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บทคัดยอ่ 

 การศึกษานี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทำการประเมินและวิเคราะห์โรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 ตาม

หลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ประกอบไปด้วยโรงฆ่าสัตว์ปีก โรงฆ่าสุกร โรงฆา่โคและกระบือ 

จำนวน 228 แห่ง ผลการศึกษาพบว่า โรงฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่ในพื้นท่ีมีการปฏิบัติเหมาะสมตามข้อกำหนด  GMP ด้าน

การมีใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ การมีสถานท่ีต้ังเหมาะสม และการขนส่ง เคล่ือนย้ายสัตว์มีชีวิตท่ีเหมาะสม คิดเป็น

ร้อยละ 100 100 และ 96.93 ตามลำดับ มีการปฏิบัติแต่ไม่เหมาะสมตามข้อกำหนด ด้านการตรวจสัตว์ก่อน หลัง

ฆ่าสัตว์ ด้านความเหมาะสมของอาคารโรงฆ่าสัตว์ และด้านการฆ่าสัตว์ท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 93.42 73.25 

และ50.44 ตามลำดับ และไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด ด้านการมีห้องแช่เย็น และการมีพาหนะขนส่งซาก

เนื้อสัตว์ท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96.49 และ 89.91 ตามลำดับ เมื่อแบ่งตามชนิดสัตว์ พบว่ามี โรงฆ่าสัตว์ปีก 2 

แห่ง โรงฆ่าสุกร 7 แห่ง และโรงฆ่าโค กระบือ 1 แห่ง ซึ่งตรวจประเมินตามเกณฑ์ข้อกำหนด GMP แล้วอยู่ในระดับ

ดี คิดเป็น 5.13, 5.38 และ 1.70 ตามลำดับ  
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Assessment and Evaluation on abattoirs in the fifth regional livestock office for the 

good manufacture practice of abattoir 
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Abstract 

 The objective of this study was to assess and evaluate all abattoirs in the fifth regional 

livestock according to Good Manufacture Practice (GMP) of abattoir. The total of 228 abattoirs 

consists of poultry abattoirs, pig abattoirs and cattle and buffalo abattoirs. From the results, there 

are 3 topics concerning suitable following GMP, including license for establishment of abattoir 

lairage and slaughtering, location and transportation and movement of live animals were 100%, 

100%, and 96.93%, respectively. Moreover, there are 3 topics concerning not suitable, including 

ante-mortem and post-mortem inspection, the building of slaughterhouse and slaughtering were 

93.42%, 73.25% and 50.44%, respectively. Lastly, there are 2 topics concerning not acceptable, 

including chilling room and transportation vehicle for carcass and meat were 96.46% and 89.91%, 

respectively. Three abattoirs which have been classified as good in the assessment of GMP of 

abattoir, consist of 2 of poultry abattoirs, 7 of pig abattoirs and 1 of cattle and buffalo abattoir as 

a percentage of 5.13%, 5.38% and 1.70%, respectively. 
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บทนำ 

โรงฆ่าสัตว์เป็นสถานท่ีสำคัญในการผลิตเนื้อสัตว์เพื่อการบริโภคของมนุษย์ ดังนั้นจำเป็นต้องคำนึงถึง
ขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆ่าสัตว์ ต้ังแต่กระบวนการรับสัตว์มีชีวิตจากฟาร์ม โครงสร้างคอกพักสัตว์ อาคารโรง
ฆ่าสัตว์ เครื่องจักรและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ รวมทั้งการจัดการด้านสุขาภิบาลที่ดีของ
ผู้ปฏิบัติงาน และโรงฆ่าสัตว์ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนสู่เนื้อสัตว์ โดยเจ้าหน้าท่ีกรมปศุสัตว์ มีหน้าท่ีโดยตรงในการ
กำกับดูแลโรงฆ่าสัตว์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และกฎหมายที ่เกี ่ยวข้อง สร้างความรู ้ความเข้าใจให ้กับ
ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ในการผลิตเนื้อสัตว์ท่ีปลอดภัย ถูกสุขลักษณะอนามัย และสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภค
โรงฆาสัตวจึงมีความสำคัญอย่างยิ่งในกระบวนการผลิตเนื้อสัตว์ จากการศึกษาที่ผ่านมาตั้งแต่ปี 2548-2556 พบว่า 
โรงฆ่าสัตว์ในอดีตมีการปฏิบัติภายในโรงฆ่าท่ีไม่เหมาะสมในหลายด้าน เช่น โรงฆ่าสัตว์ส่วนใหญ่ในประเทศไทย ซึ่งมี
มากถึง ร้อยละ 90.2 เป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก มีการฆ่าสัตว์ 1-50 ตัวต่อวัน และร้อยละ 63.6 ของโรงฆ่าสัตว์ไม่มี
พนักงานตรวจโรคสัตว์ปฏิบัติงานในโรงฆ่าสัตว์ (สมบัติ และคณะ, 2548) โรงฆ่าโคและกระบือ ไม่มีการควบคุม
อุณหภูมิและการป้องกันการปนเปื้อนขณะขนส่ง (ไสว และไทยวิวัฒน์, 2555) โรงฆ่าสัตว์ขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นส่วนใหญ่ร้อยละ 83.33 ยังใช้อุปกรณ์ทำให้สัตว์สลบ แบบดั้งเดิมคือเป็นท่อนไม้หรือท่อนเหล็กทุบหัวทำให้
สลบแล้วแทงคอ (วิเชฎฐ์ และรัถยา, 2556) จนกระท่ังเมื่อมีการประกาศใช้พระราชบัญญัติควบคุมการฆาสัตวเพื่อการ
จำหนายเนื้อสัตว พ.ศ. 2559 เพื่อกำกับดูแลสวัสดิภาพสัตว์และการผลิตเนื้อสัตว์ให้ได้คุณภาพตามเกณฑ์ท่ีเหมาะสม 
หากแต่ยังไม่ไดครอบคลุมถึงการผลิตเนื้อสัตวทั้งระบบ ซึ่งในปัจจุบัน ผู้ประกอบการต้องแข่งขันกันเพื่อยกระดับการ
ผลิตเนื้อสัตว์ให้ทัดเทียมสากล (กรมปศุสัตว์, 2564) เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคที่ต้องการบริโภค
เนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพ และประโยชน์ด้านการค้าภายในประเทศและระหว่างประเทศ จึงจำเป็นต้องปรับปรุงจากโรงฆ่า
สัตว์ทั่วไปเข้าสู่ การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (Good Manufacture Practice for abattoir (GMP for abattoir))  

โรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งในประเทศไทย อยู่ภายใต้พระราชบัญญัติควบคุมการฆ่าสัตว์เพื่อการจำหน่ายเนื้อสัตว์ 
พ.ศ.2559 ซึ่งหากจะจัดตั้งโรงฆ่าสัตว์จำเป็นต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรื ่อง การกำหนด
หลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขในการต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ พ.ศ. 2555 เพื่อให้โรงฆ่าสัตว์ทุกแห่งมี
มาตรฐานเดียวกันในการผลิตเนื้อสัตว์ มีขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆ่าสัตว์ที่ดีเพื่อป้องกันการปนเป้ือนสู่เนื้อสัตว์ 
สร้างความปลอดภัยให้กับผู้บริโภค และสามารถจำหน่ายในท้องถิ่นให้ได้ตามมาตรฐานที่กรมปศุสัตว์กำหนด หาก
ผู้ประกอบการต้องการยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อที่ดีอยู่แล้วให้เป็นสากลมากขึ้น เพื่อเพิ่มขอบข่ายการจำหนา่ย
เนื้อสัตว์ไปยังห้างสรรพสินค้า หรือสถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์ทั่วประเทศ จึงจำเป็นต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์การปฏิบัติ
ท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP for abattoir) ตามท่ีสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติกำหนด ส่วนโรง
ฆ่าเพื่อการส่งออก สามารถผลิตเนื้อสัตว์และจำหน่ายไปยังต่างประเทศได้ แต่จะมีข้อกำหนดเพิ่มเติมจากประเทศคู่ค้า 
นอกเหนือจากท่ีกฎหมายไทยกำหนด  
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การศึกษาในครั้งนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการปรับปรุงและยกระดับโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ี
ปศุสัตว์เขต 5 ให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (มกษ. 9004-2547) การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรง
ฆ่าสัตว์ปีก (มกษ. 9008-2549) การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสุกร (มกษ. 9009-2549) และการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่า
โคและกระบือ (มกษ. 9019-2550) เพื่อผลักดันโรงฆ่าสัตว์ที่มีการปฏิบัติในระดับดี และมีศักยภาพในการพัฒนาโรงฆ่า
สัตว์ ให้มีการผลิตเนื้อสัตว์ท่ีเป็นระบบ ลดการปนเปื้อนท่ีอาจเกิดข้ึนในขั้นตอนการผลิตเนื้อสัตว์ สร้างความเช่ือมั่นให้
ผู้บริโภคในการบริโภคเนื้อสัตว์ รวมถึงสร้างความยั่งยืนทางเศรษฐกิจให้กับผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ต่อไป อีกท้ัง
การศึกษานี้จะทำให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคของโรงฆ่า ต่อการพัฒนาโรงฆ่าสัตว์เข้าสู่มาตรฐาน เพื่อหาแนว
ทางการแก้ไขต่อไป 

อปุกรณแ์ละวธิกีาร 

กลุม่ประชากร 

โรงฆ่าสัตว์สัตว์ปีก โรงฆ่าสุกร โรงฆ่าโคและกระบือ ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 ซึ่งประกอบด้วยจังหวัดเชียงใหม่ 

เชียงราย ลำพูน ลำปาง พะเยา แพร่ น่าน และแม่ฮ่องสอน ท่ีได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการฆ่าสัตว์ จำนวนท้ังส้ิน 

228 แห่ง ซึ่งยังไม่ได้รับการรับรองการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (good manufacture practice for abattoir) 

และยังไม่ได้รับการรับรองโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเพื่อการส่งออก โดยจำแนกขนาดตามหลักเกณฑ์ของกรมปศุสัตว์ 

ตามตารางการจัดแบ่งประเภทโรงฆ่าสัตว์แยกรายชนิดในภาคผนวก  

เครือ่งมอืทีใ่ชใ้นการศกึษา 

 เครื่องมือที่ใช้ในการรวบรวมข้อมูลครั้งนี้คือ หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (มกษ.9004-

2548) หลักเกณฑ์การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก (มกษ. 9008-2549) การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสุกร (มกษ. 

9009-2549) และการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ (มกษ. 9019-2550) ประกอบด้วยรายละเอียด 3 ส่วน

ดังนี้ 

 ส่วนท่ี 1 ข้อมูลท่ัวไปของผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ ชนิดสัตว์ที่ดำเนินการฆ่า และจำนวนการผลิต 

 ส่วนท่ี 2 การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก จำนวน 13 ข้อ การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสุกร จำนวน 16 

ข้อ และการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ จำนวน 18 ข้อ ลักษณะเป็นแบบวัดมาตรส่วนประมาณค่า 

(Rating scale) มี 3 ระดับ ดังนี้ 

 ข้อความ   ความหมาย     เกณฑ์การให้คะแนน 

 มี เหมาะสม  มีการปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ทุกข้อกำหนด  3 คะแนน 

 มี ไม่เหมาะสม  มีการปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ได้บางข้อกำหนด 2 คะแนน 

 ไม่มี   ไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด   1 คะแนน 
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 ส่วนที่ 3 แบ่งระดับการปฏิบัติเป็น 3 ระดับ โดยใช้เกณฑ์ Bloom (Bloom, 1971) ดังนี้ มีการปฏิบัติใน

ระดับไม่ดี คะแนนน้อยกว่าร้อยละ 60 การปฏิบัติในระดับกลาง คะแนนระหว่าง 60-79.9 และการปฏิบัติในระดับ

ดี มีคะแนนต้ังแต่ร้อยละ 80 ข้ึนไป 

การเก็บขอ้มลู 

ตรวจประเมินโรงฆ่าตามกลุ่มประชากร เก็บข้อมูลด้วยวิธีการสังเกต โดยเจ้าหน้าที่จากสำนักงานปศสัุตว์

จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นที่ปศุสัตว์เขต 5 ซึ่งผ่านการอบรมผู้ตรวจประเมินการปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) 

ภายในประเทศ และมีความชำนาญในการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ ใช้หลักเกณฑ์การปฏิบัติที่ดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์

ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 13 ข้อ การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 13 ข้อ การปฏิบัติท่ี

ดีสำหรับโรงฆ่าสุกร ประกอบด้วยหลักเกณฑ์ 16 ข้อ และการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ ประกอบด้วย

หลักเกณฑ์ 18 ข้อ ต้ังแต่เดือน พฤศจิกายน 2563 ถึงเดือนมีนาคม 2564   

การวิเคราะห์ข้อมูล 

ใช้สถิติเชิงพรรณนา (descriptive statistics) โดยหาร้อยละของโรงฆ่าสัตว์ที่ผ่านและไม่ผ่านเกณฑ์การ

ปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสุกร และการปฏิบัติท่ี

ดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ ในแต่ละหัวข้อ และอธิบายผลการศึกษา ประเมินการปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์ เป็น 3 

ระดับ (ดี ปานกลาง และไม่ดี) โดยใช้เกณฑ์ Bloom (Bloom, 1971) และวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างการ

ปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์กับประเภทโรงฆ่าสัตว์ โดยใช้สถิติ Fisher’s Exact Test โดยใช้โปรแกรม  Microsoft 

Excel® ; Real Statistics Using Excel (Zaiontz, 2021) โดยกำหนดระดับนัยสำคัญทางสถิติท่ีระดับ 0.05 

ผลการศกึษา 

ตารางที ่1 การจำแนกประเภทโรงฆา่สตัวต์ามขนาดและชนดิสตัว ์ในพืน้ทีป่ศสุตัวเ์ขต 5 (n=228) 

ประเภทโรงฆ่าสัตว์ จำนวน (ร้อยละ) 
สัตว์ปีก สุกร โคและกระบือ รวม 

โรงฆ่าขนาดเล็ก 34 (14.91) 114 (50) 53 (23.25) 201 (88.16) 
โรงฆ่าขนาดกลาง 5 (2.19) 16 (7.02) 6 (2.63) 27 (11.84) 
โรงฆ่าสัตว์ทั้งหมด 39 (17.11) 130 (57.02) 59 (25.88) 228 (100) 

 จากตารางท่ี 1 พบว่าโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 ท่ีได้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่า แต่ยังไม่ได้รับการรับรอง

การปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) หรือยังไม่ได้รับการรับรองโรงฆ่าสัตว์มาตรฐานเพื่อการส่งออก มีจำนวน

ท้ังส้ิน 228 แห่ง ประกอบด้วยโรงฆ่าสัตว์ปีก โรงฆ่าสุกร และโรงฆ่าโคและกระบือ จำนวน 39, 130, และ59 แห่ง 
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ตามลำดับ โดยแบ่งเป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก จำนวน 201 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 88.16 และโรงฆ่าสัตว์ขนาดกลาง 

จำนวน 24 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 11.84  

ตารางที ่2 ผลการตรวจประเมนิโรงฆา่สตัว์ ในพืน้ทีป่ศสุตัวเ์ขต 5 ตามหลกัการปฏบิตัิทีด่สีำหรบัโรงฆา่สตัว์ (มกษ. 9004-

2547) (n=228) 

การปฎิบัติตามข้อกำหนด 
มกษ.9004-2547 

มี เหมาะสม 
(แห่ง) 

ม ีไม่เหมาะสม 
(แห่ง) 

ไม่มี 
(แห่ง) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. ใบอนุญาตประกอบกิจการโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์ และการฆ่าสัตว์ 228 100.00 - - - - 
2. สถานที่ต้ัง 228 100.00 - - - - 
3. โรงพักสัตว์ 132 57.89 96 42.11 - - 
4. อาคารโรงฆา่สัตว ์ 61 26.75 167 73.25 - - 
5. เครื่องมือ เครื่องจักรและอุปกรณ์ 138 60.53 87 38.16 3 1.32 
6. ห้องแช่เย็น 7 3.07 1 0.44 220 96.49 
7. ระบบบำบัดน้ำเสีย 157 68.86 69 30.26 2 0.88 
8. การขนส่งและการเคลื่อนย้ายสิ่งมีชีวิต 221 96.93 - - 7 3.07 
9. พาหนะขนส่งซากและเน้ือสัตว ์ 8 3.51 15 6.58 205 89.91 
10. การปฏบิัติที่ดีสำหรับการฆ่าสัตว์ 102 44.74 115 50.44 11 4.82 
11. การตรวจสัตว์ก่อนและหลังฆ่าสัตว์ 15 6.58 213 93.42 - - 
12. การจัดการและการควบคุมสุขลักษณะ 145 63.60 83 36.40 - - 
13. การบันทึกข้อมูล 78 34.21 102 44.74 48 21.05 

 จากตารางท่ี 2 แสดงผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ พบว่าโรงฆ่า

สัตว์มีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด 3 ด้าน  ได้แก่ ด้านการมีใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ โรงพักสัตว์และ

การฆ่าสัตว์ ด้านการมีสถานท่ีต้ังท่ีเหมาะสม และการมีขนส่งและเคล่ือนย้ายส่ิงมีชีวิตท่ีเหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 

100 100 และ 96.93 ตามลำดับ มีการปฏิบัติแต่ไม่เหมาะสมตามข้อกำหนด 3 ด้าน ได้แก่ ด้านการตรวจสัตว์ก่อน 

หลังฆ่าสัตว์ ด้านความเหมาะสมของอาคารโรงฆ่าสัตว์ และด้านการปฏิบัติท่ีดีสำหรับการฆ่าสัตว์ คิดเป็นร้อยละ 

93.42 73.25 และ50.44 ตามลำดับ และไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนด GMP ด้านการมีห้องแช่เย็น และการมี

พาหนะขนส่งซากเนื้อสัตว์ที่เหมาะสม คิดเป็นร้อยละ 96.49 และ 89.91 ตามลำดับ 

 

 



7 
 

ตารางที ่3 ผลการตรวจประเมนิโรงฆา่สตัว์ในพืน้ทีป่ศสุตัวเ์ขต 5 ตามหลกัการปฏบิตัิทีด่สีำหรบัโรงฆา่สตัวป์กี (มกษ. 

9008-2549) (n=39) 

การปฏิบัติตามข้อกำหนด 
มกษ.9008-2549 

ม ีเหมาะสม 
(แห่ง) 

มี ไม่เหมาะสม 
(แห่ง) 

ไม่มี 
(แห่ง) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. การขนส่งสัตว์ปีกมีชีวิต 38 97.44 - - 1 2.56 
2. การรบัสัตว์ปีกมีชีวิต 17 43.59 21 53.85 1 2.56 
3. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการฆา่สัตว์ปีก 38 97.44 - - 1 2.56 
4. การลวกและถอนขน 18 46.15 20 51.28 1 2.56 
5. การแยกหัวและตัดแข้ง - - 2 5.13 37 94.87 
6. การแยกเครื่องใน 2 5.13 20 51.28 17 43.59 
7. การทำความสะอาดซากสัตว์ปีก 20 51.28 18 46.15 1 2.56 
8. การลดอุณหภูมิซากสัตว์ปีก หรือเน้ือสัตว์ปีก 2 5.13 - - 37 94.87 
9. การตัดแต่ง - - 2 5.13 37 94.87 
10. การบรรจ ุ - - 2 5.13 37 94.87 
11. ขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆ่าสัตว์ปีกที่เหมาะสม - - 39 100.00 - - 
12. หลักสุขาภิบาลทั่วไป 1 2.56 37 94.87 1 2.56 
13. การบำบัดน้ำเสีย 37 94.87 1 2.56 1 2.56 

 จากตารางท่ี 3 ผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ปีกตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก มีการ

ปฏิบัติท่ีเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด ใน 3 ด้าน คือ ด้านการขนส่งสัตว์ปีกมีชีวิต ด้านการปฏิบัติท่ีดีสำหรับการ

ฆ่าสัตว์ปีก และด้านการบำบัดน้ำเสีย คิดเป็นร้อยละ 97.44 97.44 และ94.87 ตามลำดับ มีการปฏิบัติแต่              

ไม่เหมาะสมตามข้อกำหนดใน 2 ด้าน คือ ขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆ่าสัตว์ปีกท่ีเหมาะสม และด้านหลัก

สุขาภิบาลท่ัวไป คิดเป็นร้อยละ 100 และ94.87 ตามลำดับ และไม่มีการปฏิบัติตามข้อกำหนดใน 4 ด้าน คือ        

ด้านการแยกหัวและตัดแข้ง ด้านการลดอุณหภูมิซากสัตว์ปีกหรือเนื้อสัตว์ปีก ด้านการตัดแต่ง และด้านการบรรจุ 

คิดเป็นร้อยละ 94.87 ในทุกด้าน 
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ตารางที ่4 ผลการตรวจประเมนิโรงฆา่สตัว์ในพืน้ทีป่ศสุตัวเ์ขต 5 ตามหลกัการปฏบิตัิทีด่สีำหรบัโรงฆา่สกุร (มกษ. 9009-

2549) (n=130) 

การปฏิบัติตามข้อกำหนด 
มกษ.9009-2549 

เหมาะสม 
(แห่ง) 

ไม่เหมาะสม 
(แห่ง) 

ไม่มี 
(แห่ง) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. การขนส่งสุกรมีชีวิต 124 95.38 - - 6 4.62 
2. การรบัสุกรมีชีวิต 83 63.85 41 31.54 6 4.62 
3. คอกพักสุกร 108 83.08 19 14.62 3 2.31 
4. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการฆา่สุกร 59 45.38 65 50.00 6 4.62 
5. การลวก ขูดขน และการดึงกีบ 68 52.31 62 47.69 - - 
6. การตัดหัว 130 100.00 - - - - 
7. การแยกเครื่องในออก 52 40.00 78 60.00 - - 
8. การผ่าซีกซากสุกร 52 40.00 78 60.00 - - 
9. การทำความสะอาดซากสุกร 108 83.08 22 16.92 - - 
10. การลดอุณหภูมิซากสุกรหรือเน้ือสุกร 4 3.08 1 0.77 125 96.15 
11. การตัดแต่ง 6 4.62 - - 124 95.38 
12. การบรรจ ุ 1 0.77 4 3.08 125 96.15 
13. ขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆ่า 24 18.46 100 76.92 6 4.62 
14. การขนส่งซากสุกร เน้ือสุกรและผลผลิต 7 5.38 - - 123 94.62 
15. หลักสุขาภิบาลทั่วไป 5 3.85 122 93.85 3 2.31 
16. การบำบัดน้ำเสีย 77 59.23 53 40.77 - - 

 จากตารางท่ี 4 ผลการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสุกร มีการปฏิบัติท่ี

เหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด ใน 4 ด้าน คือ ด้านการตัดหัว ด้านการขนส่งสุกรมีชีวิต ด้านคอกพักสุกร และด้าน

การทำความสะอาดซากสุกร คิดเป็นร้อยละ 100 95.38 83.08 และ 83.08 ตามลำดับ มีการปฏิบัติแต่ไม่เหมาะสม

ตามข้อกำหนด 4 ด้าน คือ ด้านหลักสุขาภิบาลท่ัวไป ด้านขั้นตอนการปฏิบัติในโรงฆ่าสัตว์ ด้านการแยกเครื่องใน

ออกและด้านการผ่าซีกซากสุกร คิดเป็นร้อยละ 93.85 76.92 60 และ 60 ตามลำดับ และไม่มีการปฏิบัติตาม

ข้อกำหนดใน 4 ด้าน คือ การลดอุณหภูมิซากสุกรหรือเนื้อสุกร การบรรจุ การตัดแต่ง และการขนส่งซากสุกรเนื้อ

สุกรและผลผลิต คิดเป็นร้อยละ 96.15 96.15 95.38 และ 94.62 ตามลำดับ 
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ตารางที ่5 ผลการตรวจประเมนิโรงฆา่สตัว์ ในพืน้ทีป่ศสุตัวเ์ขต 5 ตามหลกัการปฏบิตัทิีด่สีำหรบัโรงฆา่โคและกระบอื (มกษ. 9019-

2550) (n=59) 

การปฏิบัติตามข้อกำหนด 
มกษ.9019-2550 

มี เหมาะสม 
(แห่ง) 

มี ไม่เหมาะสม 
(แห่ง) 

ไม่มี 
(แห่ง) 

จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ จำนวน ร้อยละ 
1. การขนส่งโคและกระบือมีชีวิต 59 100.00 - - - - 
2. การรับโคและกระบือมีชีวิต 58 98.31 1 1.69 - - 
3. คอกพักโคและกระบือ และการตรวจสัตว์ก่อนฆ่า 17 28.81 42 71.19 - - 
4. การปฏิบัติที่ดีสำหรับการฆ่าโคและกระบือ 5 8.47 54 91.53 - - 
5. การแยกหัวออก 40 67.80 19 32.20 - - 
6. การตัดหางและตัดข้อขา 51 86.44 8 13.56 - - 
7. การนำหนังออก 1 1.69 58 98.31 - - 
8. การแยกเคร่ืองในออก 1 1.69 58 98.31 - - 
9. การผ่าซีกซากโคและกระบือ 2 3.39 35 59.32 22 37.29 
10. การทำความสะอาดซากโคและกระบือ 2 3.39 - - 57 96.61 
11. การทำเคร่ืองหมายรับรองซาก 59 100.00 - - - - 
12. การลดอุณหภูมิซากโคและกระบือ 1 1.69 - - 58 98.31 
13. การตัดแต่งซาก 1 1.69 - - 58 98.31 
14. การบรรจุ 1 1.69 - - 58 98.31 
15. การขนส่งซากโคและกระบือ 1 1.69 - - 58 98.31 
16. การบำบัดน้ำเสีย 43 72.88 15 25.42 1 1.69 
17. หลักสขุลักษณะทั่วไป 1 1.69 58 98.31 - - 
18. ขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆ่า 1 1.69 58 98.31 - - 

 จากตารางท่ี 5 แสดงผลการตรวจประเมินโรงฆา่สัตว์ตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ 

(มกษ. 9019-2550) มีการปฏิบัติท่ีเหมาะสมเป็นไปตามข้อกำหนด ใน 4 ด้าน คือ การขนส่งโคและกระบือมีชีวิต 

การทำเครื่องหมายรับรองซาก การรับส่งโคและกระบือมีชีวิต และการตัดหางและการตัดข้อขา คิดเป็นร้อยละ 100 

100 98.31 และ86.44 ตามลำดับ การปฏิบัติเป็นไปตามเกณฑ์ได้บางข้อกำหนดใน 5 ด้าน คือ ด้านการนำหนังออก 

ด้านการแยกเครื่องในออก ด้านหลักสุขลักษณะท่ัวไป ด้านขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆ่า และการปฏิบัติท่ีดี

สำหรับการฆ่าโคและกระบือ คิดเป็นร้อยละ 98.31 98.31 98.31 98.31 และ91.53 ตามลำดับ และไม่มีการปฏิบัติ

ตามข้อกำหนดใน 5 ด้าน คือ การลดอุณหภูมิซากโคและกระบือ การตัดแต่งซาก การบรรจุ การขนส่งซาก และการ

ทำความสะอากซากโคและกระบือ คิดเป็นร้อยละ 98.31 98.31 98.31 98.31 และ96.61 ตามลำดับ 
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ตารางที ่6 ระดบัการปฏบิัตขิองโรงฆา่ในพืน้ทีป่ศสุตัวเ์ขต 5 โดยแยกประเภทโรงฆา่สตัว์ โดยใชเ้กณฑ ์Bloom (Bloom, 

1971)  

ชนิด/ระดับการปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์ 

ประเภทโรงฆ่าสัตว์ 

ขนาดเล็ก ขนาดกลาง รวม 
p value 

n (%) n (%) n (%) 

ระดับการปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์ปีก     
ดี 1 (2.56) 1 (2.56) 2 (5.13) 

0.038* ปานกลาง 33 (84.62) 3 (7.69) 36 (92.30) 

ไม่ดี - 1 (2.57) 1 (2.57) 

ระดับการปฏิบัติของโรงฆ่าสุกร    
 

ดี 2 (1.53) 5 (3.85) 7 (5.38) 

<0.001* ปานกลาง 107 (82.31) 10 (7.69) 117 (90) 

ไม่ดี 5 (3.85) 1 (0.77) 6 (4.62) 

ระดับการปฏิบัติของโรงฆ่าโคและกระบือ    
 

ดี - 1 (1.70) 1 (1.70) 

0.101 ปานกลาง 53 (89.83) 5 (8.47) 58 (98.30) 

ไม่ดี - - - 

*ระดับนัยสำคัญทางสถิติ (p < 0.05) 

จากตารางท่ี 6 แสดงระดับการปฏิบัติสำหรับโรงฆ่าสัตว์ พบว่าโรงฆ่าสัตว์ปีกมีการปฏิบัติอยู่ในระดับดี จำนวน 2 

แห่ง ระดับปานกลาง จำนวน 36 แห่ง และระดับไม่ดี จำนวน 1 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.13 92.30 และ 2.57 

ตามลำดับ โรงฆ่าสุกรมีการปฏิบัติอยู่ ในระดับดี จำนวน 7 แห่ง ระดับปานกลาง จำนวน 117 แห่ง และระดับไม่ดี 

จำนวน 6 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 5.38 90 และ 4.62 ตามลำดับ และโรงฆ่าโคและกระบือ มีการปฏิบัติในระดับดี 

จำนวน 1 แห่ง และระดับปานกลาง จำนวน 58 แห่ง คิดเป็นร้อยละ 1.70 และ 98.30 ตามลำดับ โดยพบว่าในโรง

ฆ่าสัตว์ปีก และโรงฆ่าสุกร ขนาดของโรงฆ่าสัตว์มีผลต่อระดับการปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์ อย่างมีนัยสำคัญ (p < 0.05) 

วจิารณผ์ลการศกึษา  

 จากการศึกษาการประเมินและวิเคราะห์โรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 จำนวน 228 แห่ง ตามหลักการ

ปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ พบองค์ประกอบท่ีเป็นไปตามข้อกำหนดท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ ในภาคเหนือตอนบน 

ได้แก่ มีใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์ และโรงฆ่าสัตว์ตั้งอยู่ในพื้นท่ีท่ีเหมาะสมท้ังหมด ส่วนองค์ประกอบท่ีไม่เป็นไปตาม

ข้อกำหนดการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ แยกตามหลักเกณฑ์การตรวจประเมินดังนี ้
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 การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ พบว่าโรงฆ่าส่วนใหญ่ไม่มีห้องแช่เย็นในการลดอุณหภูมิซากและเนื้อสัตว์    

อีกท้ังพาหนะขนส่งซากและเนื้อสัตว์ ไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่มีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง สอดคล้อง

กับการศึกษาของวสันต์และคณะ (2550) เรื่องการประเมินโรงฆ่าสัตว์ และคุณภาพเนื้อสัตว์ภายในประเทศ        

โดยพบว่าการขนส่งเนื้อสุกร เนื้อโคและกระบือ และเนื้อสัตว์ปีก มีการควบคุณอุณหภูมิเนื้อสัตว์และการป้องกันการ

ปนเป้ือนขณะขนส่งผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 4.17 เท่านั้น  ด้านการตรวจสัตว์ก่อนและหลังฆ่า พบว่ายังมีการปฏิบัติ

ท่ีไม่เหมาะสม เนื่องจากโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็กในพื้นท่ี ไม่สามารถจัดหาพนักงานตรวจโรคสัตว์เองได้ จำเป็นต้อง

อาศัยเจ้าหน้าท่ีจากกรมปศุสัตว์ ซึ่งหากมีการเชือดสัตว์ในเวลาราชการ เจ้าหน้าท่ีจึงไม่สามารถปฏิบัติงานภายในโรง

ฆ่าสัตว์ได้ ซึ่งประเด็นนี้ควรให้องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการแต่งต้ังพนักงานตรวจโรคสัตว์ประจำโรง

ฆ่าสัตว์ทุกแห่ง เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ส่วนด้านการปฏิบัติท่ีดีสำหรับการฆ่าสัตว์ พบว่า

โรงฆ่าสัตว์ยังมีข้ันตอนการฆ่าสัตว์ที่ไม่เหมาะสมพบผู้ประกอบการส่วนใหญ่เป็นโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก จึงมีปัญหา

ด้านต้นทุนการผลิตเมื่อใช้เครื่องทำสลบแบบใช้กระแสไฟฟ้า เป็นผลทำให้ผู้ประกอบการเลือกใช้วิธีการฆ่าสัตว์แบบ

ด้ังเดิม โดยการศึกษานี้สอดคล้องกับการศึกษาของ วิเชฎฐ์และรัถยา (2555) เรื่องการศึกษาสภาพการฆ่าสัตว์ ใน

เขตพื้นท่ีจังหวัดสกลนคร ระหว่างปี 2555 ซึ่งพบวา่มีการฆ่าสัตว์ด้วยวิธีที่ไม่เหมาะสมถึงร้อยละ 83.33 โดยประเด็น

นี้จำเป็นต้องอาศัยการกำกับดูแลอย่างเข้มงวดของพนักงานเจ้าหน้าท่ี เพื่อไม่ให้มีการฆ่าสัตว์โดยผิดหลักสวัสดิภาพ

สัตว์ และควรมีการจัดฝึกอบรบข้ันตอนการฆ่าสัตว์ที่เหมาะสมให้แก่เจ้าหน้าท่ีประจำโรงฆ่าสัตว์ 

 การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ปีก พบว่าโรงฆ่าสัตว์ปีกส่วนใหญ่   

ไม่มีการแยกหัวและตัดแข้ง ไม่มีการตัดแต่ง เนื่องจากประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นท่ีนิยมซื้อซากไก่แบบท้ังตัว อีกท้ัง

ส่วนใหญ่เป็นโรงฆ่าขนาดเล็ก มีพื้นท่ีจำกัด จึงไม่สามารถกั้นแยกห้องสำหรับการตัดแต่งได้ และไม่มีการบรรจุ

เนื้อสัตว์ที่เหมาะสม ไม่มีห้องแช่เย็น ในการลดอุณหภูมิซากสัตว์และเนื้อสัตว์ ใช้ถังน้ำแข็งขนาดใหญ่ในการแช่ซาก

และเครื่องในเท่านั้น ด้านขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆ่าสัตว์ปีกทุกแห่งท่ีทำการศึกษายังไม่เหมาะสม เนื่องจาก

โรงฆ่าสัตว์ปีกในพื้นท่ี ไม่มีความพร้อมด้านโครงสร้างอาคารปฏิบัติงาน และกระบวนการปฏิบัติท่ีดี ไม่มีการลด

อุณหภูมิซากโดยใช้เครื่องทำความเย็นหรือห้องเย็น ไม่มีห้องตัดแต่งท่ีกั้นแยกจากพื้นท่ีอื่น และไม่มีการบรรจุโดย

ระบุฉลากชัดเจน อีกท้ังผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ปฏิบัติตามหลักสุขลักษณะส่วนบุคคลตามข้อกำหนด ดังนั้นควรมีการ

ฝึกอบรมสุขลักษณะส่วนบุคคล (personal hygiene) ท่ีถูกต้องแก่ผู้ปฏิบัติงานอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง  

 การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสุกร (มกษ. 9009-2549) พบว่าโรงฆ่า

สุกร ส่วนใหญ่ไม่มีห้องตัดแต่งท่ีแยกจากห้องการผลิตอื่นๆ ไม่มีการลดอุณหภูมิซากสุกรและเนื้อสุกร เนื่องจากโรง

ฆ่าสุกรในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 ส่วนใหญ่มีกำลังการผลิตน้อย เมื่อทำการฆ่าเสร็จจะส่งไปยังสถานท่ีจำหน่ายเนื้อสัตว์

ทันที รวมถึงพฤติกรรมในการเลือกซื้อเนื้อของผู้บริโภคท่ีเลือกซื้อเนื้ออุ่น เพราะเช่ือว่าเป็นเนื้อที่สดใหม่ จึงไม่มีการ
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ลดอุณหภูมิซาก สอดคล้องกับการศึกษาของชุมพลและชาญชัย (2555) ท่ีศึกษาพบว่าผู้บริโภคในจังหวัดชัยภูมิ          

ชอบบริโภคเนื้อสัตว์ที่ไม่ได้ผ่านกระบวนการแช่เย็นต้ังแต่โรงฆ่าสัตว์ นอกจากกนี้พบว่าโรงฆ่าสัตว์ไม่มีการบรรจุเนื้อสัตว์

และมีการติดฉลากกำกับ การขนส่งซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิต ไม่มีการควบคุมอุณหภูมิระหว่างการขนส่ง ซึ่งทำ

ให้เกิดการเจริญเติบโตของเช้ือแบคทีเรียอย่างรวดเร็วระหว่างการขนส่งได้สอดคล้องกับการศึกษาของ อารัมภีร์ 

และคณะ (2557) ซึ่งศึกษาความสัมพันธ์สภาพโรงฆ่าสัตว์ที่ได้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าสัตว์โรงพักสัตว์และการฆ่าสัตว์

(ฆจส.2) และคุณภาพเนื้อสัตว์ของจังหวัดนครสวรรค์ ระหว่างปี 2557 โดยพบว่าโรงฆ่าท่ีไม่มีการควบคุมอุณหภูมิ

เนื้อสัตว์ระหว่างการขนส่ง ตรวจพบเช้ือจุลินทรีย์ผ่านเกณฑ์เพียงร้อยละ 12.90 เท่านั้น  

 การตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ พบว่าโรงฆ่าโค กระบือ 

ท้ังหมดมีการขนส่งโคและกระบืออย่างเหมาะสม และมีการทำเครื่องหมายรับรองซาก ซึ่งปจัจุบันใช้การออก

ใบรับรองให้จำหน่ายเนื้อสัตว์ โดยพนักงานตรวจโรคสัตว์ ครบทุกแห่ง แต่พบว่าโรงฆ่าส่วนใหญ่ไมม่ีการลดอุณภูมิ

ซากโคและกระบือ ไม่มีการแยกพื้นท่ีสำหรับตัดแต่งเนื้อสัตว์ ไม่มีภาชนะบรรจุท่ีเหมาะสมขณะขนส่ง รวมทั้งไม่มี

การลดอุณหภูมิระหว่างการขนส่งซากโคและกระบือและผลผลิต เนื่องจากโรงฆ่าส่วนใหญ่เป็นโรงฆา่ขนาดเล็ก เมื่อ

เชือดสัตว์แล้วจะมีพ่อค้ามารอรับเพื่อส่งขายในพื้นท่ีทันที มีการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมในด้านการนำหนังออก การ

แยกเครื่องในออก หลักสุขลักษณะท่ัวไป และขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆ่าสัตว์ โดยพบว่าโรงฆ่าส่วนใหญ่เมื่อ

เชือดสัตว์แล้วจะทำการชำแหละซากโคกระบือบนแผ่นหนังของตัวสัตว์เอง  ไม่มีรอกสำหรับใช้แขวนซากขณะ

ปฏิบัติงาน ซึ่งการขั้นตอนการนำเครื่องในออก และการชำแหละเนื้อสัตว์อาจทำให้เกิดการปนเป้ือนของ

เช้ือจุลินทรีย์ได้ ด้านการฆ่าโคและกระบือพบว่ายังมีการปฏิบัติท่ีไม่เหมาะสมเนื่องจากไม่มีเครื่องมือท่ีทำให้สัตว์

สลบโดยสมบูรณ์ ประเด็นนี้ควรให้ความรู้ด้านอุปกรณ์ท่ีใช้การทำสลบในโคและกระบือ พร้อมแนะนำแหล่งท่ีมาของ

อุปกรณ์แก่ผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์  โดยจากการตรวจประเมินตามหลักการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าโคและกระบือ

ในกลุ่มท่ีทำการศึกษา พบว่ามีโรงฆ่าเพียง 1 แห่งเท่านั้น ท่ีปฏิบัติได้ครบทุกข้อกำหนด  

 จากการศึกษาพบว่าโรงฆ่าสัตว์ปีก และโรงฆ่าสุกร ขนาดของโรงฆ่าสัตว์มีผลต่อระดับการปฏิบัติของโรงฆ่า

สัตว์ อย่างมีนัยสำคัญ เนื่องจากในโรงฆ่าสัตว์ปีกขนาดกลางมีศักยภาพในการแยกหัวและตัดแข้ง การแยกเครื่องใน 

การตัดแต่ง รวมถึงการลดอุณหภูมิซากสัตว์ ซึ่งสอดคล้องตามข้อกำหนดได้มากกว่าโรงฆ่าขนาดเล็ก และในโรงฆ่า

สุกรขนาดกลางส่วนใหญ่จะมีการใช้เครื่องจักรในกระบวนการเชือด เช่น เครื่องทำสลบสุกร รอกและราวแขวนซาก

สุกร รวมถึงมีการกั้นแยกห้องสำหรับการตัดแต่งเนื้อสัตว์ และมีห้องควบคุมอุณหภูมิเนื้อสัตว์ภายหลังการตัดแต่ง 

มากกว่าโรงฆ่าสุกรขนาดเล็ก ซึ่งจากการศึกษาของ Cobanovic, et al, (2018) รายงานการเปรียบเทียบคุณภาพ

เนื้อสุกรระหว่างโรงฆ่าขนาดเล็กและขนาดใหญ่พบว่าเนื้อสุกรจากโรงฆ่าขนาดเล็กมีรอยทางผิวหนัง (lesion score) 

มากกว่าโรงฆ่าขนาดใหญ่ อีกท้ังลักษณะเนื้อสุกรจากโรงฆ่าขนาดเล็กมีค่าความเป็นกรดด่าง (pH) สูง สีเข้มและแห้ง 
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เมื่อเทียบกับเนื้อสุกรทางโรงฆ่าขนาดใหญ่ท่ีมีเนื้อปกติ สีซีดและอ่อนนุ่ม ท้ังนี้กล่าวได้ว่าสอดคล้องกับผลการศึกษา

ครั้งนี้ท่ีพบว่าโรงฆ่าสัตว์ขนาดเล็ก มีข้อจำกัดด้านอุปกรณ์ทำสลบสัตว์ จึงเป็นอาจเป็นเหตุให้เกิดการจับบังคับสัตว์ที่

รุนแรง และกระทบต่อคุณภาพเนื้อได้ ส่วนในโรงฆ่าโคและกระบือพบว่าระดับการปฏิบัติของโรงฆา่ขนาดเล็กและ

ขนาดกลางไม่มีความแตกต่างกัน เนื่องจากโรงฆ่าท้ังสองประเภทมีโครงสร้างของโรงฆ่าและขัน้ตอนการปฏิบัติ

ภายในโรงฆ่าไม่แตกต่างกัน ซึง่ส่วนใหญ่ไม่มกีารใช้เครื่องจักรในกระบวนการเชือด รวมถึงการฆ่าโคในโรงฆ่าขนาด

กลางหลายแห่ง พบว่าจำเป็นต้องเชือดตามหลักศาสนาอิสลาม ทำให้ไม่มีการทำสลบสัตว์ก่อนกระบวนการเชือด  

จึงไม่สอดคล้องตามข้อกำหนด   

สรปุและขอ้เสนอแนะ 

 จากผลการศึกษา โรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 พบว่า หากจะมีการสนับสนุนโรงฆ่าสัตว์ในพื้นท่ีให้ได้รับ

การรับรอง GMP นั้น มีเพียงโรงฆ่าสัตว์ปีก 2 แห่ง โรงฆ่าสัตว์สุกร 7 แห่ง และโรงฆ่าโคกระบือ 1 แห่ง ท่ีมีการปฏิบัติ

ท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ในระดับดี ซึ่งมีศักยภาพในการปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์เพื่อพัฒนาเข้าสู่การรับรองการปฏิบัติท่ีดี

สำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ได้ คิดเป็นร้อยละ 5.13 5.38 และ 1.70 ตามลำดับ ถึงแม้ว่าโรงฆ่าดังกล่าวจะมีระดับการ

ปฏิบัติอยู่ในระดับดี แต่หากต้องการจะพัฒนาเข้าสู่การรับรองการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) จำเป็นต้อง

ปรับปรับปรุงด้านโครงสร้างอาคารโรงฆ่าสัตว์ ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในโรงฆ่า รวมถึงสุขลักษณะของ

ผู้ปฏิบัติงานภายในโรงฆ่า เพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดด้าน GMP มากท่ีสุด แต่ในขณะเดียวกันโรงฆ่าส่วนใหญ่มี

ข้อจำกัดในหลายด้าน เนื่องจากผู้ประกอบการส่วนใหญ่ในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5 เป็นโรงเชือดขนาดเล็ก ซึ่งมีส่วนใหญ่

มีระดับการปฏิบัติของโรงฆ่าสัตว์อยู่ในระดับปานกลางและไม่ดี เนื่องจาก มีพื้นท่ีค่อนข้างจำกัด และมีกำลังการผลิต

ต่อวันน้อย ทำให้ไม่คุ้มค่าในการปรับปรุงพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ อีกท้ังผู้ประกอบการโรงฆ่าสัตว์ขององค์การปกครอง

ส่วนท้องถิ่น มองว่าผลประกอบการด้านโรงฆ่าสัตว์ เป็นการบริการประชาชนท่ีไม่ได้ผลตอบแทนเท่าท่ีควร ทำให้พบ

ปัญหาในการของบประมาณเพื่อปรับปรุงและพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ ในปัจจุบันผู้ประกอบการท่ีมีศักยภาพในพัฒนาโรง

ฆ่าสัตว์ตามหลักเกณฑ์การรับรองการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) จะเป็นผู้ประกอบการรายใหม่ ท่ีต้องการ

ประกอบกิจการปศุสัตว์แบบครบวงจร ต้ังแต่ฟาร์ม โรงฆ่าสัตว์ จนถึงร้านจำหน่าย(Meat Shop)  

ดังนั้นหากต้องการจะยกระดับผู้ประกอบการท่ีได้รับใบอนุญาตต้ังโรงฆ่าเดิมให้พัฒนาเข้าสู่โรงฆ่าสัตว์ที่ได้

การรับรองการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) ควรมีการสร้างต้นแบบมาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่า

สัตว์ (GMP) สำหรับผู้ประกอบการโรงฆ่าขนาดเล็ก เพื่อเป็นแนวทาง ในการยกระดับมาตรฐานการผลิตเนื้อสัตว์ท่ีได้

มาตรฐานสู่ท้องตลาด โดยส่วนใหญ่โรงฆ่า GMP จะเป็นโรงฆ่าขนาดกลางถึงใหญ่ ดังนัน้ในพื้นท่ีห่างไกล              

การคมนาคมไม่สะดวก จึงเป็นการยากท่ีจะต้ังโรงฆ่าขึ้นได้ แต่หากสามารถส่งเสริมให้โรงฆ่าขนาดเล็ก พัฒนาเข้าสู่

มาตรฐาน GMP ได้ จะทำให้ผู้บริโภคในพื้นท่ีได้บริโภคเนื้อสัตว์ที่ปลอดภัย และมีการผลิตท่ีเหมาะสมตามท่ี        
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กรมปศุสัตว์กำหนด ควรมีการเสนอแหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ำให้แก่ผู้ประกอบการท่ีสนใจ พร้อมท้ังหาตลาดรองรับ 

เพื่อเพิ่มแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการในการปรังปรุงโรงฆ่าสัตว์มากยิ่งขึ้น เนื่องจากพบว่าผู้ประกอบการหลายรายหาก

หยุดดำเนินกิจการฆ่าสัตว์ เพื่อปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ จะทำให้ผู้ประกอบการขาดรายได้หมุนเวียน ดังนั้นหากมีการหา

แหล่งเงินทุนดอกเบ้ียต่ำให้ผู้ประกอบการ จะเป็นแรงจูงใจให้ผู้ประกอบการ หันมาพัฒนาโรงฆา่สัตว์มากยิ่งขึ้น    

ควรประสานความร่วมมือระหว่างภาครัฐ องค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้ประกอบการภาคเอกชน               

เพื่อลงทุนยกระดับพื้นท่ีโรงฆ่าเดิมให้เข้าสู่มาตรฐานการปฏิบัติท่ีดีสำหรับโรงฆ่าสัตว์ (GMP) เนื่องจากการขอ

งบประมาณจากองค์การการปกครองส่วนท้องถิ่นมาปรับปรุงโรงฆ่าสัตว์ อาจมีความล่าช้าในการดำเนินการ ซึง่หาก

เสนอให้บริษัทหรือผู้ประกอบการ ท่ีมีศักยภาพ เช่าพื้นท่ีเพื่อพัฒนาโรงฆ่าสัตว์ จะช่วยลดปัญหาด้านงบประมาณใน

การปรับปรุงโรงฆ่าขององค์การการปกครองส่วนท้องถิ่น และช่วยให้ผลิตเนื้อสัตว์ที่มีคุณภาพให้กับผู้บริโภคมาก

ยิ่งขึ้น ควรมีการบังคับใช้กฎหมายด้านการฆ่าสัตว์ และการจำหน่ายเนื้อสัตว์แก่ผู้ท่ีกระทำความผิด เพื่อสร้าง

มาตรฐาน ไม่ให้ผู้ประกอบการถูกเอาเปรียบจากผู้ท่ีลักลอบฆ่าสัตว์อย่างผิดกฎหมาย อีกท้ังเป็นการปกป้องผู้บริโภค 

จากการบริโภคเนื้อสัตว์ท่ีไม่มีคุณภาพอีกทางหนึ่งด้วย ควรมีการประชาสัมพันธ์ความรู้ด้านอาหารปลอดภัย 

ขั้นตอนและการผลิตเนื้อสัตว์ที่ถูกสุขลักษณะ แก่เจ้าหน้าท่ีสถานศึกษา สถานพยาบาล และผู้ท่ีเกี่ยวข้องกับการ

ประกอบอาหาร เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจการผลิตเนื้อสัตว์ท่ีถูกต้อง เหมาะสมแก่การนำไปบริโภค 

กติกิรรมประกาศ 

 ขอขอบคุณเจ้าหน้าท่ีกลุ่มพัฒนาคุณภาพสินค้าสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดทุกจังหวัดในพื้นท่ีปศุสัตว์เขต 5  ท่ี

สนับสนุนข้อมูลในการตรวจประเมินโรงฆ่าสัตว์ น.สพ.ดร.อนิรุธ เนื่องเม็ก ปศุสัตว์จังหวัดแม่ฮ่องสอน ท่ีให้ความรู้

และข้อแนะนำในการวิเคราะห์ข้อมูลสถิติ น.สพ.ชัยโรจน์ โพธิ์เจริญ ผู้อำนวยการส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ และ 

สพ.ญ.มณิชญา ประชุม นายสัตวแพทย์ชำนาญการพิเศษ ส่วนมาตรฐานการปศุสัตว์ สำนักงานปศุสัตว์เขต 5 ท่ีให้

คำแนะนำและสนับสนุนการศึกษาในครั้งนี้  
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ภาคผนวก 
ตารางที ่1 การจัดแบง่ประเภทโรงฆา่สตัว์แยกรายชนิด 

 
ชนิดสัตว์ 

โรงฆ่าสัตว์ 
ขนาดเล็ก 
(ตัว/วัน) 

ขนาดกลาง 
(ตัว/วัน) 

ขนาดใหญ่ 
(ตัว/วัน) 

สุกร 1 - 50 50 – 100 > 100 
โค และกระบือ 1 – 5 5 – 20 > 20 
แพะ และแกะ 1 – 5 5 - 50 > 50 

สัตว์ปีก ≤ 500 ≥ 500 – 4,000 > 4,000 

อ้างอิงเกณฑ์จาก : คู่มือการพัฒนามาตรฐานโรงฆา่สตัว์และการจำหนา่ยเนื้อสัตว์ 

 

 

 


