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บทคัดยอ 
การศึกษานี้มีวัตถุประสงคเพื่อสํารวจและวิเคราะหสภาพโรงฆาสัตวจังหวัดชัยภูมิตามหลักเกณฑ 

มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  พบวา สภาพของสถานประกอบการโรงฆาสัตวสวนใหญมีขนาด 
เล็ก รอยละ 96.43  มีการฆาสัตวเพื่อจําหนายเฉพาะของตนเอง รอยละ 78.57 มีใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตวและการฆาสัตว (ฆจส.2) รอยละ 77.66  เปนโรงฆาโค-กระบือ รอยละ 51.19  เปนโรงฆาสุกร 
รอยละ 11.90  เปนโรงฆาสุกร-โค-กระบือ รอยละ 11.90  และเปนโรงฆาสัตวปก รอยละ 8.33  วิธีการฆาสัตว 
ใชวิธีการทุบหัวและแทงคอ รอยละ 65.21  ศักยภาพของโรงฆาสัตวจังหวัดชัยภูมิ ตามขอกําหนด มกษ.9004- 
2547 มีความเหมาะสม ในดานโรงพักสัตว รอยละ83.33 ดานสถานที่ตั้ง รอยละ80.77  ดานอาคารโรงฆาสัตว 
รอยละ 64.29  และมีสภาพปรับปรุงไมไดหรือไมมีการปฏิบัติการ ในดานหองแชเย็น รอยละ100 ดานการ 
จัดการและควบคุมสุขลักษณะ รอยละ100  ดานการบันทึกขอมูล รอยละ100  ดานพาหนะขนสงซากและ 
เนื้อสัตว รอยละ 97.62 และดานการฆาสัตว รอยละ 96.43  ในสวนความคิดเห็นของผูประกอบการโรงฆา 
สัตวทุกราย  เห็นวาหากปรับปรุงโรงฆาสัตวเปนมาตรฐานแลวใหผลตอบแทนไมคุมทุน สวนผูประกอบการ 
จําหนายเนื้อสัตว เห็นวา  โรงฆาสัตวมีสภาพไมเหมาะสม รอยละ 64.05 สวนใหญเห็นวามีปญหาในการ 
จัดการสุขาภิบาลการฆาและการดูแลความสะอาดภายในโรงฆาสัตว  และผูบริโภคมีความเห็นวา  โรงฆา 
สัตวยังไมเหมาะสม รอยละ 23.33 และตองการใหพัฒนาใหเปนโรงฆาสัตวมาตรฐาน รอยละ 71.98  สวน 
การประเมินดานคุณภาพเนื้อสัตว ในโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว ในป 2553 และ 2554ทาํการ 
ตรวจวิเคราะหคุณภาพเนื้อสัตว จํานวน217ตัวอยาง และ 230 ตัวอยาง ตามลําดับพบวาโรงฆาโค-กระบือ โรงฆา 
สุกร โรงฆาสัตวปก มีผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพเนื้อสัตวผานเกณฑมาตรฐานในทุกรายการวิเคราะหเพยีงรอย 
ละ 56.7  49.7  46.2 ตามลําดับ และพบความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p- value<0.05)ของโรงฆาโค- 
กระบือกับโรงฆาสุกร ในการตรวจไมพบเชื้อ Salmonella spp. และ S.aureus  เม่ือเปรียบเทียบระหวาง ป 2553 
กับป 2554 พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ  (p  -  value<0.05) ในการตรวจไมพบเชื้อ 
Salmonella  spp. S.aureus และ E.coli  ของโรงฆาโค-กระบือ และในการตรวจไมพบเชื้อ S.aureus  และ 
Coliforms  ของโรงฆาสุกร  จากผลการศึกษาในครั้งนี้ สามารถนํามาเปนขอมูลสําหรับพัฒนาระบบการผลิต 
เนื้อสัตว ในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิใหเขาสูมาตรฐานตอไป 
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ABSTRACT 
The  objectives  of  this  study  were  to  explore  and  characterize  the  slaughterhouse  in 

Chaiyaphum  Province  in  accordance  to  the  Thai  Agricultural  Standard  (TAS).  Mostly,  the 
establishments of a slaughterhouse are small (96.43 %),there are killing for own sale for 78.57 %. 
They have got a license  to slaughter were 77.66 %,  there are  for cattle are 51.19 %,  for swine 
11.90%,for cattle and swine 11.90 %,and for poultry 8.33 %.Either the items of lairage (83.33 %), 
the  location of  the slaughterhouse (80.77 %),  the building of slaughterhouse (64.29 %) can be 
approved  to  the  better  according  to  TAS  9004-2004  requirements,  nor  the  chilling  room, 
management  and  hygienic  control,  the  record,  the  transportation,  and  the  method  to  killed 
animal cannot be develop. The opinion of  the slaughterhouse’s operators was  that  if  improved 
the  slaughter  processes  to  standard  the  outcome  is  not  worth,  as  the  meat  sellers  and 
consumers suggested that the slaughterhouse should to run out to the standard, especially the 
sanitation of the meat processing. Analysis of the meat quality that collected from having license 
slaughterhouses  in  the year 2010 (217samples) and  the year 2011 (230 samples)  ,  the  results 
showed that monitoring  in bacterial contamination count  in  the cattle’s slaughterhouse, swine’s 
slaughterhouse  and  poultry’s  slaughterhouse  were  passed  the  standard  only  56.7,  49.7,  and 
46.2  samples,  respectively.  And  the  result  rerealed  significant  of  cattle  slaughterhouse  and 
swine  (p<0.05),The  comparison  in  the  year  2010  and  2011  showed  significant  of  the  analysis 
Salmonella spp.  , S. aureus  and E.coli of  cattle slaughterhouse and  significant of the analysis 
S. aureus  and E.coli  of   swine slaughterhouse. From  the  results of such assessment can be 
taken  as  preliminary  in  the  development  of meat  production  and  in  order  to  access  the  Thai 
Agricultural Standard. 
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บทนํา 
จากปญหาโรงงานชําแหละไกเถ่ือนในพื้นที่ตําบลกลางดง  อําเภอปากชอง  จังหวัดนครราชสีมา 

ประกอบกับมีขาวการแพรระบาดของเชื้อ E. coli สายพันธุใหม (E. coli O104) ที่ประเทศเยอรมันซ่ึงทําให 
ผูปวยเสียชีวิตหลายราย จึงเปนคําถามท่ีกรมปศุสัตวจะตองตอบและหาทางแกไขปญหาดังกลาว ประกอบกับ 
ในป 2552  มี การพบเชื้อ  Salmonella  จํานวน  32.37%  และ E. coli.จํานวน  22.54%  ในโรงฆาสัตวที่  
ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว(ฆจส.2)ของจังหวัดชัยภูมิ  ซ่ึงปญหาดังกลาวเปน 
ปญหาที่ตองหาทางแกไข  เพราะสงผลกระทบตอผูบริโภคโดยตรง  เนื่องจากโรงฆาสัตวเปนปจจัยที่สําคัญ 
ตอกระบวนการผลิตอาหารที่ปลอดภัย  เพราะเปนจุดที่มีความเส่ียงตอการปนเปอนเชื้อโรคตางๆ  และส่ิงไม 
พึงประสงคในวัตถุดิบจนเปนสาเหตุใหเกิดการเจ็บปวยในผูบริโภคได  นอกจากนี้โรงฆาสัตวที่ไมถูก 
สุขลักษณะ ขาดการสุขาภิบาลที่ถูกตองเปนตัวกอใหเกิดปญหาในดานส่ิงแวดลอมและผลกระทบตอชุมชน 
(ประมุข และคณะ 2551) 2  ทําใหกรมปศุสัตวมีการส่ังการใหหนวยงานในพื้นที่ดําเนินงานมาตรการตางๆ 
เพ่ิมขึ้นในการจัดการและปองกันปญหาดังกลาว  รวมทั้งเรงรัดการพัฒนาโรงฆาสัตวใหถูกตองตามกฎหมาย 
พรอมทั้งการบังคับใชกฎหมายกับโรงฆาสัตวที่ฝาฝนอยางเครงครัด  ดังนั้น จึงมีความจําเปนที่จะตองศึกษา 
ปญหาดังกลาว ใหเขาใจและเขาถึงสถานภาพโรงฆาสัตวของจังหวัดชัยภูมิ ในมิติตางๆ ของผูที่เกี่ยวของกับ 
โรงฆาสัตว แลวจึงดําเนินการพัฒนาโรงฆาสัตวเพื่อแกไขปญหาดังกลาวใหตรงจุด จึงเห็นควรอันเชิญพระ 
ราชดํารัส “ เขาใจ เขาถึง พัฒนา” มาเปนแนวทางในการศึกษาวิจัย เพื่อพัฒนาโรงฆาสัตวของจังหวัดชัยภูมิ 
ซ่ึงการพัฒนาโรงฆาสัตวใหเขาสูระบบมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP) มาตรฐานสินคา 
เกษตรและอาหารแหงชาติ  จะตองพิจารณาองคประกอบแตละภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโรงฆาสัตว 
แลว บูรณาการรวมกันในการพัฒนาโรงฆาสัตว  จากการศึกษาวิจัยของประมุขและคณะ 2 ยืนยันใหความเห็น 
วาความสําเร็จของการพัฒนาโรงฆาสัตวชุมชนตนแบบขึ้นอยูกับ กระบวนการคือการมีสวนรวมและการ 
ยอมรับจากผูท่ีมีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน ซ่ึงจะพบวามี 3 ภาคสวน  คือ  1. ภาครัฐ ไดแก นโยบายรัฐ 
หรือประเทศ ยุทธศาสตรจังหวัด และหนวยงานรัฐและเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับการฆาสัตว  2. ภาค 
ผูประกอบการ ไดแก ผูประกอบการโรงฆาสัตว ผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตว รวมถึงองคกรปกครองสวน 
ทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาที่ตองจัดใหมีโรงฆาสัตว สําหรับใหบริการ หรือองคบริหารสวนตําบลที่มีโรงฆาสัตวที่ตอง 
ควบคุมกํากับดูแลหรือจัดตั้งโรงฆาสัตว  3. ภาคประชาชนหรือผูบริโภค ซ่ึงเปนผูเสียหายจากการบริโภค 
เนื้อสัตวที่ไมปลอดภัย  จะตองดําเนินการแบบมีสวนรวมไตรภาคี  ดังนั้น การศึกษาในครั้งนี้จึงม ี
วัตถุประสงคในการศึกษา  เพื่อใหทราบถึงศักยภาพและความเปนไปไดในการปรับปรุงโรงฆาสัตวของ 
จังหวัดชัยภูมิ ใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP) มกษ. 9004-2557 8 การปฏิบัติ 
ที่ดีสําหรับโรงฆาสัตวปก  มกษ. 9008-2547 9 การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตวสุกร มกษ. 9009-2549 10 และ 
การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาโค-กระบือ  มกษ. 9019-2550 11  มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
และศึกษาสภาพปญหา  อุปสรรคและแนวทางการพัฒนาโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิใหไดมาตรฐาน 
การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว(GMP)  มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ เพื่อลดปญหาการ 
ปนเปอนเชื้อโรคในเนื้อสัตว ซ่ึงจะชวยลดปญหาสุขภาพของผูบริโภคจากการบริโภคเนื้อสัตวไมปลอดภัยอีก 
ทางหนึ่ง  อีกทั้งเปนการสงเสริมอาชีพ ความยั่งยืนทางเศรษฐกิจดานปศุสัตวตอไป



อุปกรณและวิธีการ 
1.  ประชากรสําหรับการวิจัย 

ผูประกอบการโรงฆาสัตว ที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ  จํานวน  84 ราย 
จําแนกเปน  3  ขนาด  คือ  ตามหลักเกณฑของกรมปศุสัตว ตารางที่  1 ในภาคผนวก 

2.  การเก็บรวบรวมขอมูล 
2.1  ประเมินสถานภาพของโรงฆาสัตว(สุกร โค-กระบือ และสัตวปก) และสํารวจขอมูล 

ศักยภาพ ความคิดเห็นของผูประกอบการโรงฆาสัตวในการปรับปรุงโรงฆาสัตว  ใหเปนไปตามมาตรฐาน 
การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP) มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  จํานวน 84  ราย ซ่ึงเปน 
ผูประกอบการที่ขึ้นทะเบียนกับสํานักงานปศุสัตวจังหวัดชัยภูมิ  ในพื้นที่  16  อําเภอ ไดแก  อําเภอเมืองชัยภูมิ 
อําเภอจัตุรัส    อําเภอบําเหน็จณรงค    อําเภอเนินสงา    อําเภอซับใหญ   อําเภอเทพสถิต   อําเภอภักดีชุมพล 
อําเภอหนองบัวแดง    อําเภอเกษตรสมบูรณ    อําเภอภูเขียว    อําเภอคอนสาร   อําเภอบานแทน  อําเภอ 
แกงครอ    อําเภอคอนสวรรค    อําเภอหนองบัวระเหว  และ อําเภอบานเขวา 

2.2  สํารวจขอมูลและความคิดเห็นจากผูประกอบการโรงฆาสัตว จํานวน 84 รายและสํารวจ 
ขอมูลและความคิดเห็นผูจําหนายเนื้อสัตวในตลาดสดของจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 27 ตลาดสด โดยใชเทคนิค 
การสุมแบบเจาะจง(Purposive Sampling) เลือกมาเปนตัวอยางตลาดละ  5 ราย ไดตัวอยางทั้งส้ิน จํานวน 
135 ตัวอยาง 

2.3  สํารวจขอมูลและความคิดเห็นของผูบริโภคของจังหวัดชัยภูมิ ในการพัฒนาโรงฆาสัตว 
ในตลาดสดของจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 27 ตลาดสด โดยใชเทคนิคการสุมแบบเจาะจง(Purposive Sampling) 
โดยสุมเลือกผูบริโภคที่มาซ้ือเนื้อสัตวมาเปนตัวอยางตลาดละ 30 ราย  ไดตัวอยางท้ังส้ิน จํานวน 810 ตัวอยาง 

2.4  ศึกษาขอมูลผลวิเคราะหตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว 
โรงพักสัตว และการฆาสัตว (ฆจส.2) ในปงบประมาณ 2553-2554 จํานวน 7 พารามิเตอรคือ ยาปฏิชีวนะตกคาง 
ในเนื้อสัตว ตรวจวิเคราะหโดย วิธี Micro Assay : MA เช้ือแบคทีเรียชนิด Salmonella spp.ตรวจวิเคราะหโดย 
วิธี Horizontal  Method for the detection of Salmonella spp.  เชื้อแบคทีเรียชนิด Coliform โดยวิธี Enumeration 
of Coliform  เช้ือแบคทีเรียชนิด E.coliโดยวิธี Enumeration of E.col เชื้อแบคทีเรียชนิดStaphylococcus aureus โดย 
วิธี Enumeration  of  Coagulase  –  Positive  Staphylococci  and  Staphylococcus  aureus  เชื้อแบคทีเรียชนิดTotal 
bacterial  countโดยวิธี  Enumeration  of  Total  bacterial  count  และเชื้อแบคทีเรียชนิดEnterococcus  sppโดยวิธี 
Enumeration  of  Enterococcus  spp  โดยสงตรวจวิเคราะหหองปฏิบัติการศูนยวิจัยและพัฒนาการสัตวแพทยภาค 
ตะวันออกเฉียงเหนือตอนลาง จังหวัดสุรินทร 

3.  เครื่องมือสําหรับการวิจัย 
3.1  แบบบันทึกตรวจประเมินโรงฆาสัตว  ตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว 

(GMP) มกษ. 9004-2557  การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตวปก  มกษ. 9008-2547  การปฏิบัติที่ดีสําหรับโรง 
ฆาสัตวสุกร มกษ. 9009-2549 และการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาโค-กระบือ  มกษ. 9019-2550  มาตรฐาน 
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  ซ่ึงไดขอมูลจากการสังเกตุและสอบถามผูประกอบการโรงฆาสัตว  เพื่อจะ 
ไดทราบผล/สถานภาพโรงฆาสัตวแตละประเภท ซ่ึงจะนํามาสูการแกไขไดตรงจุด



3.2  แบบสัมภาษณผูประกอบการโรงฆาสัตว ประกอบดวยขอคําถาม  4  สวนไดแก  คําถาม 
ทั่วไปของผูประกอบการโรงฆาสัตว  คําถามเกี่ยวกับการดําเนินงานของโรงฆาสัตว  คําถามสําหรับเปน 
ขอมูลในการประเมินศักยภาพหรือความพรอมในการปรับปรุงใหเปนโรงฆาสัตวที่ไดมาตรฐานการปฏิบัติที่ 
ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP) มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็น  และ 
ขอเสนอแนะที่เกี่ยวของกับการปรับปรุงโรงฆาสัตวใหเปนไปตามมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว 
(GMP) มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 

3.3 แบบสํารวจความคิดเห็นของผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตว  ประกอบดวยขอคําถาม  3 
สวน  ไดแก  คําถามท่ัวไปของผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตว  คําถามเกี่ยวกับการจําหนายเนื้อสัตว  คําถาม 
เกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะในการพัฒนาโรงฆาสัตว 

3.4  แบบสํารวจความคิดเห็นของผูบริโภค  ประกอบดวยขอคําถาม  3 สวน  ไดแก  คําถาม 
ทั่วไปของผูบริโภค  คําถามเกี่ยวกับการบริโภคเนื้อสัตว  คําถามเกี่ยวกับความคิดเห็นและขอเสนอแนะใน 
การพัฒนาโรงฆาสัตว 

4.  การวิเคราะหและการเสนอขอมูล 
การวิเคราะหขอมูล  โดยใชโปรแกรมการวิเคราะหทางสถิติ  SPSS  version 14  วิเคราะห 

ขอมูลผลการตรวจวิเคราะหคุณภาพตัวอยางเนื้อสัตวดวยPearson  Chi-Square  เพื่อเปรียบเทียบความ 
แตกตางทางสถิติในการไมพบเชื้อโรคปนเปอนในเนื้อสัตวของแตละประเภทของโรงฆาสัตวและ 
เปรียบเทียบความแตกตางระหวางปงบประมาณ 2553 กับ 2554 และนําเสนอขอมูลในลักษณะตารางรอยละ 

ผล 
สวนที่ 1.  ศักยภาพ และความเปนไปไดของโรงฆาสัตวในการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานการ 

ปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP) มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
ตารางท่ี 2  แสดงศักยภาพของโรงฆาสัตวทุกชนิดสัตวในการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP มกษ.9004-2547 

ขอกําหนด 
มกษ.9004-2547 

มี เหมาะสม 
(โรง) 

มี  ไมเหมาะสม 
ปรับปรงุได(โรง) 

มี  ไมเหมาะสม 
ปรับปรงุไมได (โรง) 

ไมมี 
(โรง) 

จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ 
1. ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว และการฆาสัตว  65  77.38  -  -  -  -  19  22.62 
2. สถานที่ตั้ง  63  80.77  7  8.97  -  -  14  16.67 
3.โรงพักสัตว  65  83.33  9  10.71  -  -  10  11.90 
4.  อาคารโรงฆาสัตว  54  64.29  17  20.24  9  10.71  4  4.76 
5.  เครื่องมือ เครื่องจักรและอปุกรณ  -  -  84  100  -  -  -  - 
6. หองแชเย็น  -  -  -  -  -  -  84  100 
7. ระบบบําบัดน้ําเสีย  -  -  1  1.19  64  76.19  19  22.62 
8. การขนสงและเคลื่อนยายสัตวมีชีวิต  36  42.86  27  32.14  -  -  21  25.00 
9. พาหนะขนสงซากและเนื้อสัตว  2  2.38  -  -  -  -  82  97.62 
10. การฆาสัตว  3  3.57  -  -  81  96.43  -  - 
11.การตรวจสัตวกอนและหลังฆา  4  4.76  59  70.24  -  -  21  25.00 
12. การจัดการและการควบคุมสุขลักษณะ  -  -  -  -  -  -  84  100 
13. การบันทกึขอมูล  -  -  -  -  -  -  84  100



จากขอมูลตารางที่ 2 จะเห็นวาศกัยภาพของโรงฆาสัตวจังหวัดชัยภูมิตามขอกําหนดมกษ.9004-2547 8 

ซ่ึงเปนมาตรฐานทั่วไป  มีความเหมาะสม  ใน  4  ดาน  คือ  ในดานโรงพกัสัตวรอยละ  83.33  ดานสถานที่ตั้ง 
รอยละ 80.77  อาคารโรงฆาสัตวรอยละ 64.29และการขนสงและเคล่ือนยายสัตวมีชีวิตรอยละ 42.86  และมี 
สภาพไมเหมาะสมแตปรับปรุงได  ใน  2  ดาน คือ  ดานเครือ่งมือ  เครื่องจักรและอุปกรณรอยละ100  และดาน 
การตรวจสัตวกอนและหลังฆารอยละ70.24 และมีสภาพปรับปรุงไมไดหรือไมมีการปฏิบัติ ใน 4 ดาน คือ ใน 
ดานหองแชเย็นรอยละ100  การจัดการและควบคุมสุขลักษณะรอยละ  100  การบันทกึขอมูลรอยละ100 
พาหนะขนสงซากและเนื้อสัตวรอยละ 97.62  การฆาสัตวรอยละ 96.43 

ในสวนศักยภาพของโรงฆาโค-กระบือ จังหวัดชัยภูมิ   ตามขอกําหนด มกษ. 9019-2550 11  มีความ 
เหมาะสม รอยละ100 ใน 2 ดานคือ  ดานการรับโคและกระบือมีชีวิตและการผาซีกซากโคและกระบือ  และมี 
สภาพไมเหมาะสมแตปรับปรุงได ใน 9 ดาน คือ การฆาโค – กระบือ รอยละ 100  การตัดหางและตัดขอขา 
รอยละ 100  การตัดแตงซาก รอยละ 90.57  คอกพักโคและกระบือ และการตรวจสัตวกอนฆารอยละ 79.25 
การแยกเครื่องในออกรอยละ71.70  การทําความสะอาดซากโค-กระบือรอยละ71.70  หลักสุขลักษณะทั่วไป 
รอยละ71.70 และการขนสงโคและกระบือ รอยละ 45.28  และมีสภาพปรับปรุงไมไดหรือไมมีการปฏิบัติรอย 
ละ100 ใน 7 ดาน คือ   การแยกหัวออก   การทําเครื่องหมายรับรองซาก   การลดอุณหภูมิซากโค-กระบือ 
การบรรจุ  การขนสงซากโคและกระบือ เนื้อโค-กระบือและผลผลิต   การบําบัดน้ําเสียและขั้นตอนการ 
ปฏิบัติภายในโรงฆา (ตารางท่ี 3) 
ตารางท่ี  3  แสดงศักยภาพของโรงฆาโค-กระบือในการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐาน GMP( มกอช.9019-2550) 9 

ขอกําหนด 
มกอช.9019-2550 

มี 
เหมาะสม(โรง) 

มี  ไมเหมาะสม 
ปรับปรงุได(โรง) 

มี  ไมเหมาะสม 
ปรับปรงุไมได (โรง) 

ไมมี 
(โรง) 

จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ 
1. การขนสงโคและกระบอืมีชีวิต  19  35.85  24  45.28  6  11.32  4  7.55 
2.การรับโคและกระบือมีชวีิต  53  100  -  -  -  -  -  - 
3. คอกพักโคและกระบือ และการ ตรวจสัตวกอนฆา  42  79.25  -  -  11  20.75 
4. การฆาโคและกระบือ  53  100  -  - 
5. การแยกหัวออก  -  -  -  -  -  -  53  100 
6. การตัดหางและตัดขอขา  53  100  -  -  -  - 
7. การนําหนังออก  15  31.25  33  68.75  -  - 
8. การแยกเครื่องในออก  38  71.70  -  15  28.30 
9. การผาซีกซากโคและกระบือ  53  100  -  -  -  -  -  - 
10. การทําความสะอาดซากโคและกระบอื  -  -  38  71.70  5  9.43  10  18.87 
11. การทําเครื่องหมายรับรองซาก  -  -  -  -  -  -  53  100 
12. การลดอุณหภูมิซากโคและกระบือ  -  -  -  -  -  -  53  100 
13. การตัดแตงซาก  -  -  48  90.57  -  -  5  9.43 
14. การบรรจุ  -  -  -  -  -  -  53  100 
15.การขนสงซากโคและกระบือ  เนื้อโคและกระบอื 
และผลผลิต 

-  -  -  -  -  -  53  100 

16. การบําบัดน้ําเสีย  53  100 
17. หลักสุขลักษณะทั่วไป  38  71.70  10  18.87  5  9.43 
18.ขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆา  -  -  -  -  -  -  53  100



ในสวนศักยภาพของโรงฆาสุกรจังหวัดชัยภูมิ ตามขอกําหนด มกษ. 9009-2549 10  มีความเหมาะสม 
ใน 4 ดาน คือ การขนสงสุกรมีชีวิต รอยละ 83.78  การตัดหัว รอยละ 82.35  คอกพักสุกร รอยละ 73.53 และ 
การลวก ขูดขนและการดึงกีบรอยละ 44.12  และมีสภาพไมเหมาะสมแตปรับปรุงได ใน 5 ดาน คือหลัก 
สุขาภิบาลทั่วไปรอยละ 73.53  การรับสุกรมีชีวิตรอยละ 64.71 การทําความสะอาดซากสุกรรอยละ 55.88 
การผาซีกซากสุกรรอยละ 55.88 และการฆาสุกรรอยละ 35.29 และมีสภาพปรับปรุงไมไดหรือไมมีการ 
ปฏิบัติ ใน 5 ดาน คือ  การแยกเครื่องในออกรอยละ 55.88  การลดอุณหภูมิซากสุกรหรือเนื้อสุกรรอยละ 100 
การตัดแตงรอยละ 55.88 การขนสงซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิตรอยละ 100 และการบําบัดน้ําเสียรอยละ 
100 (ตารางท่ี 4) 
ตารางท่ี  4  แสดงศักยภาพของโรงฆาสุกรในการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานGMP 

ขอกําหนด 
มกษ.9009-2549 

มี 
เหมาะสม (โรง) 

มี  ไมเหมาะสม 
ปรับปรงุได (โรง) 

มี  ไมเหมาะสม 
ปรับปรงุไมได (โรง) 

ไมมี 
(โรง) 

จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ 
1.การขนสงสุกรมีชีวิต  28  83.78  -  -  -  -  6  16.22 
2. การรับสุกรมีชีวิต  3  8.82  22  64.71  -  -  9  26.47 
3. คอกพักสุกร  25  73.53  -  -  -  -  9  26.47 
4. การฆาสุกร  3  8.82  12  35.29  9  26.47  10  29.41 
5. การลวก ขูดขนและการดึงกีบ  15  44.12  10  29.41  -  9  26.47 
6. การตัดหัว  28  82.35  6  17.65  -  -  -  - 
7. การแยกเครื่องในออก  3  8.82  12  35.29  -  -  9  55.88 
8. การผาซีกซากสุกร  15  44.12  19  55.88  -  -  -  - 
9.การทําความสะอาดซากสุกร  15  44.12  19  55.88  -  -  -  - 
10. การลดอุณหภูมิซากสุกรหรือเนื้อสุกร  -  -*  -  -  -  -  34  100 
11.การตัดแตง  -  -  15  44.12  -  -  19  55.88 
12.การบรรจุ  -  -  15  44.12  19  55.88  -  - 
13.ขั้นตอนการปฏบิัติภายในโรงฆา  -  -  -  -  25  73.53  9  26.47 
14. การขนสงซากสุกร เนื้อสุกรและผลผลิต  -  -  -  -  -  -  34  100 
15. หลักสุขาภิบาลทั่วไป  -  -  25  73.53  -  -  9  26.47 
16. การบําบัดน้ําเสีย  -  -  -  -  -  -  34  100 

ในสวนศกัยภาพของโรงฆาสัตวปกจังหวัดชัยภูม ิ ตามขอกําหนด  มกษ.  9008-2549 9  มีความ 
เหมาะสมดานเดียว  คือ  การทําความสะอาดซากสัตวปกรอยละ100  และมีสภาพไมเหมาะสมแตปรับปรุงได 
ใน 3 ดาน คือการลวกและถอนขนรอยละ 100 การแยกเครือ่งในรอยละ100 การฆาสัตวปกรอยละ 85.71และ 
มีสภาพปรับปรุงไมไดหรือไมมีการปฏิบัติ ใน 9 ดาน คือ การแยกหวัและตัดแขงรอยละ100  การลดอณุหภูมิ 
ซากสัตวปกและเนื้อสัตวปกรอยละ100  การบรรจุรอยละ100  การบําบัดน้ําเสียรอยละ100  ขั้นตอนการ 
ปฏิบัติภายในโรงฆาสัตวปกรอยละ85.71  การรับสัตวมีชวีติรอยละ85.71  หลักสุขาภิบาลทั่วไปรอยละ71.43 
การตัดแตงรอยละ71.43  และการขนสงสัตวปกมีชวีิตรอยละ 50  (ตารางท่ี 5)



ตารางท่ี  5  แสดงศักยภาพของโรงฆาสัตวปกในการปรับปรุงใหเปนไปตามมาตรฐานGMP 
ขอกําหนด 

มกษ.9008-2549 
มี เหมาะสม 

(โรง) 
มี  ไมเหมาะสม 
ปรับปรงุได(โรง) 

มี  ไมเหมาะสม 
ปรับปรงุไมได(โรง) 

ไมมี 
(โรง) 

จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ  จํานวน  รอยละ 
1. การขนสงสัตวปกมีชวีิต  2  33.33  1  16.67  3  50.00  -  - 
2. การรับสัตวปกมีชวีิต  1  14.29  -  -  -  -  6  85.71 
3. การฆาสัตวปก  -  -  6  85.71  1  14.29  -  - 
4. การลวกและถอนขน  -  -  7  100  -  -  -  - 
5. การแยกหัวและตัดแขง  -  -  -  -  -  -  7  100 
6. การแยกเครื่องใน  -  -  7  100  -  -  -  - 
7. การทําความสะอาดซากสัตวปก  7  100  -  -  -  -  -  - 
8. การลดอุณหภูมิซากสัตวปก หรือเนื้อสัตวปก  -  -  -  -  -  -  7  100 
9. การตัดแตง  -  -  2  28.57  5  71.43  -  - 
10. การบรรจุ  -  -  -  -  -  -  7  100 
11. ขั้นตอนการปฏิบัติภายในโรงฆาสัตวปก  1  14.29  -  -  6  85.71 
12. หลักสุขาภิบาลทั่วไป  -  -  2  28.57  -  -  5  71.43 
13. การบําบัดน้ําเสีย  -  -  -  -  -  -  7  100 

สวนที่  2  สถานภาพสถานประกอบการโรงฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว  สภาพปญหา  อุปสรรค 
ของโรงฆาสัตวในพื้นที่จังหวัดชัยภูมิ 
1.จากการสํารวจผูประกอบการโรงฆาสัตว และจําหนายเนื้อสัตว จํานวน  84  ราย  มีสถานภาพสถาน 
ประกอบการโรงฆาสัตว  ดังนี้ 

1.1 มี ใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตวโรงพักสัตว และการฆาสัตว  (แบบ ฆจส.2) จํานวน 65โรง 
(77.38%)ไมมีใบอนุญาตฯ  จํานวน  19 โรง  (22.62%) โดยสวนใหญเปนโรงฆาสัตวเอกชนหรือกิจการ 
สวนตัว  จํานวน 76 โรง  (90.48%  )และเปนโรงฆาสัตวของหนวยงานราชการ จํานวน 8 โรง ( 9.52%) 

1.2  เปนโรงฆาโค-กระบือ จํานวน 43 โรง  (51.19%)เปนโรงฆาสุกร  จํานวน 24 โรง ( 28.97%) 
เปนโรงฆาสุกร –โค-กระบือ  จํานวน 10  โรง (11.90%)  เปนโรงฆาสัตวปก  จํานวน 7  โรง ( 8.33 %)  ไมมี 
โรงฆาขนาดใหญ  โดยสวนใหญเปนโรงฆาขนาดเล็ก จํานวน 81 โรง ( 96.43%)และเปนโรงฆาขนาดกลาง 
จํานวน 3 โรง (3.57%)  อยูในการควบคุมของเทศบาลเมือง 1 แหง (1.19%) เทศบาลตําบล 8 แหง( 9.52%) 
และองคการบริหารสวนตําบล  75  แหง (89.29%) 

1.3 ระยะเวลาการประกอบกิจการโรงฆาสัตว ระยะเวลา 1 - 5 ป จํานวน 9 ราย ( 10.71% ) ระยะเวลา 
10 – 15 ป  จํานวน 59 ราย  ( 70.23 %) ระยะเวลา 15 - 20  ป  จํานวน 10  ราย ( 11.90% )ระยะเวลา 20  ป 
จํานวน  6 ราย ( 7.14%) เปนการฆาสัตวเพ่ือจําหนาย จํานวน 66 โรง (78.57%)  เปนการฆาสัตวเพ่ือจําหนาย 
และรับจางฆาสัตว จํานวน 10 โรง (11.91%) เปนการรับจางฆาสัตวเพียงอยางเดียว จํานวน 8 โรง (9.52%) 

1.4 มีพนักงานเจาหนาที่โรงฆาสัตว จํานวน 8 ราย (9.52% ) ไมมีพนักงานเจาหนาที่โรงฆาสัตว 
จํานวน  75 ราย  (89.29% ) มีพนักงานตรวจโรคสัตว  จํานวน  65 ราย (77.38%  )  ไมมีพนักงานตรวจโรค



สัตว  จํานวน19  ราย (22.62  %)  จํานวนคนงานประจําโรงฆาสัตว  1 -  5 คน จํานวน 81 ราย ( 96.43% ) 
จํานวนคนงานประจําโรงฆาสัตว  ขนาด  5 – 10  คน จํานวน  3  ราย  ( 3.57% ) 

1.5 จํานวนสุกรที่ถูกฆาตอวัน 1-5 ตัว  จํานวน 31 ราย ( 91.18 %) ขนาด 5-10 ตัวตอวัน จํานวน 2 
ราย (5.88%) ขนาด  50-100  ตัวตอวัน  จํานวน  1  ราย  ( 2.94%) จํานวนโค-กระบือที่ถูกฆาตอวัน 1 - 5 ตัว 
จํานวน  52 ราย  ( 98.11%)  ขนาด 5 - 20 ตัวตอวัน จํานวน 1 ราย (1.89%) จํานวนสัตวปกที่ถูกฆาตอวัน 
นอยกวา 500 ตัวตอวัน จํานวน 6 ราย ( 85.71%) ขนาด 500 – 4,000  ตัวตอวัน จํานวน 1  ราย (14.29%) 
วิธีการฆาสัตว  ทําสลบดวยการซอตไฟฟา  จํานวน 4 โรง (4.76%) ทุบหัวและแทงคอ จํานวน 73 โรง 
(86.90%) แทงคอเชือด จํานวน 7 โรง ( 8.3%) ที่มาของสัตวที่นํามาฆา ซ้ือจากพอคาคนกลาง จํานวน 8ราย 
(9.52%)  รับจากฟารมโดยตรง จํานวน 2 ราย ( 2.38%) ซ้ือจากเกษตรกรรายยอย จํานวน 4ราย (4.76%) นํามา 
จากหลายชองทาง จํานวน70 ราย (83.33%) 

1.6 ที่มาของรายไดของโรงฆาสัตว รับจางฆาสัตว  จํานวน 18 ราย (11.32%) จําหนายเนื้อสัตว 
จํานวน 75 ราย (47.17%) การแปรรูปเนื้อสัตวจํานวน 66 ราย (41.51%)  ผลกําไรของสถานประกอบการโรง 
ฆาสัตว  มีความพอใจจํานวน 46 ราย ( 54.76%) ไมมีความพอใจจํานวน  38  ราย  (45.24% ) 

1.7 เงินทุนในการปรับปรุงโรงฆาสัตว  มี  ทุนเพียงพอ  จํานวน 4 ราย (4.76 %)  มีทุนไมเพียงพอ 
จํานวน 80 ราย  (95.24%)  ผลตอบแทนสถานประกอบการปจจุบัน คุมทุน จํานวน 4 ราย ( 4.76 %) ไมคุม 
ทุน  จํานวน 80 ราย ( 95.24%)  ผลตอบแทนหากปรับปรุงโรงฆาสัตวใหเปนมาตรฐาน  ไมคุมทุน 84 (100%) 

1.8 ความเหมาะสมของกฎหมายที่ใชบังคับ  ควรปรับปรุง จํานวน 46 ราย( 54.76 %) ดีเหมาะสม 
แลว   จํานวน  38  ราย  (45.24%) 

1.9 ผูประกอบการโรงฆาสัตวไมเห็นดวยกับใหมีหองเย็น  จํานวน 80 ราย( 95.24%) แตเห็นดวยกับ 
การใหมีรถหองเย็นสําหรับขนสงเนื้อสัตวไปจําหนาย  จํานวน 59 ราย  ( 70.23%) 
2. จากการสอบถามสําหรับผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตวในตลาดสดของจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 27 ตลาด 
สด จํานวน  153  แบบสอบถาม พบวา 

2.1 ประเภทสถานที่จําหนายเนื้อสัตว ตลาดสดเทศบาล จํานวน 111 ราย  (72.55%)  ตลาดสด 
เอกชน จํานวน  15 ราย (9.80%)  ตลาดนัด  จํานวน 18 ราย  ( 11.76%)  รถเร  จํานวน 9 ราย  (5.88%) 

2.2 ประเภทเนื้อสัตวที่ผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตว จําหนาย  เนื้อโค จํานวน  43 ราย  (27.04%) 
เนื้อกระบือ จํานวน  2 ราย  (1.26%)  เนื้อสุกร จํานวน 84 ราย  (52.83%)  ชิ้นสวนไก จํานวน 14 ราย 
(8.81%)  ไกกลม (ไกทั้งตวั) จํานวน 3 ราย  (1.89%)  ผลิตภัณฑเนื้อสัตว (ลกูชิ้น ไสกรอก) จํานวน 13 ราย 
(8.18%) เปนลักษณะการขายปลีก  จํานวน 39 ราย  (25.49%)  ขายสง จํานวน 8 ราย  (5.23%) เปนทั้งขาย 
ปลีกและขายสงจํานวน  106  ราย  (69.28%) 

2.3  แหลงที่มาของเนื้อสัตว  ฆาในโรงฆาสัตว  จาํนวน  89 ราย  (47.59%)  ฆาสัตวหลังบาน 
จํานวน 43 ราย  (22.99%)  ซ้ือจากพอคาคนกลางทราบแหลงที่มาของเนื้อสัตว  จํานวน 27 ราย  (14.44%) 
ซ้ือจากพอคาคนกลางไมทราบแหลงที่มาของเนื้อสัตว  จํานวน  5  ราย  ( 2.67%)  ซ้ือจากหางสรรพสินคา 
จํานวน  15  ราย  (8.02%)  ซ้ือจากรานจําหนายเนื้อสัตวของบริษัท  จํานวน  8 ราย  (4.28%)



2.4 ผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตวเห็นวาสภาพโรงฆาสัตวของจังหวัดชัยภูมิ  มีการพัฒนาในเรื่อง 
ความสะอาด ถูกสุขลักษณะมากขึ้น เหมาะสม จํานวน 32 ราย (20.92%) ไมเหมาะสม จํานวน 98 ราย 
( 64.05%)  มีปญหาในเรื่องสุขลักษณะที่ดีผูฆาสัตว จํานวน 17  ราย  (11.11 %)  มีปญหาเรื่องส่ิงแวดลอม 
จํานวน54 ราย  (35.29  %)  มีปญหาเรื่องการบริการ จํานวน 9 ราย  ( 5.88%)  มีปญหาการจัดการ 
สุขาภิบาลการฆาสัตวและการดูแลความสะอาดภายในโรงฆาสัตว จํานวน 73 ราย (47.71%)  และไมเคยเขา 
ไปดูโรงฆาสัตว จํานวน 23 ราย  (  15.03%) 

2.5  ผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตวตองการใหจังหวัดชัยภูมิพัฒนาโรงฆาสัตวใหเปนมาตรฐาน 
จํานวน  98  ราย  (64.05%)  ไมตองการจํานวน  55  ราย  ( 35.95%) 
3. จากการขอมูลเกี่ยวกับการเลือกซ้ือเนื้อสัตวและทัศนคติการพัฒนาโรงฆาสัตวและสถานที่จําหนายเนื้อใน 
ตลาดสดของจังหวัดชัยภูมิ จํานวน 27  ตลาดสด   จํานวน  810  ราย พบวา 

3.1 ผูบริโภคจังหวัดชัยภูมิชอบซ้ือเนื้อสัตวจาก  ตลาดสด จํานวน 268 ราย (33.09%)  เขียงเนื้อทั่วไป 
จํานวน 179 ราย  ( 22.10%)  ตลาดนัด  จํานวน 112 ราย  ( 13.83%)  ซุปเปอรมารเก็ต  จํานวน  99  ราย 
( 12.22%)  รานจําหนายเนื้อสัตว  จํานวน  76 ราย  (9.38%)  รถเรจํานวน  76 ราย  (9.38%) 

3.2 ปจจัยที่มีผลตอการตัดสินใจในการเลือกซ้ือเนื้อสัตว  พิจารณาจากคุณภาพเนื้อสัตวและความ 
ปลอดภัย จํานวน 293 ราย  ( 33.41%)  พิจารณาจากราคาหรือการลดแลกแจก จํานวน164  ราย  ( 18.70%) 
พิจารณาจากสถานที่จําหนายเนื้อสัตวและผูขาย  จํานวน 154 ราย  ( 17.56%)  พิจารณาจากความสะดวกซ้ือ 
จํานวน  159  ราย  (18.13%)  พิจารณารักษาบรรจุภัณฑ  จํานวน 107 ราย  ( 12.20%) 

3.3 ประเภทเนื้อสัตวที่ทานชอบบริโภคมากที่สุด  เนื้อรอน  ( เนื้อที่ไมไดผานการแชเย็นจาก 
กระบวนการฆาตั้งแตโรงฆาสัตว)จํานวน  668  ราย  ( 82.47%) เนื้อเย็น  ( เนื้อที่ผานการแชเย็นจาก 
กระบวนการฆาตั้งแตโรงฆาสัตว) จํานวน  142  ราย  ( 17.53%) 

3.4  ผูบริโภคเห็นวาสภาพโรงฆาสัตวของจังหวัดชัยภูมิ มีสภาพเหมาะสม ( มีความสะอาด ปลอดภัย 
ตอผูบริโภค ) จํานวน  72  ราย(8.89%) และเห็นวาไมเหมาะสม (ความสะอาดไมเพียงพอหรือสกปรก ) 
จํานวน 189 ราย( 23.33%)  มีปญหาในเรื่องสุขลักษณะจํานวน 109 ราย ( 55.05 %)มีปญหาเรื่องส่ิงแวดลอม 
จํานวน 89 ราย ( 44.95%) และไมเคยเขาไปดูในโรงฆาสัตว  จํานวน 549 ราย ( 67.78%) 

3.5  ผูบริโภคตองการใหจังหวัดชัยภูมิพัฒนาโรงฆาสัตวใหเปนมาตรฐาน จํานวน 583 ราย 
( 71.98%)  ไมตองการใหจังหวัดชัยภูมิพัฒนาโรงฆาสัตวใหเปนมาตรฐาน  จํานวน  227  ราย  ( 28.02%) 

สวนที่ 3 ขอมูลผลวิเคราะหตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตว 
และการฆาสัตว(ฆจส.2) 

ในปงบประมาณ 2553 และ 2554 ทําการตรวจวิเคราะหคณุภาพเนื้อสัตว จํานวน 217 ตัวอยาง และ 230 
ตัวอยาง ตามลําดับ พบวาโรงฆาโค-กระบือ โรงฆาสุกร โรงฆาสัตวปกทีไ่ดรบัใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพัก 
สัตวและการฆาสัตว (ฆจส.2) มีผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพเนื้อสัตวผานเกณฑมาตรฐานในทกุรายการวิเคราะห 
เพียงรอยละ 56.7  49.7  46.2 ตามลําดับ และมคีวามแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิต(ิp- value<0.05)ของโรงฆา 
โค-กระบือกับโรงฆาสุกร ในการตรวจวิเคราะหเชื้อ Salmonella spp. และ S.aureus  สวนรายการวิเคราะหคุณภาพ 
เนื้อสัตวอื่นๆไมมีความแตกตางอยางมนีัยสําคญัทางสถิติ (p- value<0.05) (ตารางท่ี 6)



เม่ือเปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะหคณุภาพเนื้อสัตว ระหวางปงบประมาณ 2553 กับ ป2554 พบวา 
มีความแตกตางอยางมีนัยสําคญัทางสถิติ (p - value<0.05) ของโรงฆาโค-กระบือ ในการตรวจวิเคราะหเชื้อ 
Salmonella spp. S.aureus และ E.coli  และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p - value<0.05) ของโรง 
ฆาสุกร  ในการตรวจวิเคราะหเชื้อ  S.aureus  และ  Coliform  สวนรายการวิเคราะหคุณภาพเนื้อสัตวอืน่ๆไมมี 
ความแตกตางอยางมีนยัสําคัญทางสถิต(ิp- value<0.05) (ตารางที่ 6) 

เมื่อเปรียบเทียบการตรวจวิเคราะหคุณภาพเนื้อสัตว ของโรงฆาโค-กระบือ สุกร และสัตวปก ใน 
ปงบประมาณ 2553 พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p - value<0.05)ในการตรวจวิเคราะหเชื้อ 
Salmonella spp.และมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p - value<0.05)ในโรงฆาโค-กระบือกับโรงฆา 
สุกร ในการตรวจวิเคราะห S.aureus  และในปงบประมาณ 2554 พบวามีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ 
(p - value<0.05) ในโรงฆาโค-กระบือกับโรงฆาสุกร ในการตรวจวิเคราะห Salmonella spp.และมีความแตกตาง 
อยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p  -  value<0.05) ในโรงฆาโค-กระบือกับโรงฆาสัตวปก ในการตรวจวิเคราะห 
S.aureus  (ตารางท่ี 6) 

ตารางท่ี 6 แสดงผลวิเคราะหตัวอยางเนื้อสัตวจากโรงฆาสัตวที่ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆาสัตว โรงพักสัตวและการฆา 
สัตว(ฆจส.2) ในปงบประมาณ 2553-2554 

รายการตรวจ 
วิเคราะหคุณภาพ 
เนื้อสัตวจาก 
หองปฏิบัติการ 

ปงบประมาณ 2553  ปงบประมาณ2554  รวมป 2553-2554 
โรงฆา 

โค-กระบือ 
โรงฆา 
สุกร 

โรงฆา 
สัตวปก 

โรงฆา 
โค-กระบือ 

โรงฆา 
สุกร 

โรงฆา 
สัตวปก 

โรงฆา 
โค-กระบือ 

โรงฆา 
สุกร 

โรงฆา 
สัตวปก 

ผาน
(%) 

ผาน
(%) 

ผาน
(%) 

ผาน
(%) 

ผาน
(%) 

ผาน
(%) 

ผาน
(%) 

ผาน
(%) 

ผาน
(%) 

MA(Micro Assay)  99.3 
(137/138) 

100 
(72/72) 

100 
(7/7) 

100 
(107/107) 

100 
(117/117) 

100 
(6/6) 

99.6 
(244/245) 

100 
(189/189) 

100 
(13/13) 

Salmonella spp.  86.2 a,b,1 

(119/138) 
61.1 a 

(44/72) 
57.1 b 

(4/7) 
96.3 c,1 

(103/107) 
66.7 c 

(78/117) 
100 
(6/6) 

90.6 d 

(222/245) 
64.61 d 

(122/189) 
76.9 
(10/13) 

S.aureus  96.4 a,1 

(133/138) 
86.1 a,2 

(62/72) 
100 
(7/7) 

100 b,1 

(107/107) 
96.6 2 

(113/117) 
83.3 b 

(5/6) 
98 c 

(240/245) 
92.6 c 

(175/189) 
92.3 
(12/13) 

Colifrom  93.5 
(129/138) 

87.5 1 

(63/72) 
85.7 
(6/7) 

97.2 
(104/107) 

98.3 1 

(115/117) 
100 
(6/6) 

95.1 
(233/245) 

94.2 
(178/189) 

92.3 
(12/13) 

E.coli  88.4 1 

(122/138) 
88.9 
(64/72) 

100 
(7/7) 

98.1 1 

(105/107) 
94 

(110/117) 
100 
(6/6) 

92.7 
(227/245) 

92.1 
(174/189) 

100 
(13/13) 

Total bacterial 
count 

69.6 
(96/138) 

73.6 
(53/72) 

71.4 
(5/7) 

74.8 
(80/107) 

70.9 
(83/117) 

83.3 
(5/6) 

71.8 
(176/245) 

72 
(136/189) 

76.9 
(10/13) 

Enterococcus 
spp. 

72.5 
(100/138) 

79.2 
(57/72) 

71.4 
(5/7) 

79.4 
(85/107) 

83.8 
(98/117) 

66.7 
(4/6) 

75.5 
(185/245) 

82 
(155/189) 

69.2 
(9/13) 

รวม  52.9 
(73/138) 

51.4 
(37/72) 

28.6 
(2/7) 

61.7 
(66/107) 

48.7 
(57/117) 

66.7 
(4/6) 

56.7 
(139/245) 

49.7 
(94/189) 

46.2 
(6/13) 

หมายเหตุ 
1. อักษรยกท่ีเหมือนกันในแตละรายการวิเคราะหของแตละป แสดงถึงมีความแตกตางกันอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ (p- valve<0.05) 
2.เลขยกท่ีเหมือนกัน ในป 2553 และ 2554 ในแตละชนิดโรงฆาแสดงถึงมีความแตกตางอยางมีนัยสําคัญทางสถิติ(p- valve<0.05)



ผลและการวิจารณ 
เม่ือพิจารณาศักยภาพในการพัฒนาโรงฆาสัตวตามขอกําหนดมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆา 

สัตวทั่วไป มกษ. 9004-2547 8 พบปญหาหรือส่ิงที่จะตองปรับปรุงแกไข  คือ  ดานเครื่องมือ เครื่องจักรและ 
อุปกรณ ไมเหมาะสม  ดานการตรวจสัตวกอนและหลังฆา ไมไดปฏิบัติหรือไมมีการตรวจเปนประจําของ 
พนักงานเจาหนาที่และพนักงานตรวจโรคสัตวประจําโรงฆาสัตว  ดานหองแชเย็นทุกโรงฆาสัตวยังไมมีหอง 
แชเย็นสําหรับเก็บรักษาคุณภาพเนื้อสัตว  ดานระบบบําบัดน้ําเสียโดยสวนใหญจะเปนบอพักน้ําเสียยังไมมี 
ระบบบําบัดน้ําเสีย หรือมีแตไมเหมาะสม  ดานพาหนะขนสงซากและเนื้อสัตว ไมใชยานพาหะที่ออกแบบ 
สําหรับการขนสงเนื้อสัตวโดยเฉพาะ  การบันทึกขอมูลทุกโรงฆาสัตวไมมีการบันทึกขอมูลเลย  ดานการ 
จัดการและควบคุมสุขลักษณะ ระบบการควบคุมสัตวพาหะและการตรวจสุขภาพประจําปไมมีการปฏิบัติ 
และดานการฆาสัตว ยังใชวิธีทุบหัวและแทงคออยูซ่ึงไมเปนวิธีการฆาสัตวแบบมีมนุษยธรรม(Humane 
slaughtering)  ซ่ึงสภาพปญหาดังกลาวสอดคลองกับการศึกษาของสมบัติและคณะ(2548) 6  ในการสํารวจ 
และวิเคราะหสถานภาพโรงฆาสุกรในประเทศไทย  และสอดคลองกับการศึกษาของวสันตและคณะ 
(2550) 5 ในการประเมินโรงฆาสัตวและคุณภาพเนื้อสัตว ของประเทศไทย  เมื่อพิจารณาปญหาของโรงฆา 
สัตวแตละชนิดสัตวตามขอกําหนดการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตวปก มกษ. 9008-2547 9  การปฏิบัติที่ดี 
สําหรับโรงฆาสัตวสุกร มกษ. 9009-2549 10 และการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาโค-กระบือ  มกษ. 9019-2550 11 

จะเห็นวา มีปญหาที่เหมือนกัน คือ  การบําบัดน้ําเสีย  ขั้นตอนการปฏิบัติงานภายในโรงฆาสัตว  การบรรจุ 
การตัดแตงเนื้อสัตว  หลักสุขาภิบาล/สุขลักษณะทั่วไป  การขนสงซากสัตวและเนื้อสํตว(เฉพาะโรงฆาโค- 
กระบือและโรงฆาสุกร  โรงฆาสัตวปกไมไดมีขอกําหนดในเรื่องนี้) และการลดอุณหภูมิซากหรือเนื้อสัตว 
ซ่ึงเปนปญหาสําคัญในการพัฒนาโรงฆาสัตวของจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากการบริโภคเนื้อสัตวของจังหวัด 
ชัยภูมิ ผูบริโภคสวนใหญรอยละ 82.47 ชอบบริโภคเนื้อรอน (เนื้อท่ีไมไดผานการแชเย็นจากกระบวนการฆา 
สัตวตั้งแตโรงฆาสัตว) ซ่ึงเปนคานิยมที่ไมสอดคลองกับหลักเกณฑมาตรฐานโรงฆาสัตว (GMP)  มาตรฐาน 
สินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ  มกษ. 9004-2547 8  ขอ 6  ที่กําหนดใหมีหองเย็นเพื่อควบคุมคุณภาพซาก 
สัตวใหใจกลางซากมีอุณหภูมิ ระหวาง 4-10 องศาเซลเซียส  และจะตองลดอุณหภูมิซากสัตวและเนื้อสัตวให 
มีอุณหภูมิที่ศูนยกลางซากสุกรหรือเนื้อ ไมเกิน 7 องศาเซลเซียส กอนจําหนายหรือระหวางการเก็บรักษาเพื่อ 
รอจําหนาย  ตามขอกําหนด มกษ. 9008-2549 9 ของโรงฆาสัตวปก ขอ 8  ตามขอกําหนด มกษ. 9019-2550 11 

ของโรงฆาโค-กระบือ  ขอ12  และตามขอกําหนด มกษ.9009-2549 10 ของโรงฆาสุกรขอ 10  เพื่อเก็บรักษา 
คุณภาพเนื้อสัตวใหมีคุณภาพ 

จากปญหาของสภาพโรงฆาสัตวดังกลาวกอใหเกิดการปนเปอนเชื้อโรคตางๆซ่ึงจะเห็นไดจากผล 
ตรวจวิเคราะหคุณภาพเนื้อสัตวใน โรงฆาโค-กระบือ โรงฆาสุกร และโรงฆาสัตวปกที่ไดรับใบอนุญาตตั้งโรงฆา 
สัตว โรงพักสัตวและการฆาสัตว (ฆจส.2)  ในปงบประมาณ 2553และ2554 พบวามีตัวอยางเนื้อสัตวผานเกณฑ 
มาตรฐานในทุกรายการวิเคราะหเพียงรอยละ 56.7  49.7  46.2 ตามลําดับ ซ่ึงมีเช้ือโรคปนเปอนในเนื้อสัตว 
คอนขางสูงโดยสาเหตุหนึ่งของการปนเปอนเชื้ออาจเกิดจากกระบวนการฆาสัตว และชําแหละเนื้อสัตวบนพื้นที่ 
ไมสะอาด และไมมีระบบราวแขวน ซ่ึงสอดคลองกับการศึกษาของพิทักษ  (2548) 3 พบวาระหวางเดือน 
มกราคม-เมษายน  2546  เนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวเทศบาลนครขอนแกนที่ไมมีระบบราวแขวนซากสุกรมีการ



ปนเปอนเชื้อ Salmonella spp. รอยละ 41 แตเนื้อสุกรจากโรงฆาสัตวเทศบาลเมืองเลย มีระบบแขวนซากสุกร  พบ 
เชื้อเพียงรอยละ 7  สวนสาเหตุอื่นๆที่ทําใหเชื้อ Salmonella spp.ปนเปอนเนื้อสัตวได เชน มีการปนเปอนเชื้อจาก 
เครื่องในและลําไสของสัตวสูเนื้อสัตว (Gill and Jones, 1997) 13  ดังนั้นเพื่อลดจํานวนเชื้อ Wong,L.F et  al. 
(2002) 14 จึงมีขอแนะนําในการลดจํานวนเชื้อโดยใชน้ํารอนอุณหภูมิ  62  องศาเซลเซียสในขั้นตอนลวกซาก 
สุกรกอนทําการถอนขน และเพิ่มกระบวนการ ใชไฟลนเพื่อถอนขนออน (Singering) โดยใชอุณหภูมิ 1300-1500 
องศาเซลเซียส จะชวยลดจํานวนเชื้อลงได  ซ่ึงยังไมมีการปฏิบัติในขั้นตอนนี้สําหรับผูประกอบการโรงฆาสัตว 
จังหวัดชัยภูมิ  จึงทําใหตรวจพบเชื้อ Salmonella spp. โรงฆาสัตวของจังหวัดชัยภูมิ(โค-กระบือ สุกร และสัตวปก) 
(ตารางที่ 6) แตในป 2554  พบวาโรงฆาสัตวปก ไมพบเชื้อ  Salmonella spp  เลยนั่นอาจจะเกิดจากมีการทําความ 
สะอาดซากที่ถูกตองเหมาะสมซ่ึงสอดคลองกับการตรวจประเมินตามขอกําหนด มกษ. 9008-2549 9 (ตารางที่ 3) ที่ 
ประเมินการทําความสะอาดซากสัตวปก มีความเหมาะสมรอยละ 100  นอกจากนี้ปญหาการขนสงซากหรือ 
เนื้อสัตวเปนปญหาที่สําคัญที่จะตองใหความสําคัญ เพราะเปนปจจัยเส่ียงที่กอใหเกิดการปนเปอนเชื้อโรค ซ่ีง 
จะเห็นไดจากการศึกษาของเรณู และคณะ (2550) 4  ซ่ึงทําการศึกษาการเปล่ียนแปลงจํานวนเชื้อแบคทีเรีย 
Salmonella spp.บนซากสุกรระหวางการขนสง (อุณหภูมิซากอยูระหวาง 26.7 - 35.5 องศาเซลเซียส)  ซ่ึงกอน 
การขนสง ไมพบเชื้อแบคทีเรียดังกลาวในซากสุกรจํานวน8 ซาก  แตภายหลังการขนสง พบเชื้อ 6 ซาก จาก 8 
ซาก  สวนปญหาการปนเปอนเชื้อ Coliform  และ E.coli ถึงแมจะพบการปนเปอนที่ไมสูงมาก(ตารางที่ 6)ก็ 
จะตองจัดการไมใหมีการปนเปอน ซ่ึงสาเหตุของการปนเปอนเชื้อ Coliform  และ E.coli ในเนื้อสัตว เกิดจาก 
การปนเปอนเช้ือจากลําไสของสัตวสูเนื้อสัตวโดยตรง หรือโดยทางออมเกิดจากการปนเปอนเชื้อผานภาชนะ 
อุปกรณ หรือเครื่องมือในกระบวนการฆา และผลิตเนื้อสัตวที่ไมสะอาด โดย Berrang et al. (2000) 12 พบวา 
จํานวนเชื้อ Coliform  และ E.coli ที่ซากสัตวปกเพิ่มขึ้นหลังจากผานเครื่องถอนขนที่สกปรก เชนเดียวกับการ 
วิจัยของจุฑารัตนและคณะ (2548) 1 พบวาจํานวนเชื้อ Coliform  และ E.coli เพิ่มขึ้นในซากสุกรที่ออกจากเครื่อง 
ลวกขนสุกร ตามปริมาณของซากสุกรที่ลวกในหมอลวกขนสุกร และไดแนะนําใหถายน้ํารอน เติมน้ํา 
ใหมหลังลวกซากสุกรทุกๆ 7-10 ซาก จะชวยลดปริมาณเชื้อได ซ่ึงจะตองใหความรูแกผูประกอบการโรงฆา 
สัตวในการพัฒนากระบวนการฆาสัตวใหถูกสุขลักษณะและปลอดภัยตอผูบริโภคตอไป ทั้งนี้ถือวาการ 
สุขาภิบาลเปนหลักสําคัญตามมาตรฐานGMP(Good Manufacturing Practice)วาดวยสุขลักษณะทั่วไปหรือ 
โปรแกรมพื้นฐาน(Pre- requiste Programmes ) โดยตองมีการจัดการความพรอมดานสุขาภิบาลโครงสราง 
รวมถึงอุปกรณในกระบวนการผลิตที่ใชในโรงฆาสัตว (สุวิมล ,2543) 7  สําหรับกรณีการตรวจวิเคราะหยา 
ปฏิชีวนะตกคางในเนื้อสัตว โดยวิธี Micro Assay(MA)ในโรงฆาโค-กระบือ ในป 2553  จํานวน 1ตัวอยาง 
นั้นเปนปญหาที่เกิดขึ้นในงานฟารมเล้ียงสัตวเนื่องจากไมไดมีการหยุดยากอนสงโรงฆาสัตวหรืออาจจะเกิด 
จากความบกพรองของพนักงานโรคสัตว ที่ไมไดมีการตรวจสัตวกอนฆาอยางสม่ําเสมอ เพราะพนักงาน 
ตรวจโรคสัตวในปจจุบันของจังหวัดชัยภูมิจะใชเจาหนาที่ปศุสัตวเปนหลักซ่ึงไมสามารถปฏิบัติไดประจํา ณ 
โรงฆาสัตว ซ่ึงเปนขอจํากัดขอในการพัฒนาโรงฆาสัตวเขาสูระบบมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆา 
สัตว (GMP)

จากผลการศึกษา จะเห็นวาศักยภาพโรงฆาสัตว (โค-กระบือ สุกร และสัตวปก) ของจังหวัดชัยภูมิ ยัง 
ไมสามารถเขาสูระบบมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP) มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหาร 
แหงชาติได  เนื่องจากมีปญหา อุปสรรค และขอจํากัดในหลายดาน ไดแกสภาพโรงฆาสัตวสวนใหญเปนโรง



ฆาขนาดเล็ก(96.43%) มีอายุการใชงาน 10-15ป (70.43%)ซ่ึงมีสภาพเส่ือมโทรม ลักษณะการฆาสัตวเพื่อ 
จําหนายของตนเอง(78.57%)ไมใชลักษณะธุรกิจรับจางฆาสัตว ทําใหมีรายไดนอยเพราะที่มาของรายไดจะ 
ไดจากการจําหนายเนื้อสัตว(47.17%)และการแปรรูปเนื้อสัตว (41.51%)เปนหลัก ผูประกอบการสวนใหญ 
เปนภาคเอกชน(90.48%)ไมมีเงินทุนเพียงพอ(95.24%)สําหรับการพัฒนาโรงฆาสัตวและระบบการขนสง 
เนื้อสัตวตามระบบมาตรฐานไดเหมือนโรงฆาสัตวของราชการซ่ึงมีงบประมาณสนับสนุนจากรัฐบาลและ 
ผูประกอบการโรงฆาสัตว  เห็นวาหากปรับปรุงโรงฆาสัตวใหเปนโรงฆามาตรฐานแลวไมคุมทุน(100%)ซ่ึง 
สอดคลองกับการศึกษาของสมบัติและคณะ(2548) 6 นอกจากนี้ขอกําหนดบางขอ เชนเรื่องหองแชเย็นยังไม 
สอดคลองกับบริบททางสังคมในพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตวของจังหวัดชัยภูมิ ซ่ึงนิยมเลือกซ้ือเนื้อรอน 
คือ เนื้อที่ไมไดผานการแชเย็นจากกระบวนการฆาตั้งแตโรงฆาสัตว (82.47%)ซ่ึงปญหาทัศนคติของผู 
ประกอบและผูบริโภคดังกลาวเปนปญหาที่ตองใชเวลาในการเปล่ียนทัศนคติ แตอยางไรก็ตามจากขอมูลการ 
สอบถามผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตว (64.05%)และผูบริโภค(23.33%)รูสภาพโรงฆาสัตวไมเหมาะสม 
และมีปญหาความสะอาดไมเพียงพอและตองการใหจังหวัดชัยภูมิพัฒนาโรงฆาสัตวใหเปนโรงฆาสัตว 
มาตรฐานทั้งในสวนผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตว (64.05%)และผูบริโภค(71.98%)ตองการพัฒนาโรงฆา 
สัตวใหเปนโรงฆาสัตวมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP) หากหนวยงานราชการ องคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน และภาคเอกชนที่ เกี่ยวของกับการพัฒนาโรงฆาสัตวของจังหวัดชัยภูมิ มีการ 
ประชาสัมพันธหรือใหความรูความปลอดภัยทางอาหาร เพื่อชี้ใหเห็นโทษของการบริโภคอาหารที่ไม 
ปลอดภัยอยางตอเนื่อง สม่ําเสมอ  โดยใชส่ือที่เขาถึงผูบริโภค ก็จะทําใหมีการเปล่ียนแปลงทัศนคติหรือ 
คานิยมที่ผิดได เพราะเมื่อผูซ้ือ(ผูบริโภคและผูจําหนายเนื้อสัตว) เลือกซ้ือเนื้อสัตวที่มาจากโรงฆาสัตวที่ได 
มาตรฐานเทานั้นก็จะทําใหเกิดสภาพบังคับทางสังคม เพ่ือกระตุนใหผูประกอบการโรงฆาสัตวตองพัฒนาโรง 
ฆาสัตวเขาสูมาตรฐาน(GMP)ตอไป ซ่ึงเปนสภาพบังคับที่ยั่งยืนเนื่องจากมีการตรวจสอบซ่ึงกันและกัน ใน 
สวนการบังคับใชกฎหมายนั้นไมใชทางแกไขที่เหมาะสม เนื่องจากขอกฎหมายที่ใชอยูในปจจุบันยังไม 
สอดคลองกับขอเท็จจริงของการฆาสัตวในปจจุบันซ่ึงผูประกอบการโรงฆาสัตวเห็นวาควรมีการปรับปรุง 
กฎหมายรอยละ 54.76 

สรุป 
จากผลที่ไดจากการศึกษา จะเห็นวาศักยภาพและความเปนไปไดในการปรับปรุงใหเขาสูระบบ 

มาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP)ของโรงฆาสัตวโค-กระบือ สุกร และสัตวปกของจังหวัด 
ชัยภูมิ ไมสามารถเขาสูระบบมาตรฐานฯไดในปจจุบัน เนื่องจากไมครบองคประกอบและไมมีการปฏิบัติตาม 
ขอกําหนดหลายขอกําหนด รายละเอียดตามตารางที่ 2, 3, 4และ5 กรณีโรงฆาสัตวที่ไมสามารถเขาสูระบบ 
มาตรฐานฯนั้น มีปจจัยและขอจํากัดในหลายดานที่ไมเอ้ืออํานวยตอการพัฒนาโรงฆาสัตวเขาสูระบบ 
มาตรฐานฯไดแกสภาพโรงฆาสัตวเส่ือมโทรมและมีขนาดเล็กและวิถีการฆาสัตวไมใชลักษณะธุรกิจรับจาง 
ฆาสัตว  ผูประกอบการสวนใหญเปนภาคเอกชนและไมมีเงินทุนเพียงพอสําหรับการพัฒนาโรงฆาสัตวและ 
ระบบการขนสงเนื้อสัตวตามระบบมาตรฐาน ทัศนคติของผูประกอบการมองวาหากปรับปรุงโรงฆาสัตวให 
เปนโรงฆามาตรฐานแลวไมคุมทุน  นอกจากนี้ขอกําหนดบางขอ เชนหองแชเย็น ไมสอดคลองกับบริบททาง 
สังคมในพฤติกรรมการบริโภคเนื้อสัตวของจังหวัดชัยภูมิ เนื่องจากผูบริโภคนิยมเลือกซ้ือเนื้อที่ไมไดผานการ



แชเย็นจากกระบวนการฆาตั้งแตโรงฆาสัตวและไมใหความสําคัญของระบบทวนสอบในที่มาหรือแหลงผลิต 
เนื้อสัตว ดังนั้น การจะพัฒนาโรงฆาสัตวจังหวัดชัยภูมิใหเขาสูระบบมาตรฐานฯนั้นจะตองเขาใจ เขาถึง เพื่อ 
พิจารณาองคประกอบแตละภาคสวนที่เกี่ยวของและดําเนินพัฒนาโรงฆาสัตว โดยบูรณาการแบบมีสวนรวม 
และการยอมรับจากผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวน ซ่ึงไดแก. ภาครัฐ  ภาคผูประกอบการ และภาค 
ประชาชนหรือผูบริโภค จะตองดําเนินการแบบมีสวนรวมไตรภาคี  เพ่ือใหเกิดสภาพบังคับทางสังคม และให 
มีพัฒนาโรงฆาสัตวเขาสูมาตรฐานปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP)ตอไป 

ขอเสนอแนะ 
การจะดําเนินงานพัฒนาโรงฆาสัตวใหเขาสูระบบมาตรฐานการปฏิบัติที่ดีสําหรับโรงฆาสัตว (GMP) 

นั้น  จะตองบูรณาการแบบมีสวนรวมและการยอมรับจากผูที่มีสวนเกี่ยวของในทุกภาคสวนพิจารณา 
องคประกอบแตละภาคสวนที่เกี่ยวของกับการพัฒนาโรงฆาสัตว  ซ่ึงจะพบวามี 3 ภาคสวน  คือ  1. ภาครัฐ 
ไดแก นโยบายรัฐหรือประเทศ ยุทธศาสตรจังหวัด และหนวยงานรัฐและเจาหนาที่รัฐที่เกี่ยวของกับการฆา 
สัตว  2. ภาคผูประกอบการ ไดแก ผูประกอบการโรงฆาสัตว ผูประกอบการจําหนายเนื้อสัตว รวมถึงองคกร 
ปกครองสวนทองถ่ิน ซ่ึงมีหนาที่ตองจัดใหมีโรงฆาสัตว สําหรับใหบริการ หรือองคบริหารสวนตําบลที่มีโรง 
ฆาสัตวที่ตองควบคุมกํากับดูแลหรือจัดตั้งโรงฆาสัตว  3. ภาคประชาชนหรือผูบริโภค ซ่ึงเปนผูเสียหายจาก 
การบริโภคเนื้อสัตวที่ไมปลอดภัย  จะตองดําเนินการแบบมีสวนรวมไตรภาคี โดยมีแนวทางดําเนินการ ดังนี้ 

1.ในสวนภาครัฐ 
1.1 บูรณาการกับหนวยงานที่เกี่ยวของและองคกรปกครองสวนทองถ่ิน  เพื่อรวมกันพัฒนาโรงฆา 

สัตวมาตรฐาน(GMP) โดยเสนอแผนการพัฒนาโรงฆาสัตวมาตรฐาน(GMP) ใหเปนยุทธศาสตรหรือนโยบาย 
ของจังหวัด หรือของประเทศ  โดยกําหนดใหมีโรงฆาสัตวมาตรฐาน ทุกพื้นที่ 

1.2 สรางเครือขายกับสถาบันการศึกษาหรือหนวยงานที่มีความชํานาญดานตางๆ เชน ดานการตลาด 
ดานการพัฒนาผลิตภัณฑเนื้อสัตว  ดานการกอสราง  ดานอุตสาหกรรม  เพื่อพัฒนาความรูโรงฆาสัตว 
มาตรฐาน(GMP) แกผูประกอบการ รวมทั้งการเพิ่มมูลคาในการทําอาชีพการฆาสัตวและจําหนายเนื้อสัตว 
หรือผลิตภัณฑสัตว รวมทั้งวิ เคราะหความคุมทุนและความคุมคาในการจัดทําโรงฆาสัตวมาตรฐาน 
(GMP)รวมทั้งประสานงานการสงเสริมการตลาดเนื้อสัตวกับองคกรการคาหรือหางสรพสินคาขายปลีก-สง 
ดวย 

1.3 จัดหาแหลงทุนหรือสินเชื่อดอกเบี้ยต่ํา สนับสนุนภาคเอกชนองคกรปกครองสวนทองถ่ิน 
จัดสรางหรือปรับปรุงโรงฆาสัตวใหเขาสูระบบมาตรฐาน(GMP) 

1.4  จัดทําแบบแปลนโรงฆาสัตวมาตรฐาน(GMP)  มาตรฐานสินคาเกษตรและอาหารแหงชาติ 
ตนแบบ ในขนาดยอย เล็ก กลาง ใหญ เพื่อสนับสนุนองคกรปกครองสวนทองถ่ินและผูประกอบการเอกชน 
ที่สนใจ 

1.5 หนวยงานจัดทํามาตรฐานทวนสอบหลักเกณฑมาตรฐานที่ใชอยู ใหสอดคลองกับสภาพ 
เศรษฐกิจและสังคม เพ่ือใหระบบมาตรฐานคงสภาพอยูและผลผลิตเนื้อสัตวสะอาดและปลอดภัยตอผูบริโภค 
ที่แทจริง 

1.6 ปราบปรามผูลักลอบฆาสัตวเถ่ือนอยางจริงจัง เม่ือมีโรงฆาสัตวมาตรฐาน(GMP)เพียงพอ



2. ในสวนภาคผูประกอบการ 
2.1 สรางจิตสํานึกรับผิดชอบตอผูบริโภค และซ้ือสัตยตออาชีพของตน สงเสริมการเพิ่มมูลคาจาก 

เนื้อสัตวและผลิตภัณฑแปรรูปเนื้อสัตว 
2.2 ใหความรวมมือกับเจาหนาที่ภาครัฐในการพัฒนาโรงฆาสัตวเขาสูมาตรฐาน โดยเฉพาะองค 

ปกครองสวนทองถ่ินตองใหความสําคัญในการพัฒนาโรงฆาสัตว และอยามองเรื่องการคุมทุนเปนที่ตั้ง ให 
มองเรื่องความคุมคาในการพัฒนาคุณภาพชีวิตเปนหลัก 

2.3  องคกรปกครองสวนทองถ่ินซ่ึงเปนเจาของตลาดสดจะตองสงเสริมใหนําเนื้อสัตวจากโรงฆา 
สัตวมาตรฐาน(GMP) มาจําหนายในตลาดสดของตนเอง รวมทั้งใหการรับรองเขียงหรือสถานที่จําหนาย 
เนื้อสัตวที่นําเนื้อสัตวมาจากโรงฆาสัตวมาตรฐาน(GMP) 

3.ในสวนภาคประชาชนหรือผูบริโภค เปนภาคที่เปนกลไกสําคัญที่จะกอใหเกิดการพัฒนาโรงฆาสัตว 
รวมถึงสถานที่จําหนายเนื้อสัตว เนื่องจากหากประชาชนหรือผูบริโภคไมเลือกซ้ือเนื้อสัตวที่ไมปลอดภัย มี 
ผลกระทบโดยตรงตอผูประกอบการ ดังเชนในอดีตผูบริโภคไมบริโภคเนื้อไกหรือไขไกในชวงที่โรคระบาด 
ไขหวัดนกสงผลกระทบตอผูประกอบการซ่ึงเปนการบังคับผูประกอบการทางสังคม(SOCAIL SANGTION) 
ที่ไดผล   ดังนั้นแผนการดําเนินงานในภาคนี้คือ 

3.1 สรางจิตสํานึกใหผูบริโภคเห็นความสําคัญในการเลือกซ้ืออาหารที่ปลอดภัย เพื่อสรางสภาพ 
บังคับทางสังคม ใหผูประกอบการผลิตอาหารที่ปลอดภัยเทานั้น 

3.2 เนนการประชาสัมพันธที่เขาถึงและตอเนื่อง ในรูปแบบตางๆ เพื่อสรางเครือขายประชาสัมพัฯธ 
การเลือกซ้ืออาหารที่ปลอดภัยและสรางสภาพบังคับทางสังคม 
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