
 
สรุปผลการรับฟังความคิดเห็น 

ร่าง พระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... 
ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 

 

  ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้เสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. ....            
ต่อคณะรัฐมนตรีเพ่ือพิจารณา ซึ่งคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๖๒ เห็นชอบในหลักการ                    
ของร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... และส่งร่างไปยังส านักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา            
เพ่ือตรวจพิจารณา คณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่  ๑๐ ได้ตรวจพิจารณาร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ                      
การสัตวบาล พ.ศ. .... เสร็จสิ้นวาระที่ ๓ เมื่อวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ และมีความเห็นให้จัดประชุมรับฟัง               
และแสดงความคิดเห็นจากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เพ่ือเป็นข้อมูลในการเสนอร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพ
การสัตวบาล พ.ศ. .... ต่อไป 
  กรมปศุสัตว์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จึงได้ด าเนินการจัดประชุมรับฟังและแสดง      
ความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา 
คณะที่ ๑๐ เสร็จสิ้นวาระที่ ๓ แล้ว จากหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง ในวันพฤหัสบดีที่ ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 
เพ่ือให้เป็นไปตามมาตรา ๗๗ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๖๐ และพระราชบัญญัติหลักเกณฑ์
การจัดท าร่างกฎหมายและการประเมินผลสัมฤทธิ์ของกฎหมาย พ.ศ. ๒๕๖๒ โดยสรุปการรับฟังความคิดเห็น                    
ได้ ดังนี้ 

๑. วิธีการรับฟังความคิดเห็น 
๑.๑ รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.dld.go.th 
๑.๒ รับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็น 

  ๒. จ านวนครั้งและระยะเวลาในการรับฟังความคิดเห็นแต่ละครั้ง 
๒.๑ รับฟังความคิดเห็นผ่านทางเว็บไซต์ www.dld.go.th ในระหว่างวันที่ ๓๑ ตุลาคม 

๒๕๖๒ ถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๓ 
๒.๒ รับฟังความคิดเห็นจากการประชุมรับฟังและแสดงความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ

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 โดยมีเข้าดูท้ังหมด ๗,๒๑๘ ครั้ง 
 ๓.๒ การรับฟังความคิดเห็นโดยการจัดประชุมรับฟังความคิดเห็นร่างพระราชบัญญัติ
วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ที่ผ่านการตรวจพิจารณาของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่ ๑๐ โดยเป็นการรับฟัง
จากหน่วยงานทีเ่กี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน สถาบันการศึกษา จ านวน ๑๒๐ คน 

 ๔. ประเด็นความคิดเห็นของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
  ตามร่างพระราชบัญญั ติ วิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... ที่ ผ่ านการตรวจพิ จารณา                          
ของคณะกรรมการกฤษฎีกา คณะที่  ๑๐ ทั้ ง ๓ วาระแล้ว เมื่อวันพฤหัสบดีที่  ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๒                  
โดยส่วนใหญ่ (ทางเว็บไซต์ www.dld.go.th ๑๐๐% ประชุมรับฟังความคิดเห็น ๙๙%) เห็นชอบด้วย                   
กับร่างพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวบาล พ.ศ. .... เพราะเมื่อมีกฎหมายนี้จะท าให้การประกอบอาชีพการสัตวบาล
มีมาตรฐาน มีการควบคุม ก ากับดูเพื่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศ 
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๒ 
  
  ๔.๑ ร่างมาตรา ๓ 
  นิยาม 
  ๑. “วิชาชีพการสัตวบาล” 
  ส านักงานสัตวแพทยสภา เห็นควรแก้ไขเป็น “...การจัดการอาหารสัตว์เลี้ยง                   
แต่ไม่รวมโภชนศาสตร์และโภชนบ าบัด...” เนื่องจากการจัดการอาหารสัตว์ตามช่วงวัยต่าง ๆ อาจส่งผลกระทบ
ต่อสุขภาพสัตว์และโภชนบ าบัดที่ไม่ถูกต้อง สามารถท าให้สัตว์เกิดโรคได้ เป็นการจัดการเพ่ือป้องกันโรค        
ตามความหมายในพระราชบัญญัติวิชาชีพการสัตวแพทย์ พ.ศ. ๒๕๔๕ 
  ๒. “สัตว์เลี้ยง” 
  ส านักงานสัตวแพทยสภา เห็นควรแก้ไขเป็น “...ความพึงพอใจของมนุษย์โดยไม่รวม
สัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน (companion animals)...” เนื่องจากการเรียนในหลักสูตรสัตวบาล ไม่มีวิชาหลัก                       
ที่เกี่ยวกับสัตว์เลี้ยงเป็นเพ่ือน หลักสูตรจากบางสถาบันอาจมีสอน แต่เป็นเพียงวิชาเลือก ท าให้มีความรู้                    
ไม่เพียงพอหลังจากจบออกมา แล้วจะไปประกอบวิชาชีพในด้านสัตว์เลี้ยงเป็นเพื่อน ซึ่งท าให้ส่งผลต่อประโยชน์
ของประชาชน 
 ๔.๒ ร่างมาตรา 14 (3) (4) 
    นายสุพจน์  ศรีสร้อย สมาคมอนุ รักษ์ และพัฒนาควายไทย  มีข้อสั งเกตว่า 
สถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนสัตวบาล/สัตวศาสตร์ มีมากกว่า 100 สถาบัน และสมาคมที่เก่ียวข้องกับ
การปศุสัตว์ ก็มีจ านวนมาก แต่มีสัดส่วนจาก 2 หน่วยงาน เพียงหน่วยงานละ 2 คน  
     ๔.๒ ร่างมาตรา ๑๖ 
   ดร.สุนทราภรณ์ รัตนดิลภ ณ ภูเก็ต สมาคมโคเนื้อ/เกษตรกร เห็นว่า การก าหนดให้
คณะกรรมการประชุมเลือกกรรมการภายในสามสิบวันนับจาก วันเลือกกรรมการตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๓) 
และ (๔) และวันเลือกตั้งกรรมการตามมาตรา ๑๔ วรรคหนึ่ง (๕) แล้วเสร็จ เพ่ือด ารงต าแหน่งนายกสภา     
การสัตวบาล อุปนายกสภาการสัตวบาล คนที่หนึ่ง และอุปนายกสภาการสัตวบาลคนที่สองนั้น เว้นระยะ
เวลานานจนเกินไป เมื่อมองถึงการที่ให้มีคณะท างานมาบริหารสภา 
  ๔.๓ ร่างมาตรา ๒๙ วรรคหนึ่ง 
   รศ.ดร.สมเกียรติ ประสานพานิช ข้าราชการบ านาญ อดีต อาจารย์ภาควิชาสัตวบาล 
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เห็นว่า ปัจจุบันมีชาวต่างชาติเข้ามาประกอบอาชีพด้านปศุสัตว์มากขึ้น เช่น        
การประกอบธุรกิจฟาร์มโคนม เป็นต้น ชาวต่างชาติเหล่านั้นจ าเป็นต้องขอใบประกอบวิชาชีพการสัตวบาล
หรือไม่ หากกฎหมายฉบับนี้ จะเปิดกว้าง ควรก าหนดให้ชัดเจนในเรื่องของคุณสมบัติผู้ที่ขอขึ้นทะเบียนและ
ขอรับใบประกอบวิชาชีพ  
 ๔.๔ ร่างมาตรา ๒๙ (๕) 
 ดร.แสนศักดิ์ นาคะวิสุทธ์ ผู้เชี่ยวชาญด้านส่งเสริมและพัฒนาสัตว์เล็ก กรมปศุสัตว์ เห็นว่า
กรณีที่มีผู้เชี่ยวชาญชาวต่างชาติที่มีความรู้ ความสามารถ เข้ามาสอนตามสถาบันต่าง ๆ หรือมาประกอบ
วิชาชีพการสัตวบาลในประเทศไทย แต่ประเทศของบุคคลเหล่านั้นไม่มีกฎหมายว่าด้วยวิชาชีพการสัตวบาล 
อาจส่งผลต่อความร่วมมือหรือการเปิดรับบุคคลที่มีความรู้ความสามารถที่จะเข้ามาถ่ายทอดความรู้ให้แก่
บุคลากรของประเทศไทย ควรก าหนดข้อยกเว้นที่เปิดกว้าง  
    
      


