
รายงานสรุป 

การท าประชาพจิารณ์ ร่างพระราชบัญญัติวชิาชีพสัตวบาล พ.ศ. ......... 

ณ หอ้งธาราเทพฮอลล์ อาคารธาราเทพ ชั้น ๒ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค กรุงเทพฯ 

วนัศุกร์ท่ี ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. 

ด าเนินการโดย 

สมาคมสตัวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 

 

 ตามที่สมาคมสตัวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี ได้มีหนังสือ ที่  สสท. ๐๓๒/๒๕๕๙ ถึงปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อเสนอ ร่าง

พระราชบญัญตัิวชิาชีพสตัวบาล พ.ศ. .........  และปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไดม้อบหมายให้กรมปศุ

สัตวด์ าเนินการ โดยเห็นว่าเป็นเร่ืองส าคญัตอ้งมีการพฒันาต่อไป กรมปศุสัตวไ์ด้ท  าความเห็นในเร่ือง

ดงักล่าวแล้ว ต่อมา ส านักกฎหมายส านักงานปลดักระทรวงเกษตรและสหกรณ์พิจารณาแลว้เห็นสมควร

มอบหมายใหก้รมปศุสตัวป์ระสานกบัสมาคมสตัวบาลแห่งประเทศไทยฯ เพือ่พิจารณาจดัท าค  าช้ีแจงเหตุผล

ความจ าเป็นในการตรากฎหมายฉบบัน้ี รวมทั้งขอ้มูลต่างๆ เพือ่ประกอบการพจิารณาของกระทรวงฯ ในการ

ด าเนินการเร่ืองน้ีต่อไป 

 สมาคมสตัวบาลแห่งประเทศไทยฯ โดย คณะกรรมการบริหาร ไดพ้ิจารณาแลว้เห็นว่า ควรจดัให้มี

การท าประชาพจิารณ์ ร่างพระราชบญัญติัวชิาชีพสตัวบาล พ.ศ. ......... เพื่อรับฟังความคิดเห็นของผูท้ี่มีส่วน

ไดเ้สีย หากพระราชบญัญติัน้ีประกาศใชบ้งัคบั จึงไดก้  าหนดให้มีการท าประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบญัญตัิ

วชิาชีพสัตวบาล พ.ศ. .........  ในวนัศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องธารา

เทพฮอล์ล อาคารธาราเทพ ชั้น ๒ โรงแรมเจา้พระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพฯ บดัน้ีการท าประชา

พจิารณ์ดงักล่าวไดเ้สร็จส้ินเรียบร้อยแลว้ จึงขอน าเสนอรายงานสรุปผลการท าประชาพจิารณ์ ดงัต่อไปน้ี 

 ๑. สมาคมสตัวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถมัภ ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม

ราชกุมารี เป็นเจา้ภาพในการจดัท าประชาพิจารณ์ ร่างพระราชบญัญตัิวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ......... โดยมี

วตัถุประสงค ์เพือ่ใหท้ราบถึง ผลกระทบ และความคิดเห็น ของผูท้ี่มีส่วนไดเ้สียในเร่ืองดงักล่าว 



 ๒. ผูเ้ขา้ร่วมท าประชาพจิารณ์ ร่างพระราชบญัญตัิวชิาชีพสตัวบาล พ.ศ. ......... 

  มีผูเ้ขา้ร่วมท าประชาพจิารณ์ จ  านวน ๑๐๘ คน แบ่งตามประเภทผูมี้ส่วนไดเ้สีย ดงัน้ี  

  ๒.๑ สถาบนัการศึกษา  จ านวน ๕๑ คน     

  ๒.๒ ภาคเอกชน จ านวน ๒๙ คน     

  ๒.๓ หน่วยงานราชการ จ านวน ๒๐ คน     

  ๒.๔ ชมรม/สมาคมที่เก่ียวขอ้งกบัการปศุสตัว ์ จ านวน    ๘ คน  

 ๓. ขั้นตอนการเตรียมการท าประชาพจิารณ์ 

  สมาคมสตัวบาลแห่งประเทศไทยฯ ไดท้  าการประชาสัมพนัธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ประกาศ

ผ่านทางเว็บไซตข์องสมาคมฯ และส่ือต่างๆที่เป็นเครือข่ายของสมาคม ส่งเอกสารแจง้ข่าวการท าประชา

พิจารณ์ไปยงัทุกภาคส่วนที่เก่ียวขอ้ง และส่งหนังสือเชิญไปยงัสถาบนัและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ

เอกชนโดยตรง 

 ๔. ขั้นตอนในการด าเนินการท าประชาพจิารณ์ 

  ๔.๑ จดัใหผู้เ้ขา้ร่วมท าประชาพิจารณ์ทุกคนลงทะเบียนและรับเอกสาร ร่างพระราชบญัญตัิ

วชิาชีพสตัวบาล พ.ศ. ......... เพือ่ศึกษาสาระของบทบญัญติัในร่างพระราชบญัญตัิ ดงักล่าว 

 ๔.๒ จดัใหมี้การบรรยาย เพือ่ใหข้อ้มูลที่เก่ียวขอ้งเพิม่เติม และตอบค าถามหรือขอ้สงสัยต่างๆ 

แก่ผูเ้ขา้ร่วมท าประชาพจิารณ์ ในภาคเชา้ ดงัน้ี 

  ๔.๒.๑ บรรยายที่มา หลักการ เหตุผล และความจ าเป็น ในการตราพระราชบญัญัติ

วชิาชีพสตัวบาล พ.ศ. ......... โดย ผูช่้วยศาตราจารยไ์พบูลย ์ใจเด็ด 

  ๔.๒.๒ บรรยายสาระส าคญัในร่างพระราชบญัญตัิวชิาชีพสตัวบาล พ.ศ. ......... เรียงตาม

มาตรา โดย นายศิขณัฑ ์พงษพพิฒัน์ 

 ๕. เพือ่ใหก้ารรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ขา้ร่วมท าประชาพจิารณ์ เป็นไปอยา่งอิสระ จึงไดแ้บ่งกลุ่ม

การวพิากษว์จิารณ์ ในภาคบ่าย ออกเป็น ๒ กลุ่ม ดงัน้ี   

  ๕.๑ กลุ่มที่ ๑ ประกอบดว้ย หน่วยงานราชการและสถาบนัการศึกษา  

  ๕.๒ กลุ่มที่ ๒ ประกอบดว้ย ภาคเอกชนและชมรม/สมาคมที่เก่ียวขอ้งกบัการปศุสตัว ์

 ๖. หวัขอ้หรือประเด็นในการวพิากษว์จิารณ์ ก าหนดไว ้ดงัน้ี 

  ๖.๑ พระราชบญัญตัิน้ี มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรือไม่ อยา่งไร 

 ๖.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกบั ขอ้ดีและขอ้เสีย ของพระราชบญัญตัิน้ี  

 ๗.   ตวัแทนแต่ละกลุ่มรายงานสรุป ค  าวพิากษว์จิารณ์ ดงัน้ี  



  ๗.๑ ค าวพิากษว์จิารณ์ของกลุ่มที่ ๑ (หน่วยงานราชการ และสถาบนัการศึกษา) 
   ๗.๑.๑ พระราชบญัญตัิน้ี มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรือไม่ อยา่งไร 
    ค าตอบ ไม่มีผลกระทบต่อหนา้ที่การงาน 
   ๗.๑.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกบั ขอ้ดีและขอ้เสีย ของพระราชบญัญตัิน้ี  
    ค าตอบ ขอ้ดี มีดงัน้ี 
    ๑) ท าใหว้ชิาชีพสตัวบาลเขม้แขง็ 
    ๒) ท าใหมี้มาตรฐานวชิาชีพ 
    ๓) พฒันาวชิาชีพสตัวบาลเพือ่การผลิตสตัวแ์บบย ัง่ยนื 
    ๔) สามารถปกป้องวชิาชีพสตัวบาลเพือ่คนไทย 
    ๕) สามารถพฒันาหลกัสูตรสตัวบาลใหมี้คุณภาพ 
    ๖) พฒันาวชิาชีพสตัวบาลเพือ่การผลิตอาหารที่ปลอดภยั 
    ๗) ปรับปรุงพฒันาบณัฑิตดา้นสตัวบาล/สตัวศาสตร์ ใหมี้คุณภาพและ 
     ประสิทธิภาพสูงขึ้น 
    ๘) ปกป้องวชิาชีพสตัวบาลใหก้บัคนไทย ไม่ใหช้นต่างชาติเขา้มาแยง่อาชีพ 
    ๙) เพือ่ใหน้กัสตัวบาลมีจรรยาบรรณในวชิาชีพ 
    ๑๐) จะมีคนสนใจเขา้มาประกอบอาชีพสตัวบาลมากขึ้น 
    ๑๑) ส่งเสริมนโยบาย Food Safety, Animal Welfare และ Food Security 
    ๑๒) ท าใหน้กัสตัวบาลมีเครือข่ายทางวชิาชีพที่เขม้แขง็ขึ้น มีโอกาสแลกเปล่ียน 
     ความรู้กนัมากขึ้น 
    ๑๓) มีความยดืหยุน่ส าหรับผูผ้ลิตสตัวข์นาดเล็ก 
    ๑๔) สภาวชิาชีพสตัวบาล จะเป็นองคก์รที่ช่วยดูแลสนบัสนุนผูป้ระกอบวชิาชีพ  
     เพือ่ผดุงสิทธิความเป็นธรรมใหแ้ก่วชิาชีพ 
    ๑๕) ควบคุมมิใหผู้อ่ื้นแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จากผูท้ี่มีความรู้ไม่ 
     เพยีงพอ ซ่ึงอาจจะท าใหเ้กิดความเสียหายได ้
    ๑๖) สามารถวางนโยบายเก่ียวกบัการเล้ียงสตัว ์การปรับปรุงพนัธุส์ตัว ์อาหาร 
     สตัว ์อยา่งถูกตอ้งโดยสภาวชิาชีพสตัวบาล เช่น สตัวช์นิดไหนควรเล้ียง  
     หรือสตัวช์นิดไหนไม่ควรเล้ียง 
    ๑๗) สามารถใหค้  าแนะน าเก่ียวกบัการควบคุมการน าเขา้สตัวท์ี่อาจเป็นภยัต่อ 
     ผูบ้ริโภค 
    ค าตอบ ขอ้เสีย มีดงัน้ี 
    ๑) กรณีเกษตรกรรายยอ่ย เช่น ผูข้ายอาหารสตัว ์ถา้หากมีใบอนุญาตประกอบ 
     อาชีพ อาจจะเพิม่ตน้ทุนการผลิตหรือค่าใชจ่้ายในการขอใบอนุญาต 



    ๒) ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ตอ้งเป็นไปตามกฎหมายอยา่งถูกตอ้งและ 
     จริงจงั จึงจะเกิดประโยชน์ 
    ๓) มีขั้นตอนมากขึ้น อาจตอ้งมีการอบรมมากขึ้น 
    ๔) มีหน่วยงานที่เก่ียวขอ้งในการปฏิบติังานมากขึ้น 
    ๕) มีผูจ้บ สตัวบาล/สตัวศาสตร์ จากหลายสถาบนั การใหท้  าเป็นมาตรฐาน 
     เดียวกนัอาจท าไดย้าก 
    ๖) การรักษาใบอนุญาตตอ้งมีค่าใชจ่้าย 
    ๗) แรงจูงใจในการขอใบอนุญาตอาจจะท าไดย้าก หากไม่มีผลต่อการจา้งงาน 
    ๘) ท าใหห้านกัสตัวบาล ไดย้ากขึ้น 
    ๙) อาจตอ้งก าหนดวา่ ภาควชิาสตัวบาล/สตัวศาสตร์หรือสถาบนัที่เก่ียวขอ้ง  
     ตอ้งมีฟาร์มสตัวท์ี่ใชใ้นการฝึกปฏิบตัิหรือการวจิยั เพือ่ใหไ้ดบ้ณัฑิตที่มี 
     คุณภาพ ซ่ึงอาจมีผลกระทบทางดา้นงบประมาณ 
  ๗.๒ ค าวพิากษว์จิารณ์ของกลุ่มที่ ๒ (ภาคเอกชน และชมรม/สมาคมที่เก่ียวขอ้งฯ)  
   ๗.๒.๑ พระราชบญัญตัิน้ี มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรือไม่ อยา่งไร 
    ค าตอบ มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพบา้ง แต่น่าจะยอมรับได ้ 
   ๗.๒.๒ ความคิดเห็นเก่ียวกบั ขอ้ดีและขอ้เสีย ของพระราชบญัญตัิน้ี 
    ค าตอบ ขอ้ดี มีดงัน้ี  
    ๑) ดา้นการประกอบอาชีพ 
     - มาตรฐานการประกอบอาชีพจะดีขึ้นและเป็นมาตรฐานเดียวกนั 
     - ผูป้ระกอบอาชีพจะมีจิตส านึกและความรับผดิชอบต่อผูบ้ริโภคและ 
       สงัคมมากขึ้น 
     - ท  าใหป้ระสิทธิภาพการเล้ียงสตัวดี์ขึ้น กระบวนการผลิตสตัวมี์ความ 
       ปลอดภยัทางดา้นอาหารมากขึ้น 
     - เกิดความชดัเจนในวชิาชีพสตัวบาล 
     - ส่งเสริมอาชีพสตัวบาลใหมี้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับของนานาชาติ 
     - เกิดความสามคัคีมีเอกภาพในการประกอบอาชีพสตัวบาล 
    ๒) ดา้นบุคลากร 
     - เกิดการพฒันาบุคลากรอยา่งย ัง่ยนื 
     - กระตุน้ใหน้กัเรียน/นกัศึกษามีความสนใจต่อการเลือกเรียนสาขาสตัว 
       บาล/สตัวศาสตร์ 
     - ผูป้ระกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนไดบุ้คลากรที่มีคุณภาพ 
    ๓) ดา้นการพฒันาประเทศ 



     - ส่งเสริมนโยบายครัวโลกของรัฐบาล 
     - ประเทศไทยจะเป็นประเทศแรกที่มี พรบ. วชิาชีพสตัวบาล 
    ๔) ดา้นการศึกษา ก่อใหเ้กิดหลกัสูตรการศึกษาที่เป็นมาตรฐานแบบเดียวกนั 
    ๕) ดา้นผูบ้ริโภค ประชาชนไดป้ระโยชน์จากสินคา้ปศุสตัวท์ีมี่คุณภาพดี 
    ค าตอบ ขอ้เสีย มีดงัน้ี 
    ผูป้ระกอบวชิาชีพจะตอ้งเป็นสมาชิกของสภาสตัวบาล และมีค่าใชจ่้ายเก่ียวกบั 
    ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


