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การสััตว่บาลการสััตว่บาล

* นายทศวิิณห์ุ์�  เกีียรติิทัติติ� วิิทยากีรชำำานาญกีารพิิเศษ สำำานักีกีฎหุ์มาย
๑ วิิชำาชีำพิสัำติวิบาล คืือ ผู้้�ที�จบกีารศึกีษาในสำาขาวิิชำาสัำติวิบาล สัำติวิศาสำติร� หุ์รือชืำ�ออื�นที�มีหุ์ลักีส้ำติรเช่ำนเดีียวิกัีน มีกีารศึกีษาคื�นคืวิ�า วิิจัยทาง

ดี�านวิิทยาศาสำติร�และเทคืโนโลย ีทั�งภาคืทฤษฎีและภาคืปฏิิบัติิที�เกีี�ยวิข�องกัีบกีระบวินกีารผู้ลิติสัำติวิ� กีารจัดีกีาร กีารปรับปร์งบำาร์งพัินธ์ุ์�สัำติวิ� เทคืโนโลยี
กีารขยายพัินธ์ุ์�สัำติวิ� กีารกีำาเนิดี กีารประกีวิดีสำตัิวิ� กีารจดัีกีารดี�านอาหุ์ารสัำติวิ� โภชำนศาสำติร�สำตัิวิ� กีารจดัีกีารผู้ลิติผู้ลและผู้ลติิภัณฑ์�สัำติวิ� รวิมถึึงกีารจดัีกีาร
ดี�านต่ิาง ๆ ที�มีผู้ลทำาใหุ์�สัำติวิ�สำมบ้รณ�แข็งแรง เพืิ�อใหุ์�ไดี�ผู้ลิติผู้ลดีี มีค์ืณภาพิ ปราศจากีสำารปนเป้�อนและเชืำ�อโรคื มีคืวิามค์ื�มค่ืาทางเศรษฐกิีจ

ทั�งนี� เพืิ�อคืวิามปลอดีภัยและคืวิามมั�นคืงทางดี�านอาหุ์ารของประเทศและกีารบริโภคือาหุ์ารที�ปลอดีภัยของประชำาชำน สัำติวิบาลจะไม่ทำากีาร
รักีษาพิยาบาลหุ์รือกีารอภิบาลสัำติวิ�ป่วิย แต่ิจะใชำ�วิิธีุ์กีำาจัดีสัำติวิ�ป่วิยออกีจากีฝู้งติามหุ์ลักีสำวัิสำดิีภาพิสัำติวิ� (Animal Welfare) และหุ์ลักีกีารส์ำขาภิบาล

ดัีงนั�น สัำติวิบาลจึงมีหุ์น�าที�ในกีารคืวิบค์ืมด้ีแลกีารปฏิิบัติิงานในกีระบวินกีารผู้ลิติสัำติวิ�ใหุ์�เป็นไปติามหุ์ลักีวิิชำากีาร สำวัิสำดิีภาพิสำัติวิ� ส์ำขศาสำติร� 
และกีารส์ำขาภิบาลสัำติวิ� กีารด้ีแลสิำ�งแวิดีล�อม รวิมถึึงกีารจัดีกีารดี�านกีารคื�าสัำติวิ� และผู้ลิติผู้ลจากีสัำติวิ� ซึึ่�งส่ำวินใหุ์ญ่จะเป็นกีารทำางานในแนวิทางกีาร 
ส่ำงเสำริมและพัิฒนาเพืิ�อใหุ์�เกิีดีคืวิามร่วิมมือที�ดีีต่ิอกัีน

๒ สำมาคืมสัำติวิบาลแหุ่์งประเทศไทย ในพิระราช้ำปถัึมภ� สำมเด็ีจพิระเทพิรัตินราชำส์ำดีาฯ สำยามบรมราชำก์ีมารี ก่ีอตัิ�งมาเป็นเวิลา ๔๔ ปี มีสำมาชิำกี
ประมาณ ๓,๕๐๐ คืน และปัจจ์บันมีบ์คืลากีรที�จบกีารศึกีษาระดัีบปริญญาติรีขึ�นไปและติำ�ากีว่ิาปริญญาติรีดี�านสัำติวิบาลจากีสำถึาบันกีารศึกีษาต่ิาง ๆ 
ทั�วิประเทศ ๑๐๗ แหุ่์ง ปีละไม่น�อยกีว่ิา ๓,๐๐๐ คืน
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ารเล้ี้�ยงสััตว์์ของประเทศไทยในปัจจุบัันมี้คว์ามีเจริญ
ก้้าว์หน้าอย่างมีาก้ โดยเฉพาะก้ารเล้ี้�ยงสััตว์์เพ่�อก้าร

บัริโภคเปน็ท้�ไว้์ว์างใจจาก้ตา่งประเทศท้�ม้ีมีาตรฐานก้ารบัรโิภค
อาหารสังู ซ่ึ่�งต้องก้ารอาหารท้�ม้ีคุณภาพด้แลี้ะมีค้ว์ามีปลี้อดภยั 
แลี้ะเพ่�อคว์ามียั�งย่นแลี้ะมัี�นคงของกิ้จก้ารปศุสััตว์์ของประเทศ 
จ่งต้องม้ีก้ารก้ำาหนดมีาตรก้ารท้�เช่ื่�อถ่ือได้ในก้ารผลี้ติทุก้ขั�นตอน 

ดังนั�น ผู้ประก้อบัวิ์ชื่าช้ื่พสััตว์บัาลี้๑ หร่อนักีสัำติวิบาล (Animal 

Husbandry) ติ�องเป็นผู้้�ที�มีคืวิามร้�คืวิามสำามารถึที�ดีี มีคืวิาม 

รับผิู้ดีชำอบส้ำงและมีจรรยาบรรณในกีารทำางาน และเพืิ�อเป็นกีาร

พัิฒนาค์ืณภาพิและมาติรฐานวิิชำาชีำพิสัำติวิบาลใหุ์�มีมาติรฐาน

เดีียวิกัีนเพืิ�อประโยชำน�ต่ิอกีารพิัฒนาดี�านกีารเลี�ยงสัำติวิ�เพืิ�อ 

กีารคื�าซึึ่�งเป็นหัุ์วิใจสำำาคัืญดี�านเศรษฐกิีจ กีารกีำาหุ์นดีและคืวิบค์ืม 

มาติรฐานกีารประกีอบวิิชำาชีำพิสัำติวิบาลมิใหุ์�มีกีารแสำวิงหุ์า 

ผู้ลประโยชำน�โดียมิชำอบอันจะก่ีอใหุ์�เกิีดีคืวิามเสีำยหุ์ายต่ิอกีารพัิฒนา 

ดี�านกีารเลี�ยงสัำติวิ�เพืิ�อกีารคื�าและส่ำงผู้ลกีระทบต่ิอเศรษฐกิีจของ

ประเทศ ดัีงนั�น สำมาคืมสัำติวิบาลแหุ่์งประเทศไทย๒ ไดี�นำาเสำนอ

แนวิคืวิามคิืดีเพืิ�อใหุ์�มีกีฎหุ์มายว่ิาดี�วิยวิิชำาชีำพิสัำติวิบาล (ซึึ่�งต่ิอมา 

ถ้ึกีเปลี�ยนชืำ�อเป็นวิิชำาชำีพิกีารสำัติวิบาล โดียคืณะกีรรมกีาร

กีฤษฎีกีา) ทั�งนี� เพืิ�อคืวิามปลอดีภัยทางดี�านอาหุ์ารที�มาจากีสัำติวิ� 

คืวิามยั�งยืนในกิีจกีารปศ์สัำติวิ� และคืวิามมั�นคืงในวิิชำาชีำพิ

สัำติวิบาล จากีคืวิามร่วิมมือร่วิมใจของชำาวิสัำติวิบาลอยา่งต่ิอเนื�อง 

จนถึึงเมื�อวิันที� ๘ มกีราคืม ๒๕๖๒ คืณะรัฐมนติรีมีมติิอน์มัติิ 

ในหุ์ลักีกีารร่างพิระราชำบัญญัติิวิิชำาชีำพิสัำติวิบาล พิ.ศ. …. และ

ใหุ์�ส่ำงคืณะกีรรมกีารกีฤษฎีกีาติรวิจพิิจารณา



๓ ที�มา: ที�ประช์ำมคืณะรัฐมนติรี พิลเอกี ประย์ทธุ์� จันทร�โอชำา (นายกีรัฐมนติรี) วัินที� ๑๐ พิฤศจิกีายน ๒๕๖๓

มีีนาคมี ๒๕๖๔
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สำำาหุ์รบักีารรับฟัังคืวิามคิืดีเห็ุ์นเพืิ�อใหุ์�เป็นไปติามมาติรา 

๗๗ ของรัฐธุ์รรมน้ญแหุ่์งราชำอาณาจักีรไทย นั�น กีรมปศ์สัำติวิ� 

ในฐานะผู้้�เสำนอกีฎหุ์มาย มีหุ์น�าที�จัดีใหุ์�มีกีารรับฟัังคืวิามคิืดีเห็ุ์น 

โดียแบ่งกีารรับฟัังคืวิามคิืดีเห็ุ์นจากีผู้้�ที�มีส่ำวินเกีี�ยวิข�องเป็น 

๒ ทาง คืือ รับฟัังคืวิามคิืดีเห็ุ์นผู่้านเว็ิบไซึ่ติ� www.dld.go.th 

ระหุ์ว่ิางวัินที� ๓๑ ต์ิลาคืม ๒๕๖๒ ถึึง ๑๕ มกีราคืม ๒๕๖๓ และ

รับฟัังคืวิามคิืดีเห็ุ์นโดียกีารจัดีประช์ำมผู้้�เกีี�ยวิข�อง เมื�อวัินที� ๒๑ 

พิฤศจิกีายน ๒๕๖๒ ณ โรงแรมเจ�าพิระยาปาร�คื กีร์งเทพิฯ โดียมี 

รัฐมนติรีช่ำวิยว่ิากีารกีระทรวิงเกีษติรและสำหุ์กีรณ� เป็นประธุ์าน 

และกีรมปศ์สัำติวิ�ไดี�ทำารายงานส่ำงคืณะกีรรมกีารกีฤษฎีกีา คืณะ

ที� ๑๐ เมื�อวัินที� ๒๐ มกีราคืม ๒๕๖๓

จากีนั�น เมื�อวัินที� ๑ มิถ์ึนายน ๒๕๖๓ คืณะกีรรมกีาร

กีฤษฎีกีา คืณะที� ๑๐ ไดี�เชิำญผู้้�ที�มีคืวิามเห็ุ์นต่ิาง ประกีอบดี�วิย 

ตัิวิแทนกีรมปศ์สัำติวิ� สำมาคืมสัำติวิบาลแหุ่์งประเทศไทยฯ และ

สัำติวิแพิทย�สำภา มาชีำ�แจงเหุ์ต์ิผู้ลสำ่วินติน ซึ่ึ�งคืณะกีรรมกีาร

กีฤษฎีกีา คืณะที� ๑๐ ไดี�พิิจารณาแล�วิมีมติิใหุ์�คืงข�อคืวิาม 

ในร่างพิระราชำบัญญัติิวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล ฉบับที�ใชำ�รับฟัังคืวิาม

คิืดีเห็ุ์นไวิ�ติามร่างเดิีม ไม่มีกีารแกี�ไข ยกีเวิ�นมาติรา ๒๙ (๕) ใหุ์�

ตัิดีข�อคืวิาม “ซึึ่�งมีใบอน์ญาติเป็นผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล

ของต่ิางประเทศ” ออกี เพิราะประเทศเหุ์ล่านั�นอาจไม่มีกีาร

ออกีใบอน์ญาติผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล โดียกีระบวินกีาร 

ติรากีฎหุ์มายในลำาดัีบต่ิอไป สำำานักีงานคืณะกีรรมกีารกีฤษฎีกีา 

จะสำ่ง ร่างพิระราชำบัญญัติิวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลไปใหุ์�กีระทรวิง

เกีษติรฯ พิิจารณารับรองและนำาเสำนอต่ิอคืณะรัฐนติรี ซึึ่�ง

คืณะรัฐมนติรีไดี�มีมติิเห็ุ์นชำอบร่างพิระราชำบัญญัติิวิิชำาชีำพิ 

กีารสัำติวิบาล พิ.ศ. .... ที�สำำานักีงานคืณะกีรรมกีารกีฤษฎีกีาติรวิจ

พิิจารณาแล�วิ ติามที�กีระทรวิงเกีษติรและสำหุ์กีรณ� (กีษ.) เสำนอ 

เมื�อวัินที� ๑๐ พิฤศจิกีายน ๒๕๖๓ แล�วิใหุ์�ส่ำงคืณะกีรรมกีาร

ประสำานงานสำภาผู้้�แทนราษฎรพิิจารณาก่ีอนเสำนอสำภาผู้้�แทน

ราษฎร ซึึ่�งคืณะรัฐมนติรีไดี�เสำนอร่างพิระราชำบัญญัติิฉบับนี� 

ต่ิอประธุ์านสำภาผู้้�แทนราษฎร เมื�อวัินที� ๑๙ มกีราคืม ๒๕๖๔ 

และไดี�เข�าส่้ำกีารพิิจารณาของที�ประช์ำมสำภาผู้้�แทนราษฎร ช์ำดีที� 

๒๕ ปีที� ๒ คืรั�งที� ๑๕ (สำมัยสำามัญประจำาปีคืรั�งที�สำอง) วัินพ์ิธุ์

ที� ๒๗ มกีราคืม ๒๕๖๔ โดียที�ประช์ำมไดี�รับหุ์ลักีกีารแหุ่์งร่าง 

พิระราชำบัญญัติิฉบับนี�แล�วิ

เหตุผลคว่ามจำำาเป็็นในการตรากฎหมาย
เป็นกีารสำมคืวิรที�จะติ�องมีกีารพัิฒนาค์ืณภาพิและ

มาติรฐานในกีารปฏิิบัติิงานของบ์คืคืลดี�านกีารสัำติวิบาล 

ใหุ์�มีมาติรฐานเดีียวิกัีน เพืิ�อประโยชำน�ต่ิอกีารเลี�ยงและด้ีแล 

สัำติวิ�เลี�ยง สำมคืวิรใหุ์�มกีีารจดัีตัิ�งสำภากีารสำตัิวิบาลขึ�น เพืิ�อสำง่เสำรมิ

กีารประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสำตัิวิบาล คืวิบค์ืมและกีำาหุ์นดีมาติรฐาน

กีารประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล และคืวิบค์ืมมิใหุ์�มกีีารแสำวิงหุ์า

ประโยชำน�โดียมิชำอบจากีบ์คืคืลซึ่ึ�งไม่มีคืวิามร้� อันจะก่ีอใหุ์�เกิีดี

คืวิามเสีำยหุ์ายต่ิอกีารเลี�ยงและด้ีแลสัำติวิ�เลี�ยงเพืิ�อกีารคื�า และ

ส่ำงผู้ลกีระทบต่ิอเศรษฐกิีจของประเทศ 

สัาระสัำาคัญของร่างพระราชบัญญัติ๓ 
กีำาหุ์นดีใหุ์�มีกีฎหุ์มายว่ิาดี�วิยวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลขึ�น โดียมี 

สำภากีารสัำติวิบาลเป็นหุ์น่วิยงานที�มีหุ์น�าที�และอำานาจในกีารรับ

ขึ�นทะเบียนและออกีใบอน์ญาติใหุ์�แก่ีผู้้�ขอเป็นผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิ

กีารสัำติวิบาล เพืิ�อส่ำงเสำริมกีารประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล 

คืวิบค์ืมและกีำาหุ์นดีมาติรฐานกีารประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล 

เพืิ�อใหุ์�กีารประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลเป็นไปในมาติรฐาน

เดีียวิกัีน โดียมีรายละเอียดี ดัีงนี�

๑. กีำาหุ์นดีใหุ์� “วิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล” หุ์มายคืวิามว่ิา 

วิิชำาชีำพิเกีี�ยวิกัีบกีารผู้ลิติสัำติวิ�เลี�ยง กีารปรับปร์งและบำาร์งพัินธ์ุ์�

สัำติวิ�เลี�ยง กีารจัดีกีารอาหุ์ารสำัติวิ�เลี�ยง กีารจัดีกีารส์ำขาภิบาล

ต่ิอสำัติวิ�เลี�ยง ติลอดีจนกีารจัดีกีารผู้ลิติผู้ลและผู้ลิติภัณฑ์�จากี

สัำติวิ�เลี�ยง ทั�งนี� เพืิ�อทำาใหุ์�สัำติวิ�เลี�ยงมีส์ำขภาพิแข็งแรงสำมบ้รณ� 

และใหุ์�ผู้ลิติผู้ลและผู้ลิติภัณฑ์�ที�มีค์ืณภาพิ แต่ิไม่รวิมถึึงกีาร

ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิแพิทย�ติามกีฎหุ์มายว่ิาดี�วิยวิิชำาชีำพิ 

กีารสัำติวิแพิทย�

๒. กีำาหุ์นดีใหุ์�มี “สำภากีารสัำติวิบาล” เป็นนิติิบ์คืคืล  

ซึึ่�งมีวัิติถ์ึประสำงคื�ในกีารคืวิบค์ืมและกีำาหุ์นดีมาติรฐานกีารประกีอบ 

วิิชำาชำพีิกีารสำตัิวิบาล คืวิบค์ืมคืวิามประพิฤติิและกีารดีำาเนนิกีาร

ของผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลใหุ์�ถ้ึกีติ�องติามจรรยาบรรณ

แหุ่์งวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล ส่ำงเสำริมกีารศึกีษา กีารวิิจัย และกีาร

ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล โดียมหีุ์น�าที�และอำานาจในกีารรับ

ขึ�นทะเบียนและออกีใบอน์ญาติใหุ์�แก่ีผู้้�ขอเป็นผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิ

กีารสัำติวิบาล รับรองปริญญา อน์ปริญญา ประกีาศนียบัติร 

อน์มัติิบัติร หุ์รือว์ิฒิบัติรในวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลของสำถึาบัน 

ต่ิาง ๆ เพืิ�อประโยชำน�ในกีารสำมัคืรเป็นสำมาชำิกี และออกีคืำาสัำ�ง 



๔ บันทึกีสำำานักีงานคืณะกีรรมกีารกีฤษฎีกีาประกีอบร่างพิระราชำบัญญัติิวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล พิ.ศ. ...., ข�อ ๔. กีารติรวิจสำอบคืวิามจำาเป็นและ
วิิเคืราะหุ์�ผู้ลกีระทบที�อาจเกิีดีขึ�นจากีกีฎหุ์มาย, หุ์น�า ๑๐.
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ยกีข�อกีล่าวิหุ์าหุ์รือข�อกีล่าวิโทษ ว่ิากีล่าวิตัิกีเตืิอน ภาคืทัณฑ์� 

พัิกีใชำ�ใบอน์ญาติ เพิิกีถึอนใบอน์ญาติ 

๓. กีำาหุ์นดีใหุ์�สำมาชิำกีสำภากีารสัำติวิบาลติ�องมีอาย์ 

ไม่ติำ�ากีว่ิา ๑๘ ปีบริบ้รณ� มีคืวิามร้�ในวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล 

โดียไดี�รับปริญญา อน์ปริญญา ประกีาศนียบัติร อน์มัติิบัติร  

หุ์รือว์ิฒิบัติรในวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล หุ์รือสำาขาอื�นที�เกีี�ยวิข�อง 

จากีสำถึาบันที�สำภากีารสัำติวิบาลรับรอง ไม่เคืยไดี�รับโทษจำาค์ืกี 

โดียคืำาพิิพิากีษาถึึงที�ส์ำดีใหุ์�จำาค์ืกี เวิ�นแต่ิในคืวิามผิู้ดีอันไดี� 

กีระทำาโดียประมาทหุ์รือคืวิามผิู้ดีลห์ุ์โทษ ไม่เป็นผู้้�วิิกีลจริติ

หุ์รือจิติฟัั�นเฟ้ัอนไม่สำมประกีอบ ไม่เป็นโรคืติามที�กีำาหุ์นดีไวิ� 

ในข�อบังคัืบ ซึึ่�งสำมาชิำกีมีสิำทธิุ์และหุ์น�าที�ในกีารเลือกีตัิ�งหุ์รือรับ

เลือกีตัิ�งเป็นกีรรมกีารหุ์รือดีำารงติำาแหุ์น่งอื�นอันเกีี�ยวิกัีบกิีจกีาร

ของสำภากีารสัำติวิบาล ชำำาระค่ืาขึ�นทะเบียนสำมาชิำกี ค่ืาบำาร์ง และ

ค่ืาใชำ�จ่ายติามที�กีำาหุ์นดีไวิ�ในข�อบังคัืบ ทั�งนี� สำมาชำิกีภาพิของ

สำมาชำกิีสิำ�นส์ำดีลงเมื�อติาย ลาออกี ขาดีค์ืณสำมบติัิ หุ์รือมลัีกีษณะ 

ติ�องหุ์�าม คืณะกีรรมกีารมีมติิใหุ์�พิ�นจากีสำมาชำิกีภาพิ ไม่ชำำาระ

ค่ืาขึ�นทะเบียนสำมาชำิกี ค่ืาบำาร์ง หุ์รือคื่าใชำ�จ่าย โดียไม่มีเหุ์ต์ิ 

อันสำมคืวิร

๔. กีำาหุ์นดีใหุ์�มีคืณะกีรรมกีารสำภากีารสัำติวิบาลโดีย

มีหุ์น�าที�และอำานาจในกีารบริหุ์ารกีิจกีารสำภากีารสำัติวิบาลติาม

วัิติถ์ึประสำงคื�และหุ์น�าที�และอำานาจของสำภากีารสัำติวิบาล แต่ิงตัิ�ง  

คืณะอน์กีรรมกีารจรรยาบรรณ คืณะอน์กีรรมกีารสำอบสำวิน  

และคืณะอน์กีรรมกีารอื�น เพืิ�อทำากิีจกีารหุ์รือพิิจารณาเรื�องต่ิาง ๆ  

อันอย้่ในขอบเขติแหุ่์งวัิติถ์ึประสำงคื�และหุ์น�าที�และอำานาจของ

สำภากีารสัำติวิบาล กีำาหุ์นดีใหุ์�มีกีารจัดีตัิ�งสำำานักีงานสำาขาของสำภา

กีารสัำติวิบาลติามคืวิามจำาเป็น ออกีระเบียบ ประกีาศ ข�อบังคัืบ 

และแต่ิงตัิ�งถึอดีถึอนที�ปรึกีษาผู้้�ทรงค์ืณว์ิฒิ

๕. หุ์�ามมิใหุ์�ผู้้�ใดีประกีอบวิิชำาชำีพิกีารสำัติวิบาล หุ์รือ

แสำดีงดี�วิยวิิธีุ์ใดี ๆ ใหุ์�ผู้้�อื�นเข�าใจว่ิาตินเป็นผู้้�มีสิำทธิุ์ประกีอบ

วิิชำาชีำพิดัีงกีล่าวิ โดียมิไดี�ขึ�นทะเบียนและรับใบอน์ญาติจากี 

สำภากีารสัำติวิบาล

๖. กีำาหุ์นดีใหุ์�ผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสำัติวิบาลแบ่งเป็น 

๒ ประเภท คืือ ผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลประเภท กี. 

และผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลประเภท ข. ซึ่ึ�งผู้้�มีสิำทธิุ์ขอ 

ขึ�นทะเบียนและใบอน์ญาติประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลติ�อง

เป็นสำมาชิำกีและมีค์ืณสำมบัติิอย่างใดีอย่างหุ์นึ�ง ดัีงนี�

 ๖.๑ ผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสำัติวิบาลประเภท กี. 

ติ�องไดี�รับปริญญาในสำาขาวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลจากีสำถึานศึกีษา

ในประเทศไทยที�กีระทรวิงกีารอ์ดีมศึกีษา วิิทยาศาสำติร� วิิจัย

และนวัิติกีรรม (อวิ.) หุ์รือกีระทรวิงศึกีษาธิุ์กีาร (ศธุ์.) รับรอง

และผู้่านกีารสำอบคืวิามร้�ติามที�กีำาหุ์นดี หุ์รือไดี�รับปริญญา

ในสำาขาวิิชำาชำีพิกีารสำัติวิบาลจากีสำถึานศึกีษาในติ่างประเทศ

ที�สำภากีารสัำติวิบาลรับรอง ไดี�รับอน์ญาติใหุ์�เป็นผู้้�ประกีอบ

วิิชำาชำีพิในประเทศที�ตินไดี�รับปริญญาและผู้่านกีารสำอบ

คืวิามร้�ติามที�กีำาหุ์นดี เวิ�นแต่ิเป็นผู้้�ที�มีสัำญชำาติิไทยอาจไม่ติ�อง 

เป็นผู้้�ไดี�รับอน์ญาติใหุ์�เป็นผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิในประเทศที�ผู้้�นั�น

ไดี�รับปริญญาก็ีไดี� แต่ิติ�องผู่้านกีารสำอบคืวิามร้�ติามที�กีำาหุ์นดี

 ๖.๒ ผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลประเภท ข.  

ไดี�รับปริญญาสำาขาอื�นที�มิใช่ำสำาขาวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลจากี

สำถึานศึกีษาที� อวิ. หุ์รือ ศธุ์. รับรอง และผู่้านกีารสำอบคืวิามร้� 

ติามที�กีำาหุ์นดี หุ์รือไดี�รับว์ิฒิบัติรหุ์รืออน์มัติิบัติรดี�านกีารสัำติวิบาล 

ขั�นพืิ�นฐานจากีสำถึาบันที�สำภากีารสำัติวิบาลรับรอง และผู้่าน 

กีารสำอบคืวิามร้�ติามที�กีำาหุ์นดี

ผลกระทบของกฎหมาย๔ 
กีารดีำาเนินกีารติามกีลไกีที�กีฎหุ์มายกีำาหุ์นดีอาจเกิีดี 

ผู้ลกีระทบในแต่ิละดี�าน ดัีงนี� 

๑.	 ผลกระทบต่่อนัักสััต่วบาล	

 นักีสัำติวิบาล ซึึ่�งเป็นผู้้�ถ้ึกีบังคัืบติามกีฎหุ์มายโดียติรง 

ที�ติ�องหุ์�ามมิใหุ์�ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลหุ์รือแสำดีงดี�วิยวิิธีุ์ใดี ๆ 

ใหุ์�ผู้้�อื�นเข�าใจว่ิาตินเป็นผู้้�มีสิำทธิุ์ประกีอบวิิชำาชีำพิดัีงกีล่าวิโดีย

มิไดี�ขึ�นทะเบียนและรับใบอน์ญาติจากีสำภากีารสัำติวิบาล เวิ�นแต่ิ 

เป็นกีรณีติามที�ร่างพิระราชำบัญญัติินี�กีำาหุ์นดีไวิ�ในร่างมาติรา 

๒๙ และติ�องถ้ึกีคืวิบค์ืมใหุ์�ติ�องปฏิิบัติิติามจรรยาบรรณ รวิมทั�ง 

เสีำยค่ืาธุ์รรมเนียมในกีารขอขึ�นทะเบียนและรับใบอน์ญาติ  

อันอาจเป็นกีารจำากัีดีสิำทธิุ์และเสำรีภาพิในกีารประกีอบอาชีำพิ

ของบ์คืคืล แต่ิโดียที�กีารจำากัีดีสิำทธิุ์และเสำรีภาพิดัีงกีล่าวิเป็นไป  

เพืิ�อค์ื�มคืรองคืวิามปลอดีภัยของผู้้�บริโภคืในกีารบริโภคื

ผู้ลิติภัณฑ์�จากีสัำติวิ�เลี�ยง ซึึ่�งจะเป็นผู้ลดีีต่ิอส์ำขภาพิของประชำาชำน 

และเป็นกีารจัดีระเบียบกีารประกีอบวิิชำาชีำพิเพืิ�อทำาใหุ์�กีาร

ปฏิิบัติิงานของนักีสัำติวิบาลทั�วิประเทศกีลายเป็นวิิชำาชำีพิที�มี

มาติรฐานเดีียวิกีัน โดียกีารจัดีตัิ�งสำภากีารสัำติวิบาลขึ�นเพืิ�อ

กีำาหุ์นดีและคืวิบค์ืมมาติรฐานกีารประกีอบวิิชำาชีำพิและคืวิบค์ืม



๕ บันทึกีสำำานักีงานคืณะกีรรมกีารกีฤษฎีกีาประกีอบร่างพิระราชำบัญญัติิวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล พิ.ศ. ...., ข�อ ๕., หุ์น�า ๑๑.
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มิใหุ์�มกีีารแสำวิงหุ์าประโยชำน�โดียมิชำอบจากีบ์คืคืลซึ่ึ�งไมมี่คืวิามร้� 

อันจะมีผู้ลเป็นกีารส่ำงเสำริมและพัิฒนาองคื�คืวิามร้�และมาติรฐาน

กีารประกีอบวิิชำาชำีพิกีารสำัติวิบาลใหุ์�มีค์ืณภาพิ มีมาติรฐาน 

และมีคืวิามกี�าวิหุ์น�าในวิิชำาชีำพิ กีรณีจึงเป็นกีารจำากัีดีสิำทธิุ์และ

เสำรีภาพิในกีารประกีอบอาชำีพิของบ์คืคืลอย่างเหุ์มาะสำม ติาม

คืวิามจำาเป็นและไดี�สำดัีส่ำวินหุ์รอืมีคืวิามสำมด์ีลระหุ์วิา่งประโยชำน�

สำาธุ์ารณะหุ์รือประโยชำน�ส่ำวินรวิมที�จะไดี�รับกัีบสิำทธิุ์และเสำรีภาพิ

ที�ผู้้�ถ้ึกีบังคัืบติามกีฎหุ์มายโดียติรงจะติ�องส้ำญเสีำยไป รวิมทั�ง

ไม่เป็นกีารเพิิ�มภาระหุ์รือจำากัีดีสิำทธุ์ิและเสำรีภาพิของบ์คืคืล 

เกิีนสำมคืวิรแก่ีเหุ์ต์ิ

๒.	 ผลกระทบต่่อภาครัฐ	

 กีารกีำาหุ์นดีใหุ์�ภาคืรัฐเข�ามากีำากีับด้ีแลภารกิีจ 

ที�เอกีชำนดีำาเนินกีารในร้ปแบบองคื�กีรวิิชำาชีำพินั�น ภาคืรัฐจำาเป็น

ติ�องมีบ์คืลากีรที�มีทักีษะและคืวิามร้�คืวิามสำามารถึไม่ติำ�ากีว่ิา

บ์คืลากีรของภาคืเอกีชำน เช่ำน ติ�องผู่้านกีารศึกีษาหุ์รือกีาร

อบรมในระดีับที�มีกีารรับรองเชำ่นเดีียวิกัีบบ์คืลากีรของภาคื

เอกีชำน ซึึ่�งหุ์น่วิยงานของรัฐที�เกีี�ยวิข�องจะติ�องเติรียมคืวิามพิร�อม

ดี�านบ์คืลากีรและจัดีหุ์าเคืรื�องมือที�จำาเป็นสำำาหุ์รับกีารปฏิิบัติิ

หุ์น�าที�ดัีงกีล่าวิดี�วิย และเนื�องจากีร่างมาติรา ๘ กีำาหุ์นดีใหุ์�สำภา 

กีารสัำติวิบาลอาจมีรายไดี�จากีเงินอ์ดีหุ์น์นจากีงบประมาณแผู่้นดิีน 

ซึึ่�งย่อมมีผู้ลกีระทบต่ิอกีารใชำ�จ่ายเงินจากีงบประมาณของรัฐ  

จึงสำมคืวิรที�กีรมปศ์สัำติวิ�จะพิิจารณาถึึงคืวิามค์ื�มค่ืาจากีกีาร 

ใชำ�จ่ายเงินงบประมาณเพืิ�อดีำาเนินกีารติามร่างพิระราชำบัญญัติิ 

นี�ดี�วิย

๓.	 ผลกระทบต่่อเศรษฐกิจ 

 กีารที�มีกีฎหุ์มายกีำาหุ์นดีมาติรฐานและจรรยาบรรณ 

ในกีารประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาล จะทำาใหุ์�กีารปฏิิบัติิงาน 

ของผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลมีค์ืณภาพิ มีมาติรฐาน และ

มีคืวิามรับผิู้ดีชำอบมากียิ�งขึ�น ซึึ่�งส่ำงผู้ลใหุ์�ผู้ลิติภัณฑ์�จากีสัำติวิ�เลี�ยง

ที�ผู่้านกีารด้ีแลจากีผู้้�ประกีอบวิิชำาชำพีิกีารสำตัิวิบาลมค์ีืณภาพิและ

ปลอดีภัย รวิมทั�งเสำริมสำร�างคืวิามเชืำ�อมั�นใหุ์�กัีบผู้้�บริโภคืและ 

ผู้้�ประกีอบกีารตัิ�งแติต่ิ�นทางกีารผู้ลติิ และสำามารถึนำาผู้ลิติภัณฑ์�

จากีสัำติวิ�เลี�ยงที� มีมาติรฐานนั�นแข่งขันกัีบผู้ลิติภัณฑ์�ของ 

ต่ิางประเทศไดี� อันจะเป็นกีารเพิิ�มรายไดี�ใหุ์�แก่ีประเทศ  

ส่ำวินผู้ลในทางอ�อม คืือ เมื�อผู้ลิติภัณฑ์�จากีสำัติวิ�เลี�ยงมีค์ืณภาพิ

และปลอดีภยัแล�วิ ยอ่มทำาใหุ์�ประชำาชำนซึ่ึ�งเปน็ผู้้�บริโภคืมส์ีำขภาพิ

ดีีขึ�น และช่ำวิยลดีงบประมาณของประเทศในกีารรักีษาพิยาบาล

ส์ำขภาพิประชำาชำนไดี�จำานวินหุ์นึ�ง อย่างไรก็ีดีี กีารคืวิบค์ืมด้ีแล

ในร้ปแบบองคื�กีรวิิชำาชีำพิอาจเป็นกีารจำากัีดีจำานวินผู้้�ประกีอบ

วิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลซึึ่�งจะถ้ึกีบังคัืบติามกีฎหุ์มาย ทำาใหุ์�มีจำานวิน

ไม่เพีิยงพิอกัีบคืวิามติ�องกีารของกีารประกีอบกิีจกีาร ซึึ่�งส่ำงผู้ล

ใหุ์�ค่ืาติอบแทนของผู้้�ประกีอบวิิชำาชีำพิดีังกีล่าวิส้ำงขึ�นและทำาใหุ์�

ติ�นท์นของผู้้�ประกีอบกีารในส่ำวินนี�เพิิ�มขึ�น

๔.	 ผลกระทบต่่อสัังคม	

 กีารที�สำภากีารสัำติวิบาลติามร่างพิระราชำบัญญัติินี�

มีวิัติถ์ึประสำงคื�เพืิ�อคืวิบค์ืมและกีำาหุ์นดีมาติรฐานกีารประกีอบ

วิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลนั�น ยอ่มเกิีดีกีารคืวิบค์ืมมิใหุ์�มีกีารแสำวิงหุ์า

ประโยชำน�โดียมิชำอบจากีบ์คืคืลซึึ่�งไม่มีคืวิามร้�คืวิามสำามารถึดี�าน

กีารสำัติวิบาลอันเป็นกีารป้องกีันมิใหุ์�เกิีดีภัยหุ์รือคืวิามเสีำยหุ์าย

ต่ิอส์ำขภาพิของประชำาชำน

ป็ระโยชน์ท่�ป็ระชาชนจำะได้้รับ๕ 
ร่างพิระราชำบัญญัติินี�เป็นกีฎหุ์มายที�รัฐมอบหุ์มายใหุ์�

สำภากีารสำัติวิบาลใชำ�อำานาจทางปกีคืรองเพืิ�อทำาหุ์น�าที�คืวิบค์ืม

ด้ีแลกีารประกีอบวิิชำาชีำพิกีารสัำติวิบาลแทนรัฐ โดียในกีารบริหุ์าร

กิีจกีารของสำภากีารสัำติวิบาลจะดีำาเนินกีารโดียคืณะกีรรมกีาร

สำภากีารสัำติวิบาล ซึึ่�งกีรรมกีารกึี�งหุ์นึ�งมาจากีกีารเลือกีตัิ�งกัีนเอง

ของสำมาชิำกีสำภากีารสัำติวิบาล อันเป็นกีารส่ำงเสำริมใหุ์�ผู้้�ประกีอบ 

วิิชำาชีำพิเดีียวิกัีนเข�ามามีส่ำวินร่วิมในกีารคืวิบค์ืมด้ีแลกัีนเองภายใติ� 

จรรยาบรรณแหุ่์งวิิชำาชีำพิ เพืิ�อใหุ์�เกิีดีกีารพัิฒนาค์ืณภาพิและ

มาติรฐานกีารปฏิิบัติิงานของบ์คืคืลดี�านกีารสัำติวิบาลใหุ์�มี

มาติรฐานเดีียวิกัีน ซึึ่�งเป็นประโยชำน�ต่ิอกีารเลี�ยงและด้ีแล 

สัำติวิ�เลี�ยงเพืิ�อกีารคื�า เศรษฐกีิจ กีารศึกีษา หุ์รือกีารวิิจัยทาง

วิิชำากีาร นอกีจากีนั�น เมื�อมีกีารคืวิบค์ืมกีารประกีอบวิิชำาชำีพิ 

กีารสัำติวิบาลแล�วิ ยอ่มส่ำงผู้ลใหุ์�ประชำาชำนในฐานะผู้้�บริโภคืจะไดี�

บริโภคืผู้ลติิภัณฑ์�จากีสัำติวิ�เลี�ยงที�มีมาติรฐานและปลอดีภยัตัิ�งแต่ิ

ชัำ�นกีระบวินกีารผู้ลิติ และยังส่ำงผู้ลดีีในดี�านเศรษฐกิีจ เนื�องจากี

กีารที�กีระบวินกีารผู้ลิติผู้ลิติภัณฑ์�จากีสัำติวิ�เลี�ยงที�กีระทำาโดีย 

นักีสัำติวิบาลซึึ่�งมีคืวิามร้�โดียติรงและมีจรรยาบรรณในกีารประกีอบ 

วิิชำาชำีพิจะไดี�รับคืวิามเชืำ�อถึือและมีมาติรฐานสำอดีรับกีับสำากีล 

ที�ม่์งเน�นระบบกีารติรวิจสำอบย�อนกีลับ ซึึ่�งจำาเป็นสำำาหุ์รับกีารคื�า

ระหุ์วิ่างประเทศ และจะเป็นกีารเพิิ�มรายไดี�จากีกีารสำ่งออกี 

ของประเทศอีกีทางหุ์นึ�งดี�วิย 




