สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น
ร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....
ต่อคณะรัฐ มนตรีเพื่ อพิจ ารณา ซึ่งคณะรัฐ มนตรี ได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เห็ น ชอบในหลั กการ
ของร่ างพระราชบั ญ ญั ติวิช าชีพ การสั ตวบาล พ.ศ. .... และส่ งร่างไปยังส านั กงานคณะกรรมการกฤษฎี ก า
เพื่ อ ตรวจพิ จ ารณา คณะกรรมการกฤษฎี ก า คณะที่ ๑๐ ได้ ต รวจพิ จ ารณาร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
การสัตวบาล พ.ศ. .... เสร็จสิ้นวาระที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีความเห็นให้ จัดประชุมรับฟัง
และแสดงความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อเป็นข้อมูลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสัตวบาล พ.ศ. .... ต่อไป
กรมปศุ สั ต ว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึ งได้ ด าเนิ น การจั ด ประชุ ม รั บ ฟั ง และแสดง
ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา
คณะที่ ๑๐ เสร็จสิ้นวาระที่ ๓ แล้ว จากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒
เพื่อให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดทาร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปการรับฟังความคิดเห็น
ได้ ดังนี้
๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น
๑.๑ รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.dld.go.th
๑.๒ รับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น
๒. จานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง
๒.๑ รับ ฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.dld.go.th ในระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม
๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓
๒.๒ รับฟังความคิดเห็นจากการประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็น ร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐ ในวันพฤหัสบดีที่
๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๕.๐๐ นาฬิกา ณ ห้องเจ้าพระยาบอลรูม โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
๓. พื้นที่กลุ่มเป้าหมายในการรับฟังความคิดเห็น
๓.๑ การรับฟังคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.dld.go.th เป็นการเปิดรับฟังความคิดเห็น
จากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน รวมถึงประชาชนทั่วไป โดยมีเข้าดูทั้งหมด ๗,๒๑๘ ครั้ง
๓.๒ การรับ ฟั งความคิ ดเห็ น โดยการจั ดประชุ ม รับ ฟั งความคิ ดเห็ น ร่างพระราชบั ญญั ติ
วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐ โดยเป็นการรับฟัง
จากหน่วยงานทีเ่ กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จานวน ๑๒๐ คน
๔. ประเด็นความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง
ตามร่ า งพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ การสั ต วบาล พ.ศ. .... ที่ ผ่ า นการตรวจพิ จารณา
ของคณะกรรมการกฤษฎี กา คณะที่ ๑๐ ทั้ ง ๓ วาระแล้ ว เมื่ อ วั น พฤหั ส บดี ที่ ๒๑ พฤศจิ ก ายน ๒๕๖๒
โดยส่ ว นใหญ่ (ทางเว็ บ ไซต์ www.dld.go.th ๑๐๐% ประชุ ม รั บ ฟั ง ความคิ ด เห็ น ๙๙%) เห็ น ชอบด้ ว ย
กับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... เพราะเมื่อมีกฎหมายนี้จะทาให้การประกอบอาชีพการสัตวบาล
มีมาตรฐาน มีการควบคุม กากับดูเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ

๒
๔.๑ ร่างมาตรา ๓
นิยาม
๑. “วิชาชีพการสัตวบาล”
ส านั ก งานสั ต วแพทยสภา เห็ น ควรแก้ ไขเป็ น “...การจั ด การอาหารสั ต ว์ เลี้ ย ง
แต่ไม่รวมโภชนศาสตร์และโภชนบาบัด...” เนื่องจากการจัดการอาหารสัตว์ตามช่วงวัยต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุ ขภาพสั ตว์และโภชนบ าบั ด ที่ไม่ ถูกต้อง สามารถท าให้ สั ต ว์เกิดโรคได้ เป็ น การจัดการเพื่ อป้ องกั นโรค
ตามความหมายในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕
๒. “สัตว์เลี้ยง”
สานักงานสัตวแพทยสภา เห็นควรแก้ไขเป็น “...ความพึงพอใจของมนุษย์โดยไม่รวม
สั ต ว์ เลี้ ย งเป็ น เพื่ อ น (companion animals)...” เนื่ อ งจากการเรี ย นในหลั ก สู ต รสั ต วบาล ไม่ มี วิ ช าหลั ก
ที่ เกี่ย วกับ สั ตว์เลี้ ย งเป็ น เพื่ อน หลั ก สู ต รจากบางสถาบั น อาจมี ส อน แต่เป็ น เพี ยงวิช าเลื อก ท าให้ มี ความรู้
ไม่เพียงพอหลังจากจบออกมา แล้วจะไปประกอบวิชาชีพในด้านสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ซึ่งทาให้ส่งผลต่อประโยชน์
ของประชาชน
๔.๒ ร่างมาตรา 14 (3) (4)
นายสุ พ จน์ ศรี ส ร้ อ ย สมาคมอนุ รั ก ษ์ แ ละพั ฒ นาควายไทย มี ข้ อ สั ง เกตว่ า
สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสัตวบาล/สัตวศาสตร์ มีมากกว่า 100 สถาบัน และสมาคมที่เกี่ยวข้องกับ
การปศุสัตว์ ก็มีจานวนมาก แต่มีสัดส่วนจาก 2 หน่วยงาน เพียงหน่วยงานละ 2 คน
๔.๒ ร่างมาตรา ๑๖
ดร.สุนทราภรณ์ รัตนดิลภ ณ ภูเก็ต สมาคมโคเนื้อ/เกษตรกร เห็นว่า การกาหนดให้
คณะกรรมการประชุมเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจาก วันเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓)
และ (๔) และวัน เลื อกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๕) แล้ วเสร็จ เพื่ อดารงตาแหน่งนายกสภา
การสั ตวบาล อุป นายกสภาการสั ตวบาล คนที่ห นึ่ง และอุปนายกสภาการสัตวบาลคนที่ส องนั้น เว้นระยะ
เวลานานจนเกินไป เมื่อมองถึงการที่ให้มีคณะทางานมาบริหารสภา
๔.๓ ร่างมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง
รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ข้าราชการบานาญ อดีต อาจารย์ภาควิชาสัตวบาล
มหาวิท ยาลั ย เกษตรศาสตร์ เห็ น ว่า ปั จ จุบั น มี ช าวต่ างชาติเข้ามาประกอบอาชี พ ด้านปศุ สั ต ว์มากขึ้น เช่ น
การประกอบธุรกิจฟาร์มโคนม เป็นต้น ชาวต่างชาติเหล่านั้นจาเป็นต้องขอใบประกอบวิชาชีพการสัตวบาล
หรือไม่ หากกฎหมายฉบับนี้ จะเปิดกว้าง ควรกาหนดให้ชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนและ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพ
๔.๔ ร่างมาตรา ๒๙ (๕)
ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก กรมปศุสัตว์ เห็นว่า
กรณี ที่มีผู้ เชี่ย วชาญชาวต่างชาติที่มี ความรู้ ความสามารถ เข้ามาสอนตามสถาบันต่าง ๆ หรือมาประกอบ
วิชาชีพการสัตวบาลในประเทศไทย แต่ประเทศของบุคคลเหล่านั้ นไม่มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาล
อาจส่ งผลต่อความร่ วมมือหรือการเปิ ดรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้ แก่
บุคลากรของประเทศไทย ควรกาหนดข้อยกเว้นที่เปิดกว้าง

