รายงานสรุป
การทาประชาพิจารณ์ ร่ างพระราชบัญญัติวชิ าชีพสัตวบาล พ.ศ. .........
ณ ห้องธาราเทพฮอล์ล อาคารธาราเทพ ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ ค กรุ งเทพฯ
วันศุกร์ ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ดาเนินการโดย
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

ตามที่สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรม
ราชกุ ม ารี ได้มี ห นัง สื อ ที่ สสท. ๐๓๒/๒๕๕๙ ถึ ง ปลัด กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เพื่อ เสนอ ร่ า ง
พระราชบัญญัติวชิ าชีพสัตวบาล พ.ศ. ......... และปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้มอบหมายให้กรมปศุ
สัตว์ด าเนิ นการ โดยเห็ นว่าเป็ นเรื่ อ งส าคัญ ต้อ งมี การพัฒนาต่อ ไป กรมปศุสัตว์ไ ด้ทาความเห็ นในเรื่ อ ง
ดังกล่าวแล้ว ต่อมา สานักกฎหมายสานักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พิจารณาแล้ว เห็นสมควร
มอบหมายให้กรมปศุสตั ว์ประสานกับสมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ เพือ่ พิจารณาจัดทาคาชี้แจงเหตุผล
ความจาเป็ นในการตรากฎหมายฉบับนี้ รวมทั้งข้อมูลต่างๆ เพือ่ ประกอบการพิจารณาของกระทรวงฯ ในการ
ดาเนินการเรื่ องนี้ต่อไป
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ โดย คณะกรรมการบริ หาร ได้พิจารณาแล้วเห็นว่า ควรจัดให้มี
การทาประชาพิจารณ์ ร่ างพระราชบัญญัติวชิ าชีพสัตวบาล พ.ศ. ......... เพื่อรับฟั งความคิดเห็นของผูท้ ี่มีส่วน
ได้เสีย หากพระราชบัญญัติน้ ีประกาศใช้บงั คับ จึงได้กาหนดให้มีการทาประชาพิจารณ์ ร่ างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ......... ในวันศุกร์ที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. ณ ห้องธารา
เทพฮอล์ล อาคารธาราเทพ ชั้น ๒ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค ถนนรัชดาภิเษก กรุ งเทพฯ บัดนี้ การทาประชา
พิจารณ์ดงั กล่าวได้เสร็จสิ้นเรี ยบร้อยแล้ว จึงขอนาเสนอรายงานสรุ ปผลการทาประชาพิจารณ์ ดังต่อไปนี้
๑. สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุ ดาฯ สยามบรม
ราชกุมารี เป็ นเจ้าภาพในการจัดทาประชาพิจารณ์ ร่ างพระราชบัญญัติวิชาชี พสัตวบาล พ.ศ. ......... โดยมี
วัตถุประสงค์ เพือ่ ให้ทราบถึง ผลกระทบ และความคิดเห็น ของผูท้ ี่มีส่วนได้เสียในเรื่ องดังกล่าว

๒. ผูเ้ ข้าร่ วมทาประชาพิจารณ์ ร่ างพระราชบัญญัติวชิ าชีพสัตวบาล พ.ศ. .........
มีผเู ้ ข้าร่ วมทาประชาพิจารณ์ จานวน ๑๐๘ คน แบ่งตามประเภทผูม้ ีส่วนได้เสีย ดังนี้
๒.๑ สถาบันการศึกษา

จานวน

๕๑

คน

๒.๒ ภาคเอกชน

จานวน

๒๙

คน

๒.๓ หน่วยงานราชการ

จานวน

๒๐

คน

๒.๔ ชมรม/สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการปศุสตั ว์

จานวน

๘

คน

๓. ขั้นตอนการเตรี ยมการทาประชาพิจารณ์
สมาคมสัตวบาลแห่งประเทศไทยฯ ได้ทาการประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น ประกาศ
ผ่านทางเว็บไซต์ของสมาคมฯ และสื่ อ ต่างๆที่เป็ นเครื อข่ายของสมาคม ส่ งเอกสารแจ้งข่าวการทาประชา
พิจารณ์ไปยังทุกภาคส่ วนที่เกี่ยวข้อง และส่ งหนังสื อเชิญไปยังสถาบันและหน่ วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและ
เอกชนโดยตรง
๔. ขั้นตอนในการดาเนินการทาประชาพิจารณ์
๔.๑ จัดให้ผเู ้ ข้าร่ วมทาประชาพิจารณ์ ทุกคนลงทะเบียนและรับเอกสาร ร่ างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ......... เพือ่ ศึกษาสาระของบทบัญญัติในร่ างพระราชบัญญัติ ดังกล่าว
๔.๒ จัดให้มีการบรรยาย เพือ่ ให้ขอ้ มูลที่เกี่ยวข้องเพิม่ เติม และตอบคาถามหรื อข้อสงสัยต่างๆ
แก่ผเู ้ ข้าร่ วมทาประชาพิจารณ์ ในภาคเช้า ดังนี้
๔.๒.๑ บรรยายที่มา หลักการ เหตุ ผล และความจาเป็ น ในการตราพระราชบัญญัติ
วิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ......... โดย ผูช้ ่วยศาตราจารย์ไพบูลย์ ใจเด็ด
๔.๒.๒ บรรยายสาระสาคัญในร่ างพระราชบัญญัติวชิ าชีพสัตวบาล พ.ศ. ......... เรี ยงตาม
มาตรา โดย นายศิขณั ฑ์ พงษพิพฒั น์
๕. เพือ่ ให้การรับฟังความคิดเห็นจากผูเ้ ข้าร่ วมทาประชาพิจารณ์ เป็ นไปอย่างอิสระ จึงได้แบ่งกลุ่ม
การวิพากษ์วจิ ารณ์ ในภาคบ่าย ออกเป็ น ๒ กลุ่ม ดังนี้
๕.๑ กลุ่มที่ ๑ ประกอบด้วย หน่วยงานราชการและสถาบันการศึกษา
๕.๒ กลุ่มที่ ๒ ประกอบด้วย ภาคเอกชนและชมรม/สมาคมที่เกี่ยวข้องกับการปศุสตั ว์
๖. หัวข้อหรื อประเด็นในการวิพากษ์วจิ ารณ์ กาหนดไว้ ดังนี้
๖.๑ พระราชบัญญัติน้ ี มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรื อไม่ อย่างไร
๖.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อดีและข้อเสีย ของพระราชบัญญัติน้ ี
๗. ตัวแทนแต่ละกลุ่มรายงานสรุ ป คาวิพากษ์วจิ ารณ์ ดังนี้

๗.๑ คาวิพากษ์วจิ ารณ์ของกลุ่มที่ ๑ (หน่วยงานราชการ และสถาบันการศึกษา)
๗.๑.๑ พระราชบัญญัติน้ ี มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรื อไม่ อย่างไร
คาตอบ ไม่มีผลกระทบต่อหน้าที่การงาน
๗.๑.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อดีและข้อเสีย ของพระราชบัญญัติน้ ี
คาตอบ ข้อดี มีดงั นี้
๑) ทาให้วชิ าชีพสัตวบาลเข้มแข็ง
๒) ทาให้มีมาตรฐานวิชาชีพ
๓) พัฒนาวิชาชีพสัตวบาลเพือ่ การผลิตสัตว์แบบยัง่ ยืน
๔) สามารถปกป้ องวิชาชีพสัตวบาลเพือ่ คนไทย
๕) สามารถพัฒนาหลักสูตรสัตวบาลให้มีคุณภาพ
๖) พัฒนาวิชาชีพสัตวบาลเพือ่ การผลิตอาหารที่ปลอดภัย
๗) ปรับปรุ งพัฒนาบัณฑิตด้านสัตวบาล/สัตวศาสตร์ ให้มีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
๘) ปกป้ องวิชาชีพสัตวบาลให้กบั คนไทย ไม่ให้ชนต่างชาติเข้ามาแย่งอาชีพ
๙) เพือ่ ให้นกั สัตวบาลมีจรรยาบรรณในวิชาชีพ
๑๐) จะมีคนสนใจเข้ามาประกอบอาชีพสัตวบาลมากขึ้น
๑๑) ส่งเสริ มนโยบาย Food Safety, Animal Welfare และ Food Security
๑๒) ทาให้นกั สัตวบาลมีเครื อข่ายทางวิชาชีพที่เข้มแข็งขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรู ้กนั มากขึ้น
๑๓) มีความยืดหยุน่ สาหรับผูผ้ ลิตสัตว์ขนาดเล็ก
๑๔) สภาวิชาชีพสัตวบาล จะเป็ นองค์กรที่ช่วยดูแลสนับสนุนผูป้ ระกอบวิชาชีพ
เพือ่ ผดุงสิทธิความเป็ นธรรมให้แก่วชิ าชีพ
๑๕) ควบคุมมิให้ผอู ้ ื่นแสวงหาผลประโยชน์โดยมิชอบ จากผูท้ ี่มีความรู ้ไม่
เพียงพอ ซึ่งอาจจะทาให้เกิดความเสียหายได้
๑๖) สามารถวางนโยบายเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์ การปรับปรุ งพันธุส์ ตั ว์ อาหาร
สัตว์ อย่างถูกต้องโดยสภาวิชาชีพสัตวบาล เช่น สัตว์ชนิดไหนควรเลี้ยง
หรื อสัตว์ชนิดไหนไม่ควรเลี้ยง
๑๗) สามารถให้คาแนะนาเกี่ยวกับการควบคุมการนาเข้าสัตว์ที่อาจเป็ นภัยต่อ
ผูบ้ ริ โภค
คาตอบ ข้อเสีย มีดงั นี้
๑) กรณี เกษตรกรรายย่อย เช่น ผูข้ ายอาหารสัตว์ ถ้าหากมีใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ อาจจะเพิม่ ต้นทุนการผลิตหรื อค่าใช้จ่ายในการขอใบอนุญาต

๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ต้องเป็ นไปตามกฎหมายอย่างถูกต้องและ
จริ งจัง จึงจะเกิดประโยชน์
๓) มีข้นั ตอนมากขึ้น อาจต้องมีการอบรมมากขึ้น
๔) มีหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปฏิบตั ิงานมากขึ้น
๕) มีผจู ้ บ สัตวบาล/สัตวศาสตร์ จากหลายสถาบัน การให้ทาเป็ นมาตรฐาน
เดียวกันอาจทาได้ยาก
๖) การรักษาใบอนุญาตต้องมีค่าใช้จ่าย
๗) แรงจูงใจในการขอใบอนุญาตอาจจะทาได้ยาก หากไม่มีผลต่อการจ้างงาน
๘) ทาให้หานักสัตวบาล ได้ยากขึ้น
๙) อาจต้องกาหนดว่า ภาควิชาสัตวบาล/สัตวศาสตร์หรื อสถาบันที่เกี่ยวข้อง
ต้องมีฟาร์มสัตว์ที่ใช้ในการฝึ กปฏิบตั ิหรื อการวิจยั เพือ่ ให้ได้บณั ฑิตที่มี
คุณภาพ ซึ่งอาจมีผลกระทบทางด้านงบประมาณ
๗.๒ คาวิพากษ์วจิ ารณ์ของกลุ่มที่ ๒ (ภาคเอกชน และชมรม/สมาคมที่เกี่ยวข้องฯ)
๗.๒.๑ พระราชบัญญัติน้ ี มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพหรื อไม่ อย่างไร
คาตอบ มีผลกระทบต่อการประกอบอาชีพบ้าง แต่น่าจะยอมรับได้
๗.๒.๒ ความคิดเห็นเกี่ยวกับ ข้อดีและข้อเสีย ของพระราชบัญญัติน้ ี
คาตอบ ข้อดี มีดงั นี้
๑) ด้านการประกอบอาชีพ
- มาตรฐานการประกอบอาชีพจะดีข้ นึ และเป็ นมาตรฐานเดียวกัน
- ผูป้ ระกอบอาชีพจะมีจิตสานึกและความรับผิดชอบต่อผูบ้ ริ โภคและ
สังคมมากขึ้น
- ทาให้ประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว์ดีข้ นึ กระบวนการผลิตสัตว์มีความ
ปลอดภัยทางด้านอาหารมากขึ้น
- เกิดความชัดเจนในวิชาชีพสัตวบาล
- ส่งเสริ มอาชีพสัตวบาลให้มีมาตรฐานเป็ นที่ยอมรับของนานาชาติ
- เกิดความสามัคคีมีเอกภาพในการประกอบอาชีพสัตวบาล
๒) ด้านบุคลากร
- เกิดการพัฒนาบุคลากรอย่างยัง่ ยืน
- กระตุน้ ให้นกั เรี ยน/นักศึกษามีความสนใจต่อการเลือกเรี ยนสาขาสัตว
บาล/สัตวศาสตร์
- ผูป้ ระกอบการทั้งภาครัฐและเอกชนได้บุคลากรที่มีคุณภาพ
๓) ด้านการพัฒนาประเทศ

- ส่งเสริ มนโยบายครัวโลกของรัฐบาล
- ประเทศไทยจะเป็ นประเทศแรกที่มี พรบ. วิชาชีพสัตวบาล
๔) ด้านการศึกษา ก่อให้เกิดหลักสูตรการศึกษาที่เป็ นมาตรฐานแบบเดียวกัน
๕) ด้านผูบ้ ริ โภค ประชาชนได้ประโยชน์จากสินค้าปศุสตั ว์ที่มีคุณภาพดี
คาตอบ ข้อเสีย มีดงั นี้
ผูป้ ระกอบวิชาชีพจะต้องเป็ นสมาชิกของสภาสัตวบาล และมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

