สรุปการรับฟงความคิดเห็น
รางพระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....
๑. วิธีการในการรับฟงความคิดเห็น
๑.๑ จัดประชุมรับฟงความคิดเห็น เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ เวลา ๐๘.๐๐ – ๑๗.๐๐ น.
ณ ห องธาราเทพฮอล ล อาคารธาราเทพ ชั้น ๒ โรงแรมเจาพระยาปารค กรุงเทพฯ โดยสมาคมสัต วบาล
แหงประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
โดยจั ด ให ผู เข าร ว มรั บ ฟ งทุ ก คนลงทะเบี ย นและรั บ เอกสาร ร างพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ
สัตวบาล พ.ศ. .... เพื่อศึกษาสาระของบทบัญญัติในรางพระราชบัญญัติดังกลาว พรอมมีการบรรยาย เพื่อให
ขอมู ล ที่ เกี่ ย วข องเพิ่ มเติ ม และตอบคํ าถามหรือขอสงสัย ตาง ๆ แก ผูเขารวมทํ าประชาพิจ ารณ ในภาคเชา
ในเรื่ อ งของหลั ก การเหตุ ผ ล และความจํ า เป น ในการตราพระราชบั ญ ญั ติ วิ ช าชี พ สั ต วบาล พ.ศ. ....
โดย ผูชวยศาตราจารยไพบูลย ใจเด็ด บรรยายสาระสําคัญในรางพระราชบัญ ญัติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. ....
เรียงตามมาตราโดย นายศิขัณฑ พงษพิพัฒน และเพื่อใหการรับฟงความคิดเห็นจากผูเขารวมทําประชาพิจารณ
เปนไปอยางอิสระ จึงไดแบงกลุมการวิพากษวิจารณ ในภาคบาย ออกเปน ๒ กลุม ดังนี้
กลุมที่ ๑ ประกอบดวย หนวยงานราชการและสถาบันการศึกษา
กลุมที่ ๒ ประกอบดวย ภาคเอกชนและชมรม/สมาคมที่เกี่ยวของกับการปศุสัตว
๑.๒ เปดรับฟงความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของทางเว็บไซตของกรมปศุสัตว
๒. จํานวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟงความคิดเห็นแตละครั้ง
๒.๑ การรับฟงจากการประชุม เมื่อวันศุกรที่ ๑๘ พฤศจิกายน ๒๕๕๙ ระยะเวลา ๑ วัน
๒ .๒ การเป ดรั บ ฟ งความคิ ด เห็ นของผู ที่ เ กี่ ย วข อ งทางเว็ บ ไซต ข องกรมป ศุ สั ต ว
www.dld.go.th ระหว างวัน ที่ ๑๑ เมษายน – ๒๕ เมษายน ๒๕๖๑ มี ผู เข าชม ประมาณ ๑๐,๐๐๐ คน
โดยไมมีผูใดแสดงความคิดเห็น หรือคัดคาน
๓. พื้นที่หรือกลุมเปาหมายในการรับฟงความคิดเห็น
ผูเขารวมทําประชาพิจารณรางพระราชบั ญญั ติวิชาชีพสัตวบาล พ.ศ. .... มีผูเขารวมรับฟ ง
จํานวน ๑๐๘ คน แบงตามประเภทผูมีสวนไดเสีย ดังนี้
๓.๑ สถาบันการศึกษา จํานวน ๕๑ คน
๓.๒ ภาคเอกชน
จํานวน ๒๙ คน
๓.๓ หนวยงานราชการ จํานวน ๒๐ คน
๓.๔ ชมรม/สมาคมที่เกี่ยวของกับการปศุสัตว จํานวน ๘ คน
๔. ประเด็นที่มีการแสดงความคิดเห็น
ประเด็น

ความเห็นของสวนราชการ/ผูที่เกี่ยวของ

คําชี้แจง
(ความเห็นของ กษ.)

๔.๑ ผลกระทบของ
รางพระราชบัญญัติ

หนวยงานราชการ และสถาบันการศึกษา
เห็นวา ไมมีผลกระทบตอการประกอบ
อาชีพ และหนาที่การงาน
ภาคเอกชน และชมรม/สมาคมที่เกี่ยวของ
เห็นวา มีผลกระทบตอการประกอบอาชีพบาง
แตนาจะยอมรับได

กษ. ขอชี้แจงวา การเลี้ยงสัตว
เพื่อการคา เปนหัวใจสําคัญ
ดานเศรษฐกิจของประเทศไทย
ดังนั้น เพื่อพัฒนาคุณภาพ
และมาตรฐานวิชาชีพ
สัตวบาลใหมีมาตรฐาน

๒
ประเด็น
๔.๒ ขอดีของ
รางพระราชบัญญัติ

ความเห็นของสวนราชการ/ผูที่เกี่ยวของ

คําชี้แจง
(ความเห็นของ กษ.)

หนวยงานราชการ และสถาบันการศึกษา
เดียวกัน จึงจําเปนตองตรา
เห็นวา
พระราชบัญญัตินี้
๑) ทําใหวิชาชีพสัตวบาลเขมแข็ง
๒) ทําใหมีมาตรฐานวิชาชีพ
๓) พัฒนาวิชาชีพสัตวบาลเพื่อการ
ผลิตสัตวแบบยั่งยืน
๔) สามารถปกปองวิชาชีพสัตวบาล
เพื่อคนไทย
๕) สามารถพัฒนาหลักสูตร
สัตวบาลใหมีคุณภาพ
๖) พัฒนาวิชาชีพสัตวบาลเพื่อการ
ผลิตอาหารที่ปลอดภัย
๗) ปรับปรุงพัฒนาบัณฑิตดาน
สัตวบาล/สัตวศาสตร ใหมีคุณภาพและ
ประสิทธิภาพสูงขึ้น
๘) ปกปองวิชาชีพสัตวบาลใหกับคน
ไทย ไมใหชนตางชาติเขามาแยงอาชีพ
๙) เพื่อใหสัตวบาลมีจรรยาบรรณใน
วิชาชีพ
๑๐) จะมีคนสนใจเขามาประกอบ
อาชีพสัตวบาลมากขึ้น
๑๑) สงเสริมนโยบาย Food
Safety, Animal Welfare และ Food
Security
๑๒) ทํ า ให นั ก สั ต วบาลมี เครื อ ข า ย
ทางวิชาชีพที่เขมแข็งขึ้น มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ความรูกันมากขึ้น
๑๓) มีความยืดหยุนสําหรับผูผลิต
สัตวขนาดเล็ก
๑๔) สภาวิชาชีพสัตวบาลจะเปน
องคกรที่ชวยดูแลสนับสนุนผูประกอบ
วิชาชีพ เพื่อผดุงสิทธิความเปนธรรมใหแก
วิชาชีพ
๑๕) ควบคุมมิใหผูอื่นแสวงหา
ผลประโยชนโดยมิชอบ จากผูที่มีความรู
ไมเพียงพอ ซึ่งอาจจะทําใหเกิดความ
เสียหายได

๓
ประเด็น

ความเห็นของสวนราชการ/ผูที่เกี่ยวของ
๑๖) สามารถวางนโยบายเกี่ยวกับ
การเลี้ยงสัตว การปรับปรุงพันธุสัตว
อาหารสัตว อยางถูกตองโดยสภาวิชาชีพ
สัตวบาลเชน สัตวชนิดไหนควรเลี้ยง
หรือสัตวชนิดไหนไมควรเลี้ยง
๑๗) สามารถใหคําแนะนําเกี่ยวกับ
การควบคุมการนําเขาสัตวที่อาจเปนภัยตอ
ผูบริโภค
ภาคเอกชน และชมรม/สมาคมที่เกี่ยวของ
มีความเห็นดังนี้
๑) ดานการประกอบอาชีพ
- มาตรฐานการประกอบอาชีพ
จะดีขึ้นและเปนมาตรฐานเดียวกัน
- ผูประกอบอาชีพจะมีจิตสํานึกและ
ความรับผิดชอบตอผูบริโภคและสังคม
มากขึ้น
- ทําใหประสิทธิภาพการเลี้ยงสัตว
ดีขึ้นกระบวนการผลิตสัตวมีความปลอดภัย
ทางดานอาหารมากขึ้น
- เกิดความชัดเจนในวิชาชีพสัตวบาล
- สงเสริมอาชีพสัตวบาลใหมี
มาตรฐานเปนที่ยอมรับของนานาชาติ
- เกิดความสามัคคีมีเอกภาพในการ
ประกอบอาชีพสัตวบาล
๒) ดานบุคลากร
- เกิดการพัฒนาบุคลากรอยางยั่งยืน
- กระตุนใหนักเรียน/นักศึกษา
มีความสนใจตอการเลือกเรียนสาขา
สัตวบาล/สัตวศาสตร
- ผูประกอบการทั้งภาครัฐและ
เอกชนไดบุคลากรที่มีคุณภาพ
๓) ดานการพัฒนาประเทศ
- สงเสริมนโยบายครัวโลกของ
รัฐบาล
- ประเทศไทยจะเปนประเทศแรก
ที่มพี ระราชบัญญัติวิชาชีพสัตวบาล

คําชี้แจง
(ความเห็นของ กษ.)

๔
ประเด็น

ความเห็นของสวนราชการ/ผูที่เกี่ยวของ

คําชี้แจง
(ความเห็นของ กษ.)

๔) ดานการศึกษากอใหเกิดหลักสูตร
การศึกษาที่เปนมาตรฐานแบบเดียวกัน
๕) ดานผูบริโภคประชาชน
ไดประโยชนจากสินคาปศุสัตวที่มีคุณภาพดี
๔.๒ ขอเสียของ
รางพระราชบัญญัติ

หนวยงานราชการ และสถาบันการศึกษา
เห็นวา
๑) กรณีเกษตรกรรายยอย เชน
ผูขายอาหารสัตว ถาหากมีใบอนุญาต
ประกอบอาชีพ อาจจะเพิ่มตนทุ นการผลิต
หรือคาใชจายในการขอใบอนุญาต
๒) ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
ตองเปนไปตามกฎหมายอยางถูกตองและ
จริงจัง จึงจะเกิดประโยชน
๓) มีขั้นตอนมากขึ้น ฉะนั้น อาจตอง
มีการอบรมมากขึ้น
๔) มีผูจบสัตวบาล/สัตวศาสตร
จากหลายสถาบัน การใหทําเปนมาตรฐาน
เดียวกันอาจทําไดยาก
๕) การรักษาใบอนุญาตตองมี
คาใชจาย
๖) แรงจูงใจในการขอใบอนุญาต
อาจจะทําไดยากหากไมมีผลตอการจางงาน

กษ. ขอชี้แจงดังนี้
๑. กรณีเกษตรกรรายยอย
เชน ผูขายอาหารสัตว
ถาหากมีใบอนุญาตประกอบ
อาชีพ อาจจะเพิ่มตนทุน
การผลิตหรือคาใชจาย
ในการขอใบอนุญาต นั้น
กษ. ขอชี้แจงวา มีการกําหนด
ชนิดสัตวที่เลี้ยง/จํานวน
เพื่อการจําหนาย ที่ผู
จะประกอบวิชาชีพสัตวบาล
ตองไดรับใบอนุญาต
ถาเกษตรรายยอยที่ไม
เขาขายจํานวนสัตว
ที่กําหนด ผูประกอบ
วิชาชีพสัตวบาลไมจําตองมี
ใบอนุญาต และไมกระทบ
ตอตนทุนการผลิตหรือ
คาใชจายในการขอใบอนุญาต
แตอยางใด
๒. ใบอนุญาตประกอบ
วิชาชีพ ตองเปนไปตาม
กฎหมายอยางถูกตองและ
จริงจัง จึงจะเกิดประโยชน
กษ. ขอชี้แจงวา ใบอนุญาต
มีการประกาศกําหนดแบบ
ซึ่งออกเปนกฎหมาย
ลําดับรอง
๓. กรณี ที่วามีขั้นตอนมากขึ้น
อาจตองมีการอบรมมากขึ้น
กษ. ขอชี้แจงวา เมื่อมีการ

๕
ประเด็น

ความเห็นของสวนราชการ/ผูที่เกี่ยวของ

คําชี้แจง
(ความเห็นของ กษ.)
รับรองหลักสูตรซึ่งเปน
มาตรฐานเดียวกันแลว ก็ไม
จําตองมีการอบรมมากขึ้น
เวนแตเปนเรื่องเฉพาะสาขา
๔. กรณีมีผูจบสัตวบาล/
สัตวศาสตรจากหลาย
สถาบัน การใหทําเปน
มาตรฐานเดียวกันอาจทํา
ไดยาก
กษ. ขอชี้แจงวา มีการ
รับรองปริญญา อนุปริญญา
ประกาศนียบัตร สถาบัน
ตาง ๆ โดยสภาสัตวบาล
ยอมทําใหมีมาตรฐาน
เดียวกัน
๕) การรักษาใบอนุญาต
ตองมีคาใชจาย
กษ. ขอชี้แจงวา เมื่อเปน
เรื่องที่ตองขออนุญาตยอมมี
คาธรรมเนียมในการขอ และ
การตออายุ เพื่อกํากับดูแล
มาตรฐานการประกอบ
วิชาชีพ
๖) แรงจูงใจในการ
ขอใบอนุญาต อาจจะทํา
ได ย าก หากไม มี ผ ลต อ การ
จางงาน
กษ. ขอชี้แจงวา เมื่อผูใด
มีการประกอบอาชีพตามที่
กฎหมายกําหนด ผูนั้นตอง
ขอรับใบอนุญาต

ภาคเอกชน และชมรม/สมาคมที่เกี่ยวของ
เห็นวา ผูประกอบวิชาชีพจะตองเปนสมาชิก
ของสภาสัตวบาล และมีคาใชจายเกี่ยวกับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

กษ. ขอชี้แจงวา ผูประกอบ
วิชาชีพสัตวบาล ที่จะตอง
ขอรับใบอนุญาต เฉพาะแต
ฟารมที่เลี้ยงสัตวเพื่อการ
จําหนาย ตามที่ประกาศ

๖
ประเด็น

ความเห็นของสวนราชการ/ผูที่เกี่ยวของ

คําชี้แจง
(ความเห็นของ กษ.)
กําหนดชนิดสัตวที่เลี้ยง/
จํานวน เพื่อการจําหนาย
เทานั้น หากไมเปนการ
เลี้ ย งสั ต ว เพื่ อ การจํ า หน า ย
ตามที่ป ระกาศกําหนดชนิด
สัตวที่เลี้ยง/จํานวนแลว
ไมจําตองขอรับใบอนุญาต

๕. การนําผลการรับฟงความคิดเห็นมาประกอบการพิจารณาแกไข
จากการที่ไดมีการรับฟงความคิดเห็นแลว สวนใหญเห็นดวย แตก็มีขอสงสัยเพียงเล็กนอย และ
ไดมีการชี้แจงในการประชุมไปเบื้องตนแลว ดังนั้น กระทรวงเกษตรและสหกรณจึงไมไดนําขอคิดเห็นมาปรับ
แกไขรางใหม

