  
สรุปได้ว่า ขอตั้งข้อสังเกต ในกรณีการด าเนินการเกษตรในปัจจุบันท่ีไม่ได้รับการช่วยเหลือดูแลจาก
ภาครัฐเท่าที่ควร ปศุสัตว์อ าเภอไม่สามารถดูแลเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ได้อย่างทั่วถึง และหากเกษตรกร  
จะด าเนินการฉีดยาหรือวัคซีนเองก็ไม่สามารถกระท าได้ จึงสมควรให้สัตวบาลโดยการควบคุมของ  
สภาการสัตวบาลเข้ามาดูแลในส่วนนี้ รวมถึงสภาการสัตวบาลควรมีการอบรมให้ความรู้ รวมถึง 
มีการออกหนังสือรับรองจากปศุสัตว์อ าเภอให้แต่ละหมู่บ้านมีผู้ช่วยปศุสัตว์ในการดูแลเกษตรกรรายย่อย 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
 (๑) การเพ่ิมวัตถุประสงค์ในการด าเนินการอื่นตามที่ก าหนดในกฎกระทรวงเป็นไป 

ในท านองเดียวกับสภาสัตวแพทย์ ซึ่งรัฐมนตรีไม่ได้เข้าไปแทรกแซงเองในทุกเรื่อง เนื่องจากการออก
กฎกระทรวงต้องเสนอคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา 

 (๒) แก้ไขร่างมาตรา ๖ (๘) นั้น เป็นการเทียบเคียงกับพระราชบัญญัติ วิชาชีพ 
การสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ ประกอบกับ “สิทธิ” ตามร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ไม่ได้มีการก าหนด
ขอบเขตไว้อย่างชัดเจน จึงอาจเป็นภาระกับสภาสัตวบาลจนเกินไป ซึ่งสิทธิของสมาชิกก็มีตามกฎหมาย
โดยทั่วไปอยู่แล้วไม่จ าเป็นต้องก าหนดไว้เป็นพิเศษอีก 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๕) ร่างมาตรา ๗ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 



๑๗ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๖) ร่างมาตรา ๘ 
 นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม  

สรุปได้ว่า การที่คณะกรรมาธิการเพ่ิม “รายได้อื่น” เข้ามาเป็นรายได้ของสภาการสัตวบาลนั้น  
สภาการสัตวบาลสามารถจัดให้เกษตรกรมีรายได้ในทางอื่นได้ เช่น การจัดตลาดนัดโคกระบือ อันจะเป็น
ประโยชน์กับเกษตรกรเป็นอย่างมาก 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๗) ร่างมาตรา ๙ 
 นายขจิตร  ชัยนิคม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ผู้สงวนค าแปรญัตติ  ได้อภิปราย 

ต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า ตามที่ผู้สงวนค าแปรญัตติได้เสนอขอให้ตัดร่างมาตรา ๙ ออกทั้งมาตรา เนื่องจาก
การที่ก าหนดให้รัฐมนตรีด ารงต าแหน่งสภานายกพิเศษแห่งสภาการสัตวบาลเป็นบทบัญญัติที่ล้าสมัย  
ซึ่งสภานายกพิเศษจะเข้าประชุมหรือไม่ก็ได้ ดังปรากฏตามร่างมาตรา ๒๗ ทั้งนี้  ร่างมาตรา ๒๘  
ยังก าหนดให้มติของที่ประชุมคณะกรรมการต้องได้รับความเห็นชอบจากสภานายกพิเศษก่อน 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
 - ต าแหน่งสภานายกพิเศษเป็นต าแหน่งที่ก าหนดไว้ในกฎหมายวิชาชีพต่าง ๆ โดยทั่วไป

ในลักษณะเดียวกันทุกฉบับ การบัญญัติเช่นนี้เนื่องจากรัฐมนตรีเป็นผู้รักษาการตามกฎหมาย ที่ต้องเป็น 
ผู้บังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย ซึ่งหน้าที่และอ านาจที่เกี่ยวกับสภานายกพิเศษ จะมีเพียงที่ก าหนดไว้  
ตามร่างมาตรา ๒๗ และร่างมาตรา ๒๘ เท่านั้น ซึ่งเป็นในส่วนของการวินิจฉัยเกี่ยวกับสมาชิกภาพและ 
การพักใช้ใบอนุญาตหรือเพิกถอนใบอนุญาตอันเป็นการคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพของสมาชิกและ
ประชาชน ทั้งนี้ ต าแหน่งสภานายกพิเศษจะแตกต่างจากต าแหน่งนายกสภาการสัตวบาลที่มาจาก  
การเลือกตั้งของกรรมการ 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับคณะกรรมาธิการ โดยเห็นควรให้คงไว้
ตามร่างเดิม 

(๘) ร่างมาตรา ๑๐ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๙) ร่างมาตรา ๑๒ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 
 



๑๘ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๐) ร่างมาตรา ๑๕ 
 นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 

ตามร่างมาตรา ๑๕ (๒) คณะกรรมาธิการได้ตัดกรรมการที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานราชการออกจ านวน 
๔ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย และ
ผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากไม่มีความจ าเป็นที่จะต้องมีผู้แทนของกระทรวงดังกล่าวเข้ามา
เป็นคณะกรรมการ อย่างไรก็ตาม ในส่วนของผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ซึ่งยังอาจมีความจ าเป็นในเรื่อง 
การส่งออกผลผลิต เหตุใดคณะกรรมาธิการจึงตัดกรรมการในส่วนของกระทรวงพาณิชย์ออก นอกจากนี้ 
การที่คณะกรรมาธิการได้เพ่ิมกรรมการในส่วนของสถาบันการศึกษาใน (๓/๑) นั้น จะมีการได้มาซึ่ง
กรรมการในส่วนของสถาบันการศึกษาดังกล่าวอย่างไร เนื่องกรรมการในส่วนของสถาบันการศึกษา
ดังกล่าวมีที่มาจาก ๒ ส่วน กล่าวคือ ในส่วนของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตร หรือวิทยาลัย
เกษตรและเทคโนโลยี และในส่วนของที่ผลิตผู้ส าเร็จการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง
ประกาศนียบัตรวิชาชีพต่าง ๆ จากวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยี สังกัดส านักงานคณะกรรมการการ
อาชีวศึกษา จึงประสงค์จะทราบเกี่ยวกับผู้แทนแห่งละ ๑ คนเลือกกันเองให้เหลือจ านวน ๒ คน นั้น  
จะมีการคัดเลือกอย่างไร 

 นายคารม  พลพรกลาง สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 
ตามร่างมาตรา ๑๕ (๒) ซึ่งคณะกรรมาธิการได้ตัดผู้แทนกระทรวงมหาดไทยออกนั้น ผู้อภิปรายไม่เห็นด้วย 
เนื่องจากกระทรวงมหาดไทยมีหน้าที่ต้องดูแลประชาชนในพ้ืนที่ เกษตรกรรายย่อยซึ่งอยู่ตามชนบท  
ย่อมต้องได้รับการดูแลจากก านันและผู้ใหญ่บ้าน รวมถึงการประสานงานจากหน่วยงานราชการต่าง ๆ 
กับเกษตรกรในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงไม่ควรตัดผู้แทนกระทรวงมหาดไทยออกจากคณะกรรมการสภาการสัตวบาล 
นอกจากนี้  ในส่วนของ (๓/๑) ที่คณะกรรมาธิการเพ่ิมขึ้นนั้น รวมถึงสถาบันวิทยาลัยการอาชีพ 
ซึ่งกระจายอยู่ในหลายจังหวัดหรือไม่ 

 นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม 
สรุปได้ว่า ไม่เห็นด้วยกับคณะกรรมาธิการที่ตัดผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ออก เนื่องจากกระทรวงพาณิชย์
มีส่วนส าคัญในการที่จะก าหนดราคาเนื้อสัตว์ซึ่งมาจากผลผลิตในการปศุสัตว์ของเกษตรกร รวมถึง 
การตัดผู้แทนกระทรวงมหาดไทยออกด้วย เนื่องจากผู้ใหญ่บ้าน ก านัน หรือนายอ าเภอ มีส่วนเกี่ยวข้อง
ในการที่จะออกอาชญาบัตรในการเชือดโค กระบือ สุกร แพะ และแกะ นอกจากนี้ ในส่วนของผู้แทน
กระทรวงอุตสาหกรรมก็มีส่วนส าคัญต่อการตั้งโรงงานซึ่งน าไปสู่อุตสาหกรรมใหม่ ๆ ต่อไป 

 



๑๙ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
 - การแก้ไขของคณะกรรมาธิการที่ตัดกรรมการที่เป็นผู้แทนของหน่วยงานราชการ  

ออกจ านวน ๔ หน่วยงาน ได้แก่ ผู้แทนกระทรวงกลาโหม ผู้แทนกระทรวงพาณิชย์ ผู้แทนกระทรวงมหาดไทย 
และผู้แทนกระทรวงอุตสาหกรรม เนื่องจากแม้ว่ากระทรวงพาณิชย์จะเกี่ยวข้องกับเรื่องการตลาด  
แต่ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องโดยตรงกับสภาการสัตวบาลและหากประสงค์จะ ให้กระทรวงพาณิชย์ 
มามีบทบาทช่วยเหลือในเรื่องของการเจรจาการค้าระหว่างประเทศก็สามารถตั้งเป็นที่ปรึกษา
คณะกรรมการได้ ในส่วนของกระทรวงมหาดไทยนั้น ก็ไม่ได้มีความเกี่ยวข้องกับสภาวิชาชีพแต่อย่างใด 
นอกจากนี้ การเพิ่มความใน (๓/๑) ก็เพื่อส่งเสริมการศึกษาทั้งระดับอุดมศึกษาและอาชีวศึกษา ซึ่งบุคคล
ที่ส าเร็จการศึกษาในสถาบันต่าง ๆ ก็ต้องมาขึ้นทะเบียนเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลตามร่างมาตรา ๓๓ 
และมาตรา ๓๔ ทั้งนี้ ในการคัดเลือกผู้แทนสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรและผู้แทนของวิทยาลัยเกษตร
และเทคโนโลยีจะเป็นการเปิดกว้างให้มีผู้แทนของครูบาอาจารย์ผู้สอนมาร่วมเป็นกรรมการ โดยเลือก
กันเองให้เหลือจ านวน ๒ คน 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๑๑) ร่างมาตรา ๑๖ 
 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๑๒) ร่างมาตรา ๑๗ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๑๓) ร่างมาตรา ๑๘ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๑๔) ร่างมาตรา ๑๙ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๑๕) ร่างมาตรา ๒๐ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 
 
 
 



๒๐ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๑๖) ร่างมาตรา ๒๑ 
 นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 

ขอตั้งข้อสังเกตเกี่ยวกับกรณีการพ้นจากต าแหน่งผู้บริหารสถาบันนั้น หากเป็นการโยกย้ายสถาบัน  
จะเป็นเหตุท าให้ต้องพ้นจากต าแหน่งกรรมการสภาการสัตวบาล ซึ่งจะต้องมีการเลือกกรรมการใหม่ 
หรือไม่ 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
 - ในส่วนของผู้บริหารสถาบันการอาชีวศึกษาเกษตรจะไม่มีการโยกย้ายภูมิภาค และ 

ในส่วนของวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนั้น หากมีการโยกย้ายก็ไม่กระทบต่อการด ารงต าแหน่ง
กรรมการสภาการสัตวบาล ไม่ต้องมีการเลือกกรรมการใหม่ 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๑๗) ร่างมาตรา ๒๒ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๑๘) ร่างมาตรา ๒๔ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๑๙) ร่างมาตรา ๒๙ 
 นายชูวิทย์  พิทักษ์พรพัลลภ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม  

สรุปได้ว่า ในกรณีของเกษตรกรที่มีความช านาญเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แต่มิได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านปศุสัตว์
จะเข้ามาช่วยเหลือเกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์เมื่อเกิดโรคระบาดนั้น จะมีความผิดตามกฎหมายฉบับนี้หรือไม่ 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังนี้ 
 ในส่วนของผู้ที่มีความช านาญเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์แต่มิได้ส าเร็จการศึกษาทางด้านปศุสัตว์

ก็สามารถเข้าไปอบรมและมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลได้ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๒๐) ร่างมาตรา ๓๑ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๒๑) ร่างมาตรา ๓๕ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 



๒๑ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๒) ร่างมาตรา ๔๖ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๒๓) ร่างมาตรา ๔๗ 
 นายณัฐวุฒิ  บัวประทุม สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ได้อภิปรายต่อที่ประชุม สรุปได้ว่า 

คณะกรรมาธิการมีการแก้ไขก าหนดเวลาในการพิจารณาส านวนการสอบสวนและความเห็นของ
คณะกรรมการสภาการสัตวบาลจาก “โดยไม่ชักช้า” เป็น “ภายใน ๙๐ วัน” นั้นมีผลอย่างไร หรือไม่ 
หากคณะกรรมการพิจารณาไม่เสร็จตามก าหนดระยะเวลา ซึ่งค าว่า “โดยไม่ชักช้า” จะมีความยืดหยุ่น
มากกว่า นอกจากนี้ ตามวรรคสอง เมื่อคณะกรรมการให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวน
เพิ่มเติมนั้น จะอยู่ภายใต้ก าหนดเวลาภายใน ๓๐ วัน ตามความในร่างมาตรา ๔๖ หรือไม่ 

 คณะกรรมาธิการวิสามัญฯ ได้ตอบชี้แจง ดังน้ี 
 - เมื่อคณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเสร็จสิ้นแล้ว จะเสนอส านวนการสอบสวน

พร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน เมื่อคณะกรรมการได้รับส านวนการสอบสวนและ
ความเห็นของคณะอนุกรรมการสอบสวนก็ต้องพิจารณาให้แล้วเสร็จภายใน ๙๐ วัน และหากคณะกรรมการ 
ให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติม คณะอนุกรรมการสอบสวนก็จะต้องท าการสอบสวน
ให้เสร็จสิ้นและเสนอส านวนการสอบสวนพร้อมทั้งความเห็นต่อคณะกรรมการภายใน ๓๐ วัน  
ตามร่างมาตรา ๔๖ 

 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๒๔) ร่างมาตรา ๕๕ 
 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๒๕) ร่างมาตรา ๕๙ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการตัดออกของคณะกรรมาธิการ 

(๒๖) ร่างมาตรา ๖๑ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๒๗) ร่างมาตรา ๖๒ 
 มติ ท่ีประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 
 



๒๒ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

(๒๘) ร่างมาตรา ๖๓ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

(๒๙) ร่างมาตรา ๖๔ 
 มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบด้วยกับการแก้ไขของคณะกรรมาธิการ 

 

๕. รายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... สภาผู้แทนราษฎร ซึง่บรรจุระเบียบวาระ
การประชมุสภาผู้แทนราษฎร ชดุที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัพุธที ่๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
https://dl.parliament.go.th/handle/lirt/588411 

 

๖. บนัทึกการประชมุ ในคราวประชุมสภาผูแ้ทนราษฎร ชุดที ่๒๕  
ปีที่ ๓ ครัง้ที่ ๑ (สมัยสามัญประจ าปีครัง้ที่สอง) วนัพุธที ่๓ 
พฤศจิกายน ๒๕๖๔   
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_re
port/main_warehouse_dll_x.php?aid=10060&mid=4345 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



๒๓ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๓. ผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม๓ 

         มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติในวาระที่สามเห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติ
ฉบับนี้โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๙๓ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง ๑ เสียง 

๔. ข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการวิสามัญ 

   คณะกรรมาธิการวิสามัญได้พิจารณาร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ ตั้งแต่ชื่อร่างพระราชบัญญัติ 
ค าปรารภ และพิจารณาตามล าดบัมาตราจนจบร่างแล้วเหน็วา่ ควรมีข้อสังเกตที่คณะรัฐมนตรี หน่วยงาน
ของรัฐที่เกี่ยวข้อง ควรทราบและปฏิบัติไว้ท้ายรายงานของคณะกรรมาธิการวิสามัญ เพ่ือให้สภาผู้แทนราษฎร 
ได้พิจารณา ซึ่งคณะกรรมาธิการวิสามัญมีข้อสังเกตว่า ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
ต้องไม่กระทบหรือเป็นการควบคุมสัตว์เลี้ยงของผู้เลี้ยงหรือเกษตรกรรายย่อย 
   มติ ที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติเห็นด้วยกับข้อสังเกตของคณะกรรมาธิการ  
โดยมีมติเห็นชอบด้วยคะแนนเสียง ๒๙๐ เสียง ไม่เห็นชอบ ไม่มี และงดออกเสียง ๑ เสียง ดังนี้ 

๗. บันทึกการออกเสียงลงคะแนนของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร  
ในคราวประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๓ ครั้งที่ ๑ (สมัยสามัญ
ประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๔   
http://msbis.parliament.go.th/ewtadmin/ewt/parliament_re
port/main_warehouse_dll_x.php?aid=10063&mid=4345 

 

๘. ร่างพระราชบญัญตัิวชิาชพีการสัตวบาล พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมตเิหน็ชอบแล้ว) 
https://www.senate.go.th/document/Lawdraft/Ext5/5199_0
001.PDF  

 
 

                                        
๓ สามารถสืบค้นบันทึกการออกเสียงลงคะแนนผลการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรในวาระที่สาม ได้จากเว็บไซต์  

E-Library ห้องสมุดอิเล็กทรอนิกส์ ส านักวิชาการ ส านักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร https://library2.parliament.go.th 
/library/home.html และร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้วได้จากเว็บไซต์วุฒิสภา https://www.senate.go.th 
หรือสแกนข้อมูลผ่าน QR CODE หมายเลข ๗ ถึง ๘ ในหน้าที่ ๒๓ 



๒๔ 
 

ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

    

๕. การวิเคราะห์ร่างพระราชบัญญัติซึ่งสภาผู้แทนราษฎรเห็นชอบแล้ว 

 ๑. ตามร่างมาตรา ๑๐ การจัดให้มีส านักงานสภาการสัตวบาลนั้น ในพ้ืนที่ห่างไกล  
หากมีการจัดตั้งส านักงานสภาการสัตวบาลสาขาขึ้น ก็อาจมีประโยชน์ต่อเกษตรกรในพ้ืนที่ ดังนั้น จึงสมควร
บัญญัติให้มีส านักงานสาขาได้ตามความจ าเป็น 
 ๒. ตามร่างมาตรา ๔๗ วรรคสอง กรณีคณะกรรมการให้คณะอนุกรรมการสอบสวน 
ท าการสอบสวนเพ่ิมเติมก่อนวินิจฉัยชี้ขาดนั้น ควรมีการก าหนดให้ชัดเจนว่า ระยะเวลาที่ก าหนดให้
คณะกรรมการจะต้องพิจารณาส านวนการสอบสวนและความเห็นภายใน ๙๐ วัน ตามวรรคหนึ่งนั้น 
รวมถึงระยะเวลาที่ก าหนดให้คณะอนุกรรมการสอบสวนท าการสอบสวนเพ่ิมเติมตามวรรคสองด้วย 
หรือไม่ 
 ๓. ตามร่างมาตรา ๔๖ และร่างมาตรา ๔๗ หากคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ
สอบสวนพิจารณาไม่แล้วเสร็จภายในก าหนดระยะเวลา จะมีผลอย่างไร หรือไม่ 

 
_____________________ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
      

 
 
 
 
 
 
 

 

ส่วนที่ ๒  
ข้อมูลทางวิชาการประกอบการพิจารณา 
ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล  

พ.ศ. .... 
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 



- ๑ - 
 

การด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรฐัธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 
 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด ำเนินกำรเกี่ยวข้องกับร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพ
กำรสัตวบำล พ.ศ. .... ตำมมำตรำ ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย โดยได้จัดให้มี 
กำรรับฟังควำมคิดเห็นของผู้เกี่ยวข้องและกำรวิเครำะห์ผลกระทบท่ีอำจเกิดขึ้นจำกกฎหมำย 
อย่ำงรอบด้ำนและเป็นระบบ และน ำมำประกอบกำรพิจำรณำในกระบวนกำรตรำกฎหมำยทุกขั้นตอน 
โดยสำมำรถสรุปได้ ดังนี้ 
 

 ๑. กระบวนการและขั้นตอนในการรับฟังความคิดเห็น 
 เพ่ือให้เป็นไปตำมพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำร่ำงกฎหมำยและกำรประเมิน  
ผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ด ำเนินกำรจัด
ประชุมรับฟังและแสดงควำมคิดเห็นต่อร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... ที่ผ่ำน 
กำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ ๑๐ เสร็จสิ้นวำระที่ ๓ แล้ว จำกหน่วยงำน
และผู้ที่ เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เพ่ือให้เป็นไปตำมมำตรำ ๗๗  
ของรัฐธรรมนูญแห่งรำชอำณำจักรไทย และพระรำชบัญญัติหลักเกณฑ์กำรจัดท ำ ร่ำงกฎหมำย 
และกำรประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมำย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปกำรรับฟังควำมคิดเห็นได้ ดังนี้๑  
 ๑.๑ วิธีกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
  ๑) รับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.dld.go.th 
  ๒) รับฟังควำมคิดเห็นโดยกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็น 
 ๑.๒ จ ำนวนครั้งและระยะเวลำในกำรรับฟังควำมคิดเห็นแต่ละครั้ง 
  ๑) ร ับฟังควำมคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.dld.go.th ในระหว่ำงวันที่ 
๓๑ ตุลำคม ๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกรำคม ๒๕๖๓ 
  ๒) รับฟังควำมคิดเห็นจำกกำรประชุมรับฟังและแสดงควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติ
วิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ ๑๐  
ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ เวลำ ๐๙.๐๐ - ๑๕.๐๐ นำฬิกำ ณ ห้องเจ้ำพระยำ บอลรูม 
โรงแรมเจ้ำพระยำปำร์ค เขตจตุจักร กรุงเทพมหำนคร 
 ๑.๓ พ้ืนที่กลุ่มเป้ำหมำยในกำรรับฟังควำมคิดเห็น 
  ๑) กำรรับฟังคิดเห็นผ่ำนทำงเว็บไซต์ www.dld.go.th เป็นกำรเปิดรับฟังควำมคิดเห็น
จำกทุกภำคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน รวมถึงประชำชนทั่วไป โดยมีเข้ำดูทั้งหมด 
๗,๒๑๘ ครั้ง 
  ๒) กำรรับฟังควำมคิดเห็นโดยกำรจัดประชุมรับฟังควำมคิดเห็นร่ำงพระรำชบัญญัติ
วิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ ๑๐ โดยเป็น
กำรรับฟังจำกหน่วยงำนที่เกี่ยวข้องทั้งภำครัฐและภำคเอกชน สถำบันกำรศึกษำ จ ำนวน ๑๒๐ คน 
  
 

                                                           

 
๑ ศึกษำเพิ่มเติมไดจ้ำก https://dld.go.th/th/images/stories/law/draft/25621125.pdf 

http://www.dld.go.th/
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 ๑.๔ ประเด็นควำมคิดเห็นของหน่วยงำนที่เกี่ยวข้อง 
  ตำมร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำ  
ของคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ คณะที่ ๑๐ ทั้ง ๓ วำระแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกำยน ๒๕๖๒ 
โดยส่วนใหญ่ (ทำงเว็บไซต์ www.dld.go.th ร้อยละ ๑๐๐ ประชุมรับฟังควำมคิดเห็น ร้อยละ ๙๙) 
เห็นชอบด้วยกับร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... เพรำะเมื่อมีกฎหมำยนี้จะท ำ ให้ 
กำรประกอบอำชีพกำรสัตวบำล มีมำตรฐำน มีกำรควบคุม ก ำกับดูแลเพ่ือประโยชน์ต่อประชำชนและ
ประเทศ 
  ๑) ร่ำงมำตรำ ๓ (บทนิยำม) 
  ๑. บทนิยำม ค ำว่ำ “วิชำชีพกำรสัตวบำล” 
  ส ำนักงำนสัตวแพทยสภำ เห็นควรแก้ไขเป็น “...กำรจัดกำรอำหำรสัตว์เลี้ยง 
แต่ไม่รวมโภชนศำสตร์และโภชนบ ำบัด...” เนื่องจำกกำรจัดกำรอำหำรสัตว์ตำมช่วงวัยต่ำง ๆ อำจส่งผล
กระทบต่อสุขภำพสัตว์และโภชนบ ำบัดที่ไม่ถูกต้อง สำมำรถท ำให้สัตว์เกิดโรคได้ เป็นกำรจัดกำร 
เพื่อป้องกันโรคตำมควำมหมำยในพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๒. บทนิยำม ค ำว่ำ “สัตว์เลี้ยง” 
   ส ำนักงำนสัตวแพทยสภำ เห็นควรแก้ไขเป็น “...ควำมพึงพอใจของมนุษย์ 
โดยไม่รวมสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน (companion animals)...” เนื่องจำกกำรเรียนในหลักสูตรสัตวบำล  
ไม่มีวิชำหลักที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน หลักสูตรจำกบำงสถำบันอำจมีสอน แต่เป็นเพียงวิชำเลือก  
ท ำให้มีควำมรู้ไม่เพียงพอหลังจำกจบกำรศึกษำ แล้วจะไปประกอบวิชำชีพในด้ำนสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน  
ซึ่งท ำให้ส่งผลต่อประโยชน์ของประชำชน 
  ๒) ร่ำงมำตรำ ๑๔ (๓) (๔) 
   นำยสุพจน์ ศรีสร้อย สมำคมอนุรักษ์และพัฒนำควำยไทย มีข้อสังเกตว่ำ  
สถำบันกำรศึกษำที่มีกำรเรียนกำรสอนสัตวบำลหรือสัตวศำสตร์ มีมำกกว่ำ ๑๐๐ สถำบัน และสมำคม 
ที่เกี่ยวข้องกับกำรปศุสัตว์ ก็มีจ ำนวนมำก แต่กลับก ำหนดให้มีสัดส่วนกรรมกำรจำก ๒ หน่วยงำน  
เพียงหน่วยงำนละ ๒ คน 
  ๓) ร่ำงมำตรำ ๑๖ 
  ดร.สุนทรำภรณ์ รัตนดิลก ณ ภูเก็ต สมำคมโคเนื้อ/เกษตรกร เห็นว่ำ กำรก ำหนดให้
คณะกรรมกำรประชุมเลือกกรรมกำรภำยในสำมสิบวันนับจำกวันเลอืกกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๔ วรรคหนึง่ 
(๓) และ (๔) และวันเลือกตั้งกรรมกำรตำมมำตรำ ๑๔ วรรคหนึ่ง (๕) แล้วเสร็จ เพ่ือด ำรงต ำแหน่ง 
นำยกสภำกำรสัตวบำล อุปนำยกสภำกำรสัตวบำล คนที่หนึ่ง และอุปนำยกสภำกำรสัตวบำล คนที่สอง นั้น 
เป็นกำรก ำหนดระยะเวลำไว้นำนจนเกินไป เมื่อพิจำรณำถึงกำรที่ให้มีคณะท ำงำนในกำรเข้ำมำบริหำร 
สภำกำรสัตวบำล 
  ๔) ร่ำงมำตรำ ๒๙ วรรคหนึ่ง 
  รศ.ดร.สมเกียรติ ประสำนพำนิช ข้ำรำชกำรบ ำนำญ อดีตอำจำรย์ภำควิชำสัตวบำล
มหำวิทยำลัยเกษตรศำสตร์ เห็นว่ำ ปัจจุบันมีชำวต่ำงชำติเข้ำมำประกอบอำชีพด้ำนปศุสัตว์มำกขึ้น เช่น
กำรประกอบธุรกิจฟำร์มโคนม ชำวต่ำงชำติเหล่ำนั้นจ ำเป็นต้องขอใบประกอบวชิำชพีกำรสตัวบำล หรอืไม ่
หำกกฎหมำยฉบับนี้ จะเปิดกว้ำง ควรก ำหนดให้ชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนและ
ขอรับใบประกอบวิชำชีพด้วย 
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  ๕) ร่ำงมำตรำ ๒๙ (๕) 
  ดร.แสนศักดิ์ นำคะวิสุทธ์ ผู้เชี่ยวชำญด้ำนส่งเสริมและพัฒนำสัตว์เล็ก กรมปศุสัตว์
เห็นว่ำ กรณีที่มีผู้เชี่ยวชำญชำวต่ำงชำติที่มีควำมรู้ ควำมสำมำรถ เข้ำมำสอนตำมสถำบันต่ำง ๆ หรือ 
มำประกอบวิชำชีพกำรสัตวบำลในประเทศไทย แต่ประเทศของบคุคลเหลำ่นัน้ไมม่กีฎหมำยวำ่ดว้ยวชิำชพี
กำรสัตวบำล อำจส่งผลต่อควำมร่วมมือหรือกำรเปิดรับบุคคลที่มีควำมรู้ควำมสำมำรถทีจ่ะเข้ำมำถำ่ยทอด
ควำมรู้ให้แก่บุคลำกรของประเทศไทย ดังนั้น จึงควรก ำหนดข้อยกเว้นที่เปิดกว้ำงไว้ 
 
 ๒. สรุปการวิเคราะห์ผลกระทบท่ีอาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย 
 ผลกระทบด้ำนต่ำง ๆ ที่อำจเกิดขึ้นจำกกำรตรำร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวบำล 
พ.ศ. .... มีดังนี้๒ 
 ด้านเศรษฐกิจ 
 - เชิงบวก 
   กำรผลิตสัตว์เป็นกำรผลิตอำหำรโปรตีนจำกสัตว์ซึ่งมีควำมส ำคัญ สินค้ำเนื้อ นม ไข่  
ที่เป็นผลผลิตจำกสัตว์ที่ถูกผลิตอย่ำงถูกต้องจะมีมำตรฐำนสูงและมีควำมปลอดภัย ท ำให้ประชำชน
เกิดควำมเชื่อมั่นในกำรบริโภค รวมถึงกำรส่งออกเนื้อ นม ไข่ ซึ่งจัดเป็นรำยได้ของประเทศจำก 
กำรส่งออกที่นับได้ว่ำจะเป็นประโยชน์โดยตรงต่อเศรษฐกิจของชำติ 
  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
  ประชำชนผู้บริโภคจะมีควำมเชื่อมั่นในกระบวนกำรผลิตสัตว์ ได้บริโภคเนื้อ นม ไข่  
ที่มีควำมปลอดภัย มีมำตรฐำน ส่งผลดีด้ำนกำรส่งออก และผู้ประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์ มีควำมเชื่อมั่น
ต่อผู้ร่วมงำนที่มีใบประกอบวิชำชีพสัตวบำลซึ่งเป็นบุคคลที่มีบทบำทส ำคัญต่อกิจกำรปศุสัตว์ของ
ประเทศ ประเทศชำติจะมีควำมมั่นคงทำงอำหำร โดยเฉพำะควำมมั่นคงทำงอำหำรโปรตีนจำกสัตว์ 
ซึ่งผู้ประกอบวิชำชีพสัตวบำล จะเป็นผู้ท ำให้เกิดห่วงโซ่อำหำรที่สมบูรณ์อันเป็นควำมมั่นคงทำงอำหำร
ของประเทศชำติอย่ำงยั่งยืน 
 - เชิงลบ  
  มีกำรควบคุมกำรประกอบวิชำชีพสัตวบำล 
  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ 
  ผู้จะประกอบวิชำชีพสัตวบำลในสถำนที่เลี้ยงสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยในรูปธุรกิจปศุสัตว์ 
จะต้องได้รับใบอนุญำต ซึ่งมีค่ำใช้จ่ำยในกำรขอขึ้นทะเบียน และรับใบประกอบวิชำชีพสัตวบำล 
จำกสภำสัตวบำล 
  ด้านสังคม 
 - เชิงบวก 
  ผู้ประกอบกิจกำรเลี้ยงสัตว์เพ่ือกำรจ ำหน่ำยในรูปธุรกิจปศุสัตว์ ต้องค ำนึงถึงผู้ที่จะมำ
ประกอบวิชำชีพสัตวบำลว่ำ เป็นผู้ได้รับใบอนุญำตตำมที่กฎหมำยก ำหนดหรือไม่ ทั้งนี้ เพ่ือให้ได้ผู้ที่
มีมำตรฐำน มีควำมรู้ควำมสำมำรถและมีจรรยำบรรณมำก ำกับดูแลกำรผลิต 

                                                           

 ๒ วิเครำะห์ผลกระทบร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพสัตวบำล พ.ศ. .... ข้อ ๒. ผลกระทบที่เกิดขึ้นแก่บุคคลดังกล่ำว 
หน้ำ ๑-๒. 
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  ผู้ได้รับผลกระทบเชิงบวก 
  ประชำชนมีควำมเชื่อมั่นต่อกำรผลิตสัตว์ของประเทศ และได้บริโภคอำหำรที่มี
มำตรฐำนและปลอดภัย เมื่อประเทศชำติมีควำมมั่นคงทำงอำหำร ประชำชนจะมีอำหำรที่ได้
มำตรฐำนและปลอดภัย บริโภคอย่ำงไม่ขำดแคลน และมีรำคำที่ยุติธรรม สังคมก็จะอยู่อย่ำงมีควำมสุข 
ประเทศชำติจะมีควำมก้ำวหน้ำพัฒนำต่อไปอย่ำงยั่งยืน 
  - เชิงลบ 
   ผู้ได้รับผลกระทบเชิงลบ -ไม่มี- 
 

 ๓. การเปิดเผยผลการรับฟังความคิดเห็นและการวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้น 
ต่อประชาชน 
 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้มีกำรเปิดเผยสรุปผลกำรรับฟังควำมคิดเห็น
และกำรวิเครำะห์ผลกระทบที่อำจเกิดจำกกฎหมำยผ่ำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศของกรมปศุสัตว์ 
กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (www.dld.go.th) 
 
 ๔. การน าผลการรับฟังความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาจัดท าร่างกฎหมาย 
 กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้น ำผลกำรรับฟังควำมคิดเห็นมำประกอบ 
กำรพิจำรณำร่ำงพระรำชบัญญัติวิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... แล้ว เห็นควรยืนยันตำมร่ำงพระรำชบัญญัติฯ 
ที่ผ่ำนกำรตรวจพิจำรณำจำกส ำนักงำนคณะกรรมกำรกฤษฎีกำ 
 
 ๕. ความเห็นต่อการด าเนินการตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 
 จำกกำรตรวจสอบเอกสำรและหลักฐำนที่เสนอมำพร้อมกับร่ำงพระรำชบัญญัติ 
วิชำชีพกำรสัตวบำล พ.ศ. .... แล้ว เห็นว่ำ ได้มีกำรด ำเนินกำรให้เป็นไปตำมบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ
แห่งรำชอำณำจักรไทย มำตรำ ๗๗ วรรคสอง  
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บทวิเคราะห์ขอ้ดีและข้อสังเกตของรา่งพระราชบัญญตัิวิชาชีพการสตัวบาล พ.ศ. .... 
 

ความเป็นมา 

  การเลี้ยงสัตว์ของประเทศไทยในปัจจุบัน มีความเจริญก้าวหน้าอย่างมาก โดยเฉพาะ
การเลี้ยงสัตว์เพ่ือการบริโภคเป็นที่ไว้วางใจจากต่างประเทศที่มีมาตรฐานการบริโภคอาหารสูง ซึ่งต้องการ
อาหารที่มีคุณภาพดีและมีความปลอดภัย และเพื่อความยั่งยืนและมั่นคงของกิจการปศุสัตว์ของประเทศ 
จึงต้องมีการก าหนดมาตรการที่เชื่อถือได้ในการผลิตทุกขั้นตอน ดังนั้น ผู้ประกอบวิชาชีพสัตวบาล๑ 
หรือนักสัตวบาล (Animal Husbandry) ต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถที่ดีมีความรับผิดชอบสูงและ
มีจรรยาบรรณในการท างาน และเพ่ือเป็นการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสัตวบาลให้มีมาตรฐาน
เดียวกันเพ่ือประโยชน์ต่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์เพ่ือการค้า ซึ่งเป็นหัวใจส าคัญด้านเศรษฐกิจ  
การก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพสัตวบาลมิให้มีการแสวงหาผลประโยชนโ์ดยมชิอบ
อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการพัฒนาด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อการค้า และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจ
ของประเทศ ดังนั้น สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย๒ ได้น าเสนอแนวความคิดเพื่อให้มีกฎหมายว่าด้วย
วิชาชีพสัตวบาล (ซึ่งต่อมาถูกเปลี่ยนชื่อเป็นวิชาชีพการสัตวบาล โดยคณะกรรมการกฤษฎีกา) ทั้งนี้  
เพื่อความปลอดภัยทางด้านอาหารที่มาจากสัตว์ ความยั่งยืนในกิจการปศุสัตว์ และความมั่นคงในวิชาชีพ
สัตวบาล จากความร่วมมือร่วมใจของชาวสัตวบาลอย่างต่อเนื่อง จนถึงเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ 
คณะรัฐมนตรี มีมติอนุมัติในหลักการร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. …. และให้ส่งคณะกรรมการ
กฤษฎีกาตรวจพิจารณา 
  ส าหรับการรับฟังความคิดเห็นเพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่ง
ราชอาณาจักรไทย นั้น กรมปศุสัตว์ในฐานะผู้เสนอกฎหมาย มีหน้าที่จัดให้มีการรับฟังความคิดเห็น  
โดยแบ่งการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเป็น ๒ ทางคือ รับฟังความคิดเห็นผ่านเว็บไซต์ 
www.dld.go.th ระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ และรับฟังความคิดเห็น 
                                        
  เรียบเรียงโดย นายทศวณิหุ์ เกียรติทัตต์ วิทยากรช านาญการพิเศษ กลุ่มงานกฎหมาย ๑ ส านักกฎหมาย 
 ๑ วิชาชีพสัตวบาล คือ ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือช่ืออื่นที่มีหลักสูตรเช่นเดียวกัน   
มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ท้ังภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสัตว์ 
การจัดการ การปรับปรุงบ ารุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์สัตว์ การก าเนิด การประกวดสัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์ 
โภชนศาสตร์สัตว์ การจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์สัตว์ รวมถึงการจัดการด้านต่าง ๆ ที่มีผลท าให้สัตว์สมบูรณ์แข็งแรง เพื่อให้
ได้ผลิตผลดีมีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนและเชื้อโรค มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 
 ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศและการบริโภคอาหารที่ปลอดภัยของประชาชน 
สัตวบาลจะไม่ท าการรักษาพยาบาลหรือการอภิบาลสัตว์ป่วย แต่จะใช้วิธีก าจัดสัตว์ป่วยออกจากฝูงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ 
(Animal Welfare) และหลักการสุขาภิบาล 
 ดังนั้น สัตวบาล จึงมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฏิบัติงานในกระบวนการผลิตสัตว์ให้เป็นไปตามหลักวิชาการ 
สวัสดิภาพสัตว์ สุขศาสตร์และการสุขาภิบาลสัตว์ การดูแลสิ่งแวดล้อม รวมถึงการจัดการด้านการค้าสัตว์ และผลิตผลจากสัตว์ 
ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการท างานในแนวทางการส่งเสริมและพัฒนา เพื่อให้เกิดความร่วมมือท่ีดีต่อกัน 
 ๒ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ก่อตั้งมา 
เป็นเวลา ๔๔ ปี มีสมาชิกประมาณ ๓,๕๐๐ คน และปัจจุบันมีบุคลากรที่จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปและต่ ากว่า
ปริญญาตรี ด้านสัตวบาล จากสถาบันการศึกษาต่าง ๆ ทั่วประเทศ ๑๐๗ แห่ง ปีละไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ คน 
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โดยการจัดประชุมผู้เกี่ยวข้อง เมื่อวันที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ  
โดยมีรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธาน และกรมปศุสัตว์ได้ท ารายงานส่ง
คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐ เมื่อวันที่ ๒๐ มกราคม ๒๕๖๓ 
  จากนั้น เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๓ คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐ ได้เชิญผู้ที่มี
ความเห็นต่าง ประกอบด้วย ตัวแทนกรมปศุสัตว์ สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ และสัตวแพทย์สภา 
มาชี้แจงเหตุผลส่วนตน ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐ ได้พิจารณาแล้วมีมติให้คงข้อความ 
ในร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล ฉบับที่ใช้รับฟังความคิดเห็นไว้ตามร่างเดิม ไม่มีการแก้ไข 
ยกเว้นมาตรา ๒๙ (๕) ให้ตัดข้อความ “ซึ่งมีใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลของ
ต่างประเทศ” ออก เพราะประเทศเหล่านั้นอาจไม่มีการออกใบอนุญาตผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล 
โดยกระบวนการตรากฎหมายในล าดับต่อไป ส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาจะส่งร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวบาลไปให้กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณารับรองและน าเสนอต่อคณะรัฐนตรี  
ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติ เห็นชอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ที่ส านักงาน
คณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณาแล้ว ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (กษ.) เสนอ เมื่อวันที่ 
๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ แล้วให้ส่งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรพิจารณา ก่อนเสนอ
สภาผู้แทนราษฎร ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้เสนอร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้ต่อประธานสภาผู้แทนราษฎร  
เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๔ และได้เข้าสู่การพิจารณาของที่ประชุมสภาผู้แทนราษฎร ชุดที่ ๒๕ ปีที่ ๒ 
ครั้งที่ ๑๕ (สมัยสามัญประจ าปีครั้งที่สอง) วันพุธที่ ๒๗ มกราคม ๒๕๖๔ โดยที่ประชุมได้รับหลักการ
แห่งร่างพระราชบัญญัติฉบับนี้แล้ว 
 
เหตุผลความจ าเป็นในการตรากฎหมาย 
  เนื่องจากเป็นการสมควรที่จะต้องมีการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานในการปฏิบัติงาน
ของบุคคลด้านการสัตวบาลให้มีมาตรฐานเดียวกัน เพ่ือประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยง สมควร
ให้มีการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้น เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนด
มาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล และควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบ 
จากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะก่อให้เกิดความเสียหายต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้า  
และส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจของประเทศ  
 
สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติ๓ 
  ก าหนดให้มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลขึ้น  โดยมีสภาการสัตวบาลเป็น
หน่วยงานที่มีหน้าที่และอ านาจในการรับขึ้นทะเบียนและออกใบอนุญาตให้แก่ผูข้อเปน็ผูป้ระกอบวชิาชพี
การสัตวบาล เพ่ือส่งเสริมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมและก าหนดมาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพการสัตวบาล เพ่ือให้การประกอบวิชาชีพการสัตวบาลเป็นไปในมาตรฐานเดียวกัน โดยมีรายละเอียด 
ดังนี้ 

                                        
 ๓ ที่มา: ท่ีประชุมคณะรัฐมนตรี พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา (นายกรฐัมนตรี) วันท่ี ๑๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ 
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  ๑. ก าหนดให้ “วิชาชีพการสัตวบาล” หมายความว่า วิชาชีพเกี่ยวกับการผลิตสัตว์เลี้ยง  
การปรับปรุงและบ ารุงพันธุ์สัตว์เลี้ยง การจัดการอาหารสัตว์เลี้ยง การจัดการสุขาภิบาลต่อสัตว์เลี้ยง
ตลอดจนการจัดการผลิตผลและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ เลี้ยง ทั้งนี้ เพ่ือท าให้สัตว์เลี้ยงมีสุขภาพแข็งแรง
สมบูรณ์ และให้ผลิตผลและผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ แต่ไม่รวมถึงการประกอบวิชาชีพการสัตวแพทย์  
ตามกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวแพทย์ 
  ๒. ก าหนดให้มี “สภาการสัตวบาล” เป็นนิติบุคคล ซึ่งมีวัตถุประสงค์ในการควบคุมและ
ก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล ควบคุมความประพฤติและการด าเนินการของ  
ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลให้ถูกต้องตามจรรยาบรรณแห่งวิชาชีพการสัตวบาล ส่งเสริมการศึกษา 
การวิจัย และการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล โดยมีหน้าที่และอ านาจในการรับขึ้นทะเบียนและ  
ออกใบอนุญาตให้แก่ผู้ขอเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล รับรองปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร 
อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพการสัตวบาลของสถาบันต่าง ๆ เพื่อประโยชน์ในการสมัครเป็นสมาชิก 
และออกค าสั่งยกข้อกล่าวหาหรือข้อกล่าวโทษ ว่ากล่าวตักเตือน ภาคทัณฑ์ พักใช้ใบอนุญาต เพิกถอน
ใบอนุญาต  
  ๓. ก าหนดให้สมาชิกสภาการสัตวบาลต้องมีอายุไม่ต่ ากว่า ๑๘ ปีบริบูรณ์ มีความรู้ 
ในวิชาชีพการสัตวบาลโดยได้รับปริญญา อนุปริญญา ประกาศนียบัตร อนุมัติบัตร หรือวุฒิบัตรในวิชาชีพ
การสัตวบาล หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องจากสถาบันที่สภาการสัตวบาลรับรอง ไม่ เคยได้รับโทษจ าคุก 
โดยค าพิพากษาถึงที่สุดให้จ าคุก เว้นแต่ในความผิดอันได้กระท าโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ  
ไม่เป็นผู้วิกลจริตหรือจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ ไม่เป็นโรคตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ ซึ่งสมาชิก  
มีสิทธิและหน้าที่ในการเลือกตั้งหรือรับเลือกตั้งเป็นกรรมการหรือด ารงต าแหน่งอื่นอันเกี่ยวกับกิจการ
ของสภาการสัตวบาล ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง และค่าใช้จ่ายตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับ 
ทั้งนี้  สมาชิกภาพของสมาชิกสิ้นสุดลงเมื่อตาย ลาออก ขาดคุณสมบัติ หรือมีลักษณะต้องห้าม 
คณะกรรมการมีมติให้พ้นจากสมาชิกภาพ ไม่ช าระค่าขึ้นทะเบียนสมาชิก ค่าบ ารุง หรือค่าใช้จ่ายโดยไม่มี
เหตุอันสมควร 
  ๔. ก าหนดให้มีคณะกรรมการสภาการสัตวบาลโดยมีหน้าที่และอ านาจในการบริหาร
กิจการสภาการสัตวบาลตามวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของสภาการสัตวบาล แต่งตั้ง
คณะอนุกรรมการจรรยาบรรณ คณะอนุกรรมการสอบสวน และคณะอนุกรรมการอื่น เพ่ือท ากิจการหรือ
พิจารณาเรื่องต่าง ๆ อันอยู่ในขอบเขตแห่งวัตถุประสงค์และหน้าที่และอ านาจของสภาการสัตวบาล 
ก าหนดให้มีการจัดตั้งส านักงานสาขาของสภาการสัตวบาลตามความจ าเป็น ออกระเบียบ ประกาศ 
ข้อบังคับ และแต่งตั้งถอดถอนที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ 
  ๕. ห้ามมิให้ผู้ใดประกอบวิชาชีพการสัตวบาล หรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตน
เป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาการสัตวบาล 
  ๖. ก าหนดให้ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล แบ่งเป็น ๒ ประเภท คือ ผู้ประกอบวิชาชีพ
การสัตวบาลประเภท ก. และผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ข. ซึ่งผู้มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนและ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสัตวบาลต้องเป็นสมาชิกและมีคุณสมบัติอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังนี้ 
 ๖.๑ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ก. ต้องได้รับปริญญาในสาขาวิชาชีพ 
การสัตวบาลจากสถานศึกษาในประเทศไทยที่กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) 



- ๘ - 
 
หรือกระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) รับรองและผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด หรือได้รับปริญญาในสาขา
วิชาชีพการสัตวบาลจากสถานศึกษาในต่างประเทศที่สภาการสัตวบาลรับรอง ได้รับอนุญาตให้เป็น 
ผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ตนได้รับปริญญาและผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด เว้นแต่เป็น 
ผู้ที่มีสัญชาติไทยอาจไม่ต้องเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้เป็นผู้ประกอบวิชาชีพในประเทศที่ผู้นั้นได้รับปริญญาก็ได้  
แต่ต้องผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด 
 ๖.๒ ผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลประเภท ข. ได้รับปริญญาสาขาอื่นที่มิใช่สาขา
วิชาชีพการสัตวบาลจากสถานศึกษาที่ อว. หรือ ศธ. รับรอง และผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด หรือ
ได้รับวุฒิบัตรหรืออนุมัติบัตรด้านการสัตวบาลขั้นพ้ืนฐานจากสถาบันที่สภาการสัตวบาลรับรอง  
และผ่านการสอบความรู้ตามที่ก าหนด 
 

ข้อดีของร่างพระราชบัญญัติฯ๔ 

  ๑. นักสัตวบาล ซึ่งเป็นผู้ถูกบังคับตามกฎหมายโดยตรง ที่ต้องห้ามมิให้ประกอบวิชาชีพ 
การสัตวบาลหรือแสดงด้วยวิธีใด ๆ ให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นผู้มีสิทธิประกอบวิชาชีพดังกล่าว โดยมิได้  
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาตจากสภาการสัตวบาล เว้นแต่เป็นกรณีตามที่ร่างพระราชบัญญัตินี้ก าหนดไว้
ในร่างมาตรา ๒๙ และต้องถูกควบคุมให้ต้องปฏิบัติตามจรรยาบรรณ รวมทั้งเสียค่าธรรมเนียมในการขอ
ขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต อันอาจเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล 
แต่โดยที่การจ ากัดสิทธิและเสรีภาพดังกล่าวเป็นไปเพ่ือคุ้มครองความปลอดภัยของผู้บริโภคในการ
บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยง ซึ่งจะเป็นผลดีต่อสุขภาพของประชาชน และเป็นการจัดระเบียบการ
ประกอบวิชาชีพเพ่ือท าให้การปฏิบัติงานของนักสัตวบาลทั่วประเทศกลายเป็นวิชาชีพที่มีมาตรฐาน
เดียวกัน โดยการจัดตั้งสภาการสัตวบาลขึ้นเพ่ือก าหนดและควบคุมมาตรฐานการประกอบวิชาชีพและ
ควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ อันจะมีผลเป็นการส่งเสริม  
และพัฒนาองค์ความรู้และมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลให้มีคุณภาพ มีมาตรฐาน  และ 
มีความก้าวหน้าในวิชาชีพ กรณีจึงเป็นการจ ากัดสิทธิและเสรีภาพในการประกอบอาชีพของบุคคล 
อย่างเหมาะสม ตามความจ าเป็นและได้สัดส่วนหรือมีความสมดุลระหว่างประโยชน์สาธารณะหรือ  
ประโยชน์ส่วนรวมที่จะได้รับกับสิทธิและเสรีภาพที่ผู้ถูกบังคับตามกฎหมายโดยตรงจะต้องสูญเสียไป 
รวมทั้งไม่เป็นการเพ่ิมภาระหรือจ ากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคลเกินสมควรแก่เหตุ 
  ๒. การก าหนดให้ภาครัฐเข้ามาก ากับดูแลภารกิจที่เอกชนด าเนินการในรูปแบบองค์กร
วิชาชีพนั้น ภาครัฐจ าเป็นต้องมีบุคลากรที่มีทักษะและความรู้ความสามารถไม่ต่ ากว่าบุคลากรของ
ภาคเอกชน เช่น ต้องผ่านการศึกษาหรือการอบรมในระดับที่มีการรับรองเช่นเดียวกับบุคลากรของ
ภาคเอกชน ซึ่งหน่วยงานของรัฐที่เกี่ยวข้องจะต้องเตรียมความพร้อมด้านบุคลากรและจัดหาเครื่องมือ  
ที่จ าเป็นส าหรับการปฏิบัติหน้าที่ดังกล่าวด้วย และเนื่องจากร่างมาตรา ๘ ก าหนดให้สภาการสัตวบาล 
อาจมีรายได้จากเงินอุดหนุนจากงบประมาณแผ่นดิน ซึ่งย่อมมีผลกระทบต่อการใช้จ่ายเงินจากงบประมาณ

                                        
 ๔ บันทึกส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาประกอบร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ...., ข้อ ๔. การตรวจสอบ
ความจ าเป็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมาย, หน้า ๑๐. 



- ๙ - 
 
ของรัฐ จึงสมควรที่กรมปศุสัตว์จะพิจารณาถึงความคุ้มค่าจากการใช้จ่ายเงินงบประมาณเพ่ือด าเนินการ
ตามร่างพระราชบัญญัตินี้ด้วย 
  ๓. การที่มีกฎหมายก าหนดมาตรฐานและจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพ 
การสัตวบาล จะท าให้การปฏิบัติงานของผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาลมีคุณภาพ มีมาตรฐาน  
และมีความรับผิดชอบมากยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้ผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงที่ผ่านการดูแลจากผู้ประกอบ
วิชาชีพการสัตวบาลมีคุณภาพและปลอดภัย รวมทั้งเสริมสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้บริโภคและ
ผู้ประกอบการตั้งแต่ต้นทางการผลิต และสามารถน าผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงที่มีมาตรฐานนั้นแข่งขัน 
กับผลิตภัณฑ์ของต่างประเทศได้ อันจะเป็นการเพ่ิมรายได้ให้แก่ประเทศ ส่วนผลในทางอ้อม คือ  
เมื่อผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงมีคุณภาพและปลอดภัยแล้ว ย่อมท าให้ประชาชนซึ่งเป็นผู้บริโภคมีสุขภาพดีขึ้น 
และช่วยลดงบประมาณของประเทศในการรักษาพยาบาลสุขภาพประชาชนได้จ านวนหนึ่ง อย่างไรก็ดี  
การควบคุมดูแลในรูปแบบองค์กรวิชาชีพอาจเป็นการจ ากัดจ านวนผู้ประกอบวิชาชีพการสัตวบาล  
ซึ่งจะถูกบังคับตามกฎหมาย ท าให้มีจ านวนไม่เพียงพอกับความต้องการของการประกอบกิจการ  
ซึ่งส่งผลให้ค่าตอบแทนของผู้ประกอบวิชาชีพดังกล่าวสูงขึ้นและท าให้ต้นทุนของผู้ประกอบการในส่วนนี้
เพิ่มขึ้น 
  ๔. การที่สภาการสัตวบาลตามร่างพระราชบัญญัตินี้มีวัตถุประสงค์เพ่ือควบคุมและ
ก าหนดมาตรฐานการประกอบวิชาชีพการสัตวบาล นั้น ย่อมเกิดการควบคุมมิให้มีการแสวงหาประโยชน์ 
โดยมิชอบจากบุคคลซึ่งไม่มีความรู้ความสามารถด้านการสัตวบาลอันเป็นการป้องกันมิให้เกิดภัยหรือ
ความเสียหายต่อสุขภาพของประชาชน 
  ๕. เพ่ือให้เกิดการพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการปฏิบัติงานของบุคคลด้านการสัตวบาล
ให้มีมาตรฐานเดียวกันซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการเลี้ยงและดูแลสัตว์เลี้ยงเพ่ือการค้า เศรษฐกิจ การศึกษา 
หรือการวิจัยทางวิชาการ 
  ๖. เมื่อมีการควบคุมการประกอบวิชาชีพการสัตวบาลแล้ว ย่อมส่งผลให้ประชาชน  
ในฐานะผู้บริโภคจะได้บริโภคผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตั้งแต่ชั้นกระบวนการผลิต 
และยังส่งผลดีในด้านเศรษฐกิจ เนื่องจากการที่กระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์จากสัตว์เลี้ยงที่กระท า  
โดยนักสัตวบาลซึ่งมีความรู้โดยตรงและมีจรรยาบรรณในการประกอบวิชาชีพจะได้รับความเชื่อถือและ 
มีมาตรฐานสอดรับกับสากลที่มุ่งเน้นระบบการตรวจสอบย้อนกลับ ซึ่งจ าเป็นส าหรับการค้าระหว่างประเทศ 
และจะเป็นการเพิ่มรายได้จากการส่งออกของประเทศอีกทางหนึ่งด้วย 
 
ข้อสังเกต 
  โดยที่กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาลถือเป็นเรื่องส าคัญและเป็นเรื่องใหม่ที่มี
ความส าคัญต่อเกษตรกร จ าต้องอาศัยความร่วมมือของประชาชนอย่างจริงจัง และในการท าหน้าที่ 
สัตวบาลมีรายละเอียดที่ค่อนข้างซับซ้อน หากไม่ให้ความส าคัญในเรื่องนี้อาจส่งผลท าให้เกิดปัญหา 
ในการส่งออกไปยังต่างประเทศได้ 
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นักสัตวบาลอุดมคติในยุคโลกาภิวัตน์ 
 

บุคลากรด้านสัตวบาลมองนักสัตวบาลอุดมคติในยุคโลกาภิวัตน์ต้องตื่นตัว รู้ทันเทคโนโลยี  
เชื่อหากมีความมุ่งมั่นสามารถประสบความส าเร็จได้ทั้งในสายงานวิชาการ และนักบริหาร แต่ต้องรู้ลึกรู้จริง 

 
ดร.วิบูลย์ ลาภจตุพร ประธานบริหาร กลุ่มอินเทคค์ (INTEQC) กล่าวว่า การเรียนสัตวบาล

วันนี้กับเมื่อก่อนมีความแตกต่างกันมาก เพราะวันนี้เป็นยุคโลกาภิวัตน์มีอะไรให้เลือกท าได้หลายอย่าง
โลกเปิดกว้างมาก แต่เมื่อก่อนการเรียนรู้ส่วนใหญ่จะมาจากต ารับต าราและครูอาจารย์  เทียบไม่ได้กับ
ตอนนี้ที่ทุกอย่างเข้าถึงได้ง่ายและรวดเร็ว ดังนั้น การเป็นนักสัตวบาลวันนี้กับเมื่อก่อนจึงมีความแตกต่าง
กันในแง่ของการเรียนรู้ แต่สิ่งที่เหมือนกันคือ ไม่ว่าจะเรียนรู้อย่างสมัยก่อนหรือการเรียนรู้อย่างสมัยนี้ 
สุดท้ายแล้วต้องลงมือปฏิบัติถึงจะเกิดผลที่ส าคัญจะต้องมีความตั้งใจที่จะท าและเลือกท าในสิ่งที่เราชอบ
ชีวิตก็จะมีความสุข เช่น มีความตั้งใจว่าจะเน้นด้านสัตวบาลก็ให้เลือกเลยตั้งแต่เริ่ม เหมือนกับตัวผมเอง
สมัยเรียนมีความตั้งใจว่าจะเรียนสัตวบาล พอขึ้นปี 2 ก็เลือกสัตวบาล พอเรียนไปรู้ว่า 60-70%  
ของต้นทุนการผลิตสัตว์เป็นเรื่องของอาหาร ก็มีความตั้งใจเน้นไปที่นิวทรีชั่น (โภชนาการ) ทันที เพ่ือที่จะ
จบออกไปเป็นเจ้าของกิจการผลิตอาหารสัตว์แม้วันนี้อาหารสัตว์ของบริษัทจะเน้นอาหารกุ้ง อาหารปลา 
แต่ความรู้ที่เรียนมาก็ท าให้กิจการประสบความส าเร็จ  วันนี้อาหารกุ้งอยู่อันดับ 2 และอาหารปลา 
อยู่อันดับ 3 ของประเทศ 

“ยุคนี้เป็นยุคไอที ทุกอย่างดูเหมือนง่ายไปหมด ท าอะไรไม่ได้ก็ป้อนข้อมูลลงไปประมวลผล
ออกมาเสร็จสรรพ คิดอะไรไม่ออกก็ก๊อปปี้ แต่การก๊อปปี้อย่างเดียวไม่ได้ ต้องพัฒนาด้วย ประยุกต์ใช้ 
ให้เกิดผล เช่น สูตรอาหารวันนี้เป็นเรื่องง่าย ๆ คอมพิวเตอร์ท าให้หมด ดังนั้น สิ่งที่ต้องการฝากไว้ให้กับ 
สัตวบาลรุ่นใหม่ ๆ คือ นักสัตวบาลที่ดีต้องตั้งใจที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ตลอดเวลา ต้องมีทั้งวิชาการและ
การปฏิบัติด้วย จึงจะส าเร็จ ในหน้าที่การงาน และเป็นที่ต้องการขององค์กรต่าง  ๆ ที่ส าคัญต้องไม่
เปลี่ยนงานบ่อยเพราะจะท าให้เราต้องเริ่มใหม่อยู่เรื่อย ๆ เหนือสิ่งอื่นใดต้องมีความซื่อสัตย์เพราะ 
ทุกองค์กรต้องการคนซื่อสัตย์มากกว่าคนเก่ง”  

 
คุณอเนก บุญหนุน รองกรรมการผู้จัดการบริหาร บริษัท เจริญโภคภัณฑอาหาร จํากัด 

(มหาชน) กล่าวว่า วันนี้ต้องภูมิใจว่านักสัตวบาล คือ ผู้ที่ผลิตอาหารเลี้ยงคนทั่วโลก แต่การจะเป็น 
นักสัตวบาลที่ดีนั้นต้องตัดสินใจว่าจะเป็นนักสัตวบาลสายวิชาการหรือสายธุรกิจ ถ้าเป็นสายวิชาการ  
ต้องเรียนให้ลึก ๆ เน้นค้นคว้าวิจัย เพื่อน าไปพัฒนาไปสู่ภาคปฏิบัติ  แต่ถ้าเลือกสายธุรกิจก็ต้องตั้งใจท า
ให้เต็มที่ ถ้าจะให้ใหญ่ให้ดีมีความมั่นคงต้องท าครบวงจร เพ่ือควบคุมต้นทุนการผลิตที่ส าคัญต้องท าให้  
มีคุณภาพ เพราะสิ่งที่ท าเป็นเรื่องของอาหารมนุษย์เช่นเดียวกับที่ซีพีท าอยู่ในขณะนี้ 

                                        


 เสวนาพิเศษ เรื่อง “นักสัตวบาลอุดมคติ ในยุคโลกาภิวัตน์” ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 
บางเขน กรุงเทพฯ ในวันที่ 22 สิงหาคม 2557 ,สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย, วารสารสัตวบาล ปีที่ ๒๔ ฉบับที่ ๑๐๗ 
ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธันวาคม ๒๕๕๗, น. ๑๒ – ๑๖. (QR Code หน้า - ๑๓ -) 
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สิ่งที่ส าคัญอีกข้อ คือ ถ้าเราจะท างานไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศสิ่งที่จะต้องเรียนรู้
เบื้องต้นเลยก็คือ "ภาษา ขนบธรรมเนียมประเพณี วัฒนธรรมและศาสนา ตลอดจนกฎระเบียบและ
การเมืองการปกครองของประเทศนั้น ๆ  ถ้าไม่มีความรู้ความเข้าใจจะอยู่ประเทศนั้นไม่ได้ ซึ่งถือเป็นเรื่อง
ที่ส าคัญมาก ส าหรับนักสัตวบาลทุกคนจะต้องรับรู้เรื่องนี้ นอกจากนี้ เรื่องของการสื่อสารคมนาคมก็เป็น
เรื่องที่ส าคัญมาก ๆ เพราะยุคนี้ เป็นยุคโลกาภิวัตน์ที่ทุกอย่างทุกเรื่องข้อมูลต่าง  ๆ จะถูกส่งต่อ 
อย่างรวดเร็ว การมีข้อมูลที่ดี ข้อมูลที่ส าคัญเป็นเรื่องใหญ่ เพราะจะช่วยให้การแข่งขันง่ายขึ้น ที่ส าคัญ
การรับรู้จากประเทศที่พัฒนาแล้วจะท าให้นักสัตวบาลมีความได้เปรียบ 

“วันนี้ต้องภูมิใจว่าการเรียนสัตวบาลสามารถประกอบอาชีพหรือมีความสามารถในการท างานได้
หลายหน้าที่ เป็นได้หมดทั้งนักวิชาการ นักบริหาร เพราะเป็นอาชีพที่ต้องรับผิดชอบตั้งแต่ต้นทางจนถึง
ปลายทาง ดังนั้น อาชีพสัตวบาลจะไม่สูญหายไปไหน เพราะเป็นคนที่ท างานเกี่ยวข้องกับอาหารมนุษย์
เพียงแต่ต้องเรียนรู้และตั้งมั่นที่จะท าเช่นเดียวกับที่ผมเลือกท างานกับซีพีเพราะมอง เห็นโอกาสตรงนี้ 
เป็นบริษัทที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกล คนเรียนจบก็เลือกท างานกับซีพีเลย ซึ่งตอนนั้นสิ่งที่เห็นชัดเจนคือ  
เป็นบริษัทเดียวที่ส่งออกจึงมองเห็นโอกาสที่จะเติบโต และวันนี้กล้าพูดได้เลยว่าตลอดชีวิตการท างาน 
ได้ใช้ความรู้ความสามารถจากวิชาชีพสัตวบาลมาโดยตลอด 

อย่างไรก็ตาม อยากจะฝากข้อคิดเห็นส าหรับการเรียนการสอนสัตวบาลในปัจจุบัน มองว่า  
ยังขาดการเชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ทั้งในด้านของบุคลากรและหลักสูตรการศึกษา 
หากจะท าให้สัตวบาลเป็นสัตวบาลในอุดมคติก็คือ มหาวิทยาลัยต้องสนับสนุนและมีการเชื่อมโยงกับ
มหาวิทยาลัยในต่างประเทศทั้งประเทศที่เจริญแล้วและประเทศก าลังพัฒนา ยิ่งประเทศเพ่ือนบ้าน 
ไทยควรจะมีการเชื่อมโยงหรือติดต่อกัน เช่น ให้ทุกสถาบันการศึกษาส่งอาจารย์และนักศึกษาแลกเปลีย่น
กัน คิดว่าน่าจะท าให้การเรียนสัตวบาลมีการพัฒนาและได้บุคลากรที่มีคุณภาพทันยุคทันสมัย”  

 
คุณสารกิจ ถวิลประวัติ ผู้เชี่ยวชาญด้าน โคเนื้อ-โคนม มองสัตวบาลโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ภาคราชการและภาคเอกชน ในภาคเอกชน มองว่า วันนี้ไทยยังเหนือกว่าทุกประเทศในกลุ่มประเทศ
อาเซียน เช่น เรื่องของวัว ทั้งวัวเนื้อและวัวนม ในประเทศลาวถือว่ายังไม่พัฒนา แต่เริ่มขยับบ้างแล้ว คือ 
มีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการที่จะพัฒนาให้ดีขึ้น ประเทศกัมพูชาตื่นตัวแล้วเหมือนกัน แต่ก็ยังอีก
ยาวไกลกว่าจะพัฒนาได้เท่ากับประเทศไทย แต่เวียดนามน่ากลัว เพราะวันนี้มีการลงทุนอย่างจริงจัง
โดยเฉพาะโคนมไปไกลมาก อย่างเช่น เวียดนามตอนใต้ นครโฮจิมินห์มีการเลี้ยงกันมากถึง 30,000-
40,000 ตัว ส่วนใหญ่เป็นรัฐบาลมีการขยายการลงทุนตลอด มีการท างานในลักษณะสากล มีที่ปรึกษา
จากต่างประเทศ ส่วนทางภาคเหนือมีการสั่งน าเข้าวัวนมจากต่างประเทศ เช่น วัวจากประเทศ
สวิตเซอร์แลนด์ประมาณ 50,000 ตัว เข้ามาเลี้ยง มีที่ปรึกษาจากประเทศอิสราเอล จึงคิดว่าอนาคต
น่าจะเป็นคู่แข่งไทย เช่นเดียวกับวัวเนื้อมีโครงการขยายการเลี้ยงนับแสนตัวไปยังลาว กัมพูชา ส่วนพม่า 
มาเลยเชีย อินโดนีเซียจะเป็นโคเนื้อ แต่ยังสู้ไทยไม่ได้ สิงคโปร์ บรูไนไม่มีการเลี้ยง แต่อย่างไรก็ตามใน
หลายชาติ โดยเฉพาะเวียดนามมาเลเซีย ยังคงต้องการวัวจากไทย เพราะมองว่าวัวที่นี่มีการปรับตัวแล้ว
เมื่อน าไปพัฒนาต่อน่าจะไม่มีปัญหา ดังนั้น ในภาคเอกชนจะต้องรีบปรับตัวเพราะประเทศเหล่านี้ขยับแล้ว 
ดังนั้น สัตวบาลจะต้องมีความรู้ความเข้าใจทั้งเรื่องของอาหาร การจัดการ การบริหาร โดยเฉพาะสิ่งต่าง ๆ 
เหล่านี้จะต้องรู้คือ การออกแบบโรงเรือน การออกแบบฟาร์ม เครื่องจักรกล แต่ที่จะขาดไม่ได้เลยก็คือ  
เรื่องของภาษา 
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ขณะที่ภาครัฐมองว่ายังขาดวิชาการ นักวิชาการสัตวบาล (วิจัยและพัฒนา) ควรจะต้องมีความรู้
อย่างลึกซึ้ง แม้จะเรียนมาก็จริง แต่วันนี้ข้อมูลข่าวสารเร็วมาก ท าให้หลายคนไม่ทัน สิ่งที่อยากฝากไว้ 
ก็คือ เรื่องของภาคการผลิต อนาคตอาหารสุขภาพจะมีความต้องการมากขึ้น แม้ตลาดจะแคบแต่ 
มูลค่าสูง นอกจากนี้ อาหารที่ผลิตแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมวันนี้มีผู้บริโภคบางกลุ่มให้ความส าคัญ 

 
คุณศิริพงษ์  พิพัฒสัตยานุวงศ์ ผู้บริหารงานกิจการฟาร์มไก่ไข่ ให้ความเห็นในเรื่องของ

เทคโนโลยี โดยกล่าวว่าทุกวันนี้ต้องยอมรับว่าโลกเราแคบลงเพราะเป็นยุคโลกาภิวัตน์ สาเหตุก็เพราะ
เทคโนโลยีที่พัฒนาไปอย่างรวดเร็ว  โทรศัพท์มือถือกลายเป็นปัจจัยส าคัญที่มนุษย์จะขาดไม่ได้แล้ว  
ต้องพกติดตัวตลอดและถ้าไม่มีจะรู้สึกล าบาก เพราะฉะนั้นเมื่อมีข้อมูลข่าวสารอะไรก็จะรับรู้กันได้  
อย่างรวดเร็ว 

 ข้อมูลข่าวสารจะได้มาจากไหนบ้าง โดยเฉพาะข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวข้องกับตัวเรา อันดับแรก
ต้องมีพันธมิตรก่อนและต้องเป็นพันธมิตรที่ดีจึงจะอยู่ได้  ไม่จ าเป็นต้องเป็นพันธมิตรในประเทศเท่านั้น  
พันธมิตรต่างประเทศก็มีได้เพราะข้อมูลข่าวสารที่ดีต้องมาจากหลาย ๆ ส่วน หลาย ๆ ด้าน จึงจะท าให้
ข้อมูลข่าวสารนั้นมีความน่าเชื่อถือ เช่นเดียวกับสัตวบาลต้องเรียนรู้ ต้องตามให้ทัน นั่นคือ การมีและใช้
เทคโนโลยีให้เป็น เช่น อินเตอร์เนต จะต้องมีและใช้ให้เป็นเพ่ือติดตามข้อมูลข่าวสาร เทคโนโลยี  
บางตัว เมื่อเรียนรู้แล้วสามารถน ามาใช้ในกิจการหรืองานที่เกี่ยวข้อง อย่างเรื่องของการเลี้ยงไก่ในวันนี้ 
ก็ไม่ต้องเข้าไปในเล้า อยู่ข้างนอกหรือในห้องควบคุมก็สามารถเลี้ยงไก่ได้แล้ว ทั้งหมดที่กล่าวมาคือ สิ่งที่
ส าคัญและจ าเป็นมากในปัจจุบัน ดังนั้น สัตวบาลทุกคนต้องพร้อมที่จะเรียนรู้และต้องท าให้เร็ว ก็อปปี้ 
ให้เป็นแล้วน ามาประยุกต์ใช้ไม่ต้องคิดอะไรมาก ใช้ภูมิปัญญาให้เข้ากับงานของเรา ขอเพียงให้มี  
ความตั้งใจ มีความมุ่งมั่น ถ้าคิดว่ายังไม่มากก็ให้ศึกษาต่อ เพราะทุกคนสามารถเป็นสัตวบาลที่ดีได้ 
ขอเพียงมีองค์ประกอบ 4 อย่าง คือ การสื่อสาร พันธมิตร และมีเทคโนโลยี การคมนาคม โดยเฉพาะ 
สัตวบาลรุ่นใหม่ต้องตามให้ทันและจ าไว้ว่า “คนที่ไม่มีความมั่นใจ จะไม่มีวันสร้างเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ได้” 

 
คุณลักษณ์ วจนานวัช สมาชิกวุฒิสภา อดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 

กล่าวว่า ในประเทศก าลังพัฒนาผลผลิตส่วนใหญ่มาจากระบบการเกษตรรายย่อยที่เลี้ยงสัตว์ผสมผสาน 
กับการเพาะปลูกพืช ยกเว้นไข่ที่ส่วนใหญ่มาจากระบบการผลิตเชิงพาณิชย์  อย่างไรก็ดี การศึกษา 
ด้านสัตวศาสตร์มักเน้นเรื่องการเลี้ยงสัตว์เชิงพาณิชย์มากกว่าการเลี้ยงสัตว์ของเกษตรกรรายย่อย  
ปัญหานี้ท าให้ขาดการค้นคว้าวิจัย และการพัฒนาปศุสัตว์ในฟาร์มแบบผสมผสานของเกษตรกรขนาดเล็ก  
ซึ่งมีฐานะยากจน 

ส่วนสัตวบาลในประเทศไทยตั้งแต่อดีตมาถึงปัจจุบันมีข้อบกพร่องในหน้าที่หลายอย่างดังที่ 
อาจารย์จรัญ  จันทลักขณา ศึกษาไว้ว่า ขาดความสนใจต่อเกษตรกร เน้นการศึกษาทางวิชาการ 
เพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการทอดทิ้งภูมิปัญญาท้องถิ่นและภูมิปัญญาไทย ชอบ “เล่นของแปลก-ใหม่-
ใหญ่-ดัง” แต่ลืมปัญหาของชาวบ้านที่เผชิญอยู่ทุก ๆ วัน ไม่สนใจศึกษาวิจัยเรื่องปัญหาการเลี้ยงสัตว์ของ
ระบบการเกษตรรายย่อย ขาดความรู้อย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับภูมิปัญญาไทยท าให้ขาดการพัฒนาภูมิปัญญาไทย 
ขาดความรู้ด้านการบริหารจัดการโดยเฉพาะเรื่องการจัดการเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ 
เพ่ือการเกษตรที่ยั่งยืน ขาดความรู้เรื่องการตลาดและเศรษฐกิจการผลิตตลอดจนตลาดการค้าปศุสัตว์ 
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ในระดับนานาชาติ ท าให้รู้แต่วิชาการแต่ขาดความคิดค านึงเรื่องการค้าขายผลผลิต ขาดความรู้  
เรื่องนโยบายและกฎระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการปศุสัตว์ทั้งระดับชาติและนานาชาติ 

ดังนั้น สิ่งที่สัตวบาลในอนาคตควรให้ความสนใจคือ เรื่องการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม
เพื่อการเกษตรที่ยั่งยืน ระบบการเกษตรแบบผสมผสานของเกษตรกรรายย่อย การอนุรักษ์สัตว์พ้ืนเมือง
ที่อยู่ในระบบการปศุสัตว์แบบผสมผสาน การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์  ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  
เพ่ือการปศุสัตว์ที่ยั่งยืน การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมสัตว์ เช่น โรงงานอาหารสั ตว์ โรงงาน
ผลิตภัณฑ์สัตว์ต่าง ๆ ประเด็นเชิงนโยบาย กฎหมาย และการตลาดปศุสัตว์ทั้งในและต่างประเทศ 

อย่างไรก็ตาม ในบริบทของ ธ.ก.ส. ระบบการผลิตปศุสัตว์ที่เป็นเป้าประสงค์ในระบบการปศุสัตว์
ที่ยั่งยืนเพ่ือเกษตรกรรายย่อย คุณสมบัติของนักสัตวบาลที่พึงประสงค์ที่สามารถรองรับการเปลี่ยนแปลง
ด้านการปศุสัตว์ในอนาคต ดังนี้ คอื สัตวบาลควรต้องมีการศึกษาเรียนรู้ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยอย่างลึกซึ้ง
เพ่ิมเติม มีการวิจัยเพ่ือการพัฒนาเชิงอนุรักษ์ปศุสัตว์พันธุ์พ้ืนเมืองของไทยอย่างต่อเนื่อง เพ่ือสร้าง
เอกลักษณ์ความเป็นไทย ให้มุ่งเน้นเกษตรกรที่อยู่ในระบบการเกษตรรายย่อย โดยน้อมน าหลักปรัชญา
ของเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้เพ่ือการปศุสัตว์ที่ยั่งยืน 

พัฒนาความรู้ด้านการวิเคราะห์ต้นทุน การบริหารจัดการ และการตลาดสินค้าเกษตร การคา้ปศุสัตว์ 
การแปรรูปผลิตภัณฑ์สัตว์ การบริหารจัดการโรงงานอุตสาหกรรมสัตว์ต่าง ๆ และเศรษฐกิจระดับชุมชน
นานาชาติ เพ่ือให้นักสัตวบาลเข้าใจในห่วงโซ่มูลค่าของการผลิตสินค้าเกษตร ตลอดจนกฎระเบียบ 
ทั้งภายใน/นอกประเทศที่เกี่ยวข้อง  พัฒนาความรู้ด้านการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้ 
นักสัตวบาลเกิดความตระหนัก และมีการบริหารจัดการเชิงป้องกันในการปศุสัตว์ที่อาจส่งผลกระทบกับ
สิ่งแวดล้อมและชุมชนใกล้เคียงเพื่อการเกษตรยั่งยืน 

“หลักสูตรการศึกษาก็เช่นกันมองว่า มหาวิทยาลัยควรที่จะจัดให้แก่นักศึกษา นอกจากวิชา
พ้ืนฐานที่ครบถ้วนแล้ว ควรที่จะต้องมีการฝึกงานภาคบังคับมีการแลกเปลี่ ยนเรียนรู้กับชุมชน และ
สุดท้ายคือจะต้องร่วมเรียนรู้กับภาคเอกชน”  
 
 
 
  

 

 
วารสารสัตวบาล ปีที ่๒๔ ฉบับที่ ๑๐๗ ประจ าเดือน กรกฎาคม – ธนัวาคม ๒๕๕๗ 
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สัตวแพทย์-สัตวบาล หน้าที่ที่แตกต่างต่อการพัฒนาปศุสัตว์ไทย – ปศุศาสตร์ นิวส์ 
 
“การเลี้ยงสัตว์” จ าเป็นต้องมีผู้ดูแลจัดการและการบ ารุงรักษาประกอบกันไป เพ่ือให้สัตว์ 

มีการเจริญเติบโตอย่างถูกต้อง มีความสมบูรณ์แข็งแรงและให้ผลิตผลที่ดี ดังนั้นกิจการปศุสัตว์  
จึงมีวิชาชีพที่เกี่ยวข้องโดยตรง 2 วิชาชีพ ได้แก่ วิชาชีพการสัตวแพทย์และวิชาชีพสัตวบาล ซึ่งทั้งสอง
วิชาชีพนี้มีความส าคัญอย่างมากต่อปศุสัตว์ไทย และต่างก็มีความรับผิดชอบในหน้าที่การงานเฉพาะ  
ส่วนของตน เพราะทั้งสองวิชาชีพนี้มีพ้ืนฐานทางการศึกษา การอบรม และความรับผิดชอบต่อหน้าที่
แตกต่างกัน 

วิชาชีพการสัตวแพทย์ คือ ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาสัตวแพทย์ มีการศึกษาค้นคว้า และวิจัย
ทางด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่เกี่ยวกับสุขภาพสัตว์ การวินิจฉัยโรค 
การป้องกันและรักษาโรคสัตว์ การป้องกันโรคระบาดและโรคสู่คน การใช้ยาและวัคซีนส าหรับสัตว์ และ
การอภิบาลสัตว์ป่วย 

ดังนั้น สัตวแพทย์ จึงมีหน้าที่และความรับผิดชอบในการตรวจรักษาสัตว์ การป้องกันโรคระบาด
สัตว์และโรคสู่คน การก ากับดูแลด้านสุขภาพและสุขาภิบาลสัตว์ ความปลอดภัยด้านอาหารที่มีต้นเหตุ
หรือต้นก าเนิดมาจากสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่เป็นการปฏิบัติงานในรูปแบบการบังคับให้เป็นไปตามกฎหมาย 
หรือระเบียบ ข้อบังคับของหน่วยงานราชการ 

วิชาชีพสัตวบาล คือ ผู้ที่จบการศึกษาในสาขาวิชาสัตวบาล สัตวศาสตร์ หรือชื่ออื่นที่มีหลักสูตร
เช่นเดียวกัน มีการศึกษาค้นคว้า วิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสัตว์ การจัดการ การปรับปรุงบ ารุงพันธุ์สัตว์ เทคโนโลยีการขยายพันธุ์
สัตว์ การก าเนิด การประกวดสัตว์ การจัดการด้านอาหารสัตว์ โภชนศาสตร์สัตว์ การจัดการผลิตผลและ
ผลิตภัณฑ์สัตว์ รวมถึงการจัดการด้านต่างๆ ที่มีผลท าให้สัตว์สมบูรณ์แข็งแรง เพ่ือให้ได้ผลิตผลดี 
มีคุณภาพ ปราศจากสารปนเปื้อนและเชื้อโรค มีความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจ 

ทั้งนี้เพ่ือความปลอดภัยและความมั่นคงทางด้านอาหารของประเทศและการบริโภคอาหาร  
ที่ปลอดภัยของประชาชน สัตวบาลจะไม่ท าการรักษาพยาบาลหรือการอภิบาลสัตว์ป่วย แต่จะใช้วิธี
ก าจัดสัตว์ป่วยออกจากฝูงตามหลักสวัสดิภาพสัตว์ (Animal Welfare) และหลักการสุขาภิบาล 

ดังนั้น สัตวบาล จึงมีหน้าที่ในการควบคุมดูแลการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตสัตว์ให้เป็นไป
ตามหลักวิชาการ สวัสดิภาพสัตว์ สุขศาสตร์และการสุขาภิบาลสัตว์ การดูแลสิ่งแวดล้ อม รวมถึง 
การจัดการด้านการค้าสัตว์ และผลิตผลจากสัตว์ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นการท างานในแนวทางการส่งเสริม
และพัฒนา เพื่อให้เกิดความร่วมมือที่ดีต่อกัน 

เห็นได้ว่าวิชาชีพการสัตวแพทย์และวิชาชีพสัตวบาล มีความแตกต่างกันทั้งด้านหลักสูตร
การศึกษา และความรับผิดชอบในหน้าที่การงาน แต่อย่างไรก็ตามทั้งสองวิชาชีพนี้ต่างก็มีความส าคัญ 
ต่อกิจการปศุสัตว์ไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากัน มีลักษณะการท างานที่เกื้อหนุนต่อกันแต่ไม่อาจท างานแทนกันได้ 

 
 

                                        
 ที่มา : http://pasusart.com 
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นักสัตวบาล 
 

ผู้ท างานวิจัยและปรับปรุงวิธีการทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูและจัดการ
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง ซึ่งรวมถึงการปรับปรุงโรงเรือน สุขาภิบาล อุปกรณ์ การป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ 
และพาราซิต 

ลักษณะงานท่ีท า 
1. ท าการวิจัยและปรับปรุงวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดู และ

การจัดการเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เช่น โคเนื้อ โคนม สัตว์ปีก สุกร ม้า แกะ กวาง ฯลฯ รวมทั้งการให้อาหารสัตว์ 
2. ท าการทดลองผลของการให้อาหารต่างชนิดกัน สภาพแวดล้อมที่แตกต่างกัน ในการผลิตนม 

ไข่ หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆ พันธุศาสตร์ วิธีการฆ่าสัตว์ประเภทที่ให้เนื้อ การเตรียมและการเก็บผลิตภัณฑ์ 
และท างานเกี่ยวกับการจัดการสัตว์เลี้ยง 

3. วิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง พร้อมท ารายงานประกอบ 
4. ปรับปรุงโรงเรือนของสัตว์ สุขาภิบาล อุปกรณ์เครื่องใช้ วิธีป้องกันและควบคุมโรคสัตว์ และ

ตัวพาราซิต 
5. ศึกษา และปรับปรุงเทคนิคการผสมพันธุ์สัตว์ต่าง ๆ 
สภาพการจ้างงาน 
ผู้ปฏบิัติอาชีพนี้ ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาสัตวบาล 

หรือสาขาสัตวศาสตร์ สามารถปฏิบัติงานในภาครัฐ อาทิ กรมปศุสัตว์ สถาบันวิจัยทางด้านการเกษตร 
วิทยาลัยเกษตรกรรม เป็นต้น จะได้รับเงินเดือนตามวุฒิการศึกษา ได้รับสวัสดิการ ค ารักษาพยาบาล 
และเบี้ยเลี้ยงตามระเบียบส านักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน ผู้ปฏิบัติงานอาชีพนี้ในภาคเอกชน  
ในส่วนของการรับจ้างในฟาร์ม บริษัทเอกชน เช่น บริษัทผลิตอาหารสัตว์ ผลิตเนื้อสัตว์ และผลิตสัตว์  
จะได้รับค าตอบแทนเป็นเงินเดือนที่ระดับเริ่มต้นการท างาน และได้รับสวัสดิการต่าง ๆ  ค่ารักษาพยาบาล 
และโบนัส เป็นไปตามเงื่อนไขข้อตกลงกับผู้ว่าจ้าง 

สภาพการท างาน 
จะต้องท างานในสถานีทดลอง ที่เกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดูและจัดการเกี่ยวกับสัตว์

เลี้ยง รวมทั้งอาหารสัตว์ โดยจะต้องจัดท ารายงานวิเคราะห์ข้อมูลจากการทดลอง การท างานในบางครั้ง
อาจต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อน และจะต้องใช้เครื่องมืออุปกรณ์ในการวิจัย ในสถานที่ทดลอง  
นักสัตวบาล จึงต้องใช้ความระมัดระวังในการท างาน และต้องมีความสุขุม รอบคอบ ใจเย็น 

คุณสมบัติของผู้ประกอบอาชีพ 
- ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี คณะวิทยาศาสตร์การเกษตร สาขาสัตวบาล - หรือสาขา

สัตวศาสตร์ 
- มีสุขภาพร่างกาย จิตใจ สมบูรณ์แข็งแรงควรมีความละเอียดรอบคอบในการท างาน อดทน 

ขยันเป็นผู้มีความรับผิดชอบ มีคุณธรรมและจริยธรรมรักและเมตตาต่อสัตว์ 

                                        
ที่มา : https://www.mycareer-th.com/res_job_detail.php?id=73 



- ๑๖ - 
 

- เป็นผู้มีความรู้ ความเชี่ยวชาญในสาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์โอกาสในการมีงานท า 
การขยายกิจการทางด้านการเลี้ยงสัตว์ที่มีมากขึ้น ตลอดจนการเพิ่มขึ้นของจ านวนประชากรในประเทศ 
และประชากรโลก ท าให้แนวโน้มความต้องการอาหารมีมาก ตลาดแรงงานจึงยังมีความต้องการ  
ผู้ประกอบอาชีพนี้ มาท าการวิจัยและปรับปรุงที่เกี่ยวกับการผสมพันธุ์สัตว์ การเลี้ยงดู และการจัดการ
เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงโอกาสความก้าวหน้าในอาชีพผู้ประกอบอาชีพนี้ ที่รับราชการจะได้เลื่อนต าแหน่งและ
เงินเดือน ตามกฎระเบียบที่วางไว้ และผู้ประกอบอาชีพนี้ในภาคเอกชนที่มีความสามารถ มีประสบการณ์
ในการท างานไม่น้อยกว่า 5 ปี (ขึ้นอยู่กับสถานประกอบการ) จะได้เลื่อนขั้นเป็นผู้จัดการฟาร์ม 

ตัวอย่างมหาวิทยาลัยและคณะที่เกี่ยวข้อง 
1. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ สาขาวิชาสัตววิทยา 
2. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คณะเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาพืชไร่ พืชสวน ปฐพีศาสตร์ สัตวบาล ฯลฯ 
3. มหาวิทยาลัยทักษิณ คณะเทคโนโลยีและการพัฒนาชุมชน สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
4. มหาวิทยาลัยนครนม คณะเกษตรและเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
5. มหาวิทยาลัยพะเยา คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรรรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
6. มหาวิทยาลัยมหาสารคาม คณะเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
7. มหาวิทยาลัยแม่โจ้ คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
8. มหาวิทยาลัยศิลปากร คณะสัตศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 
9. มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
10. มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี คณะเกษตรศาสตร์ สาขาพืชไร่ พืชสวน และสัตวศาสตร์ 
11. สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
12. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก คณะเกษตรศาสตร์และทรัพยากรธรรมชาติ 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
13. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
14. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
15. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรม

เกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
16. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน คณะเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
17. มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คณะเทคโนโลยีการเกษตรและอาหาร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
18. มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 
19. มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ คณะเทคโนโลยีการเกษตร สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ แขนง

วิชาสัตวศาสตร์ 
20. มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สาขาวิชาสัตวศาสตร์และ

เทคโนโลยีการเกษตร 



 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก 
: ส าเนาหนังสือสภาผู้แทนราษฎร  

ด่วนที่สุด ที ่สผ ๐๐๑๔/๑๒๐๖๑ ลงวันที่ ๘ พฤศจิกายน ๒๕๖๔ 
เรื่อง ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
กราบเรียน ประธานวุฒิสภา 

: ร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....  
(สภาผู้แทนราษฎรลงมติเห็นชอบแล้ว) 

: บันทึกวิเคราะห์สรุป 
 สาระส าคัญของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
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