
สวัสดภิาพสัตว์ 
(Animal Welfare) 



สวัสดภิาพสัตว์ 

 สัตว์เป็นสิ่งมีชีวติที่มีความรู้สกึ  

(sentient   beings) 

 ต้องไม่ท าให้สัตว์เจบ็ปวด ทรมานโดยไม่จ าเป็น 

 (avoid unnecessary pain & suffering) 

 การปฏบิัตต่ิอสัตว์เป็นไปอย่างมีมนุษยธรรม 

(humane care) 



บทน า 
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 สวัสดภิาพสัตว์คืออะไร ? 

 

ปัจจัยส าคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดขีองสัตว์
คืออะไร? 

http://www.earthtimes.org/climate/no-hiding-cattle-methane-culprits/401/ 



อะไรคือปัจจยัส าคัญต่อความเป็นอยู่ที่ดีของสัตว์ ? 

อาหาร
และน า้ 

การ
พักผ่อน 

สุขภาพ 

การนอน 

กจิกรรมตาม
ธรรมชาต ิ



แนวคิดความเป็นอิสระ 5 ประการ  
(Five Freedoms) 

1. อสิระจากความหวิ และความกระหาย   

    (freedom from hunger and thirst) 

2. อสิระจากความรู้สึกไมส่บาย 

 (freedom from discomfort) 

3. อสิระจากความเจ็บปวด บาดเจ็บ และเป็นโรค 
(freedom from pain, injury and disease) 

4. อสิระในการแสดงพฤตกิรรมตามปกต ิ  

    (freedom to express normal behaviour) 

5. อสิระจากความกลวัและความทกุข ์

    (freedom from fear and distress) 
 



ความรับผิดชอบ 5 ประการ 
(Five Responsibilities)  

1. เพือ่จดัหาอาหาร น ้า การพกัผอ่นอยา่งเพยีงพอและเหมาะสม 

2. เพือ่มัน่ใจวา่มส่ิีงอ านวยความสะดวก (เช่น ยานพาหนะ) 
และการจดัการทีเ่หมาะสมกบัจ านวนและชนิดสัตว ์

3. เพือ่ประเมนิและจดัการกบัสัตว ์ท าให้สามารถตรวจพบและ
รกัษาสัตวท์ีไ่มเ่หมาะเข้าฆา่ไดโ้ดยเร็ว 

4. เพือ่ให้มัน่ใจวา่สัตวเ์ป็นฝูงเดมิ เลีย่งการตอ่สู้  และมพีืน้ที่
เพยีงพอให้สัตวไ์ดม้ปีฏสัิมพนัธก์นั 

5. จดัหาสภาพแวดลอ้มที ่“ปลอดภยั” 



การประเมนิสวัสดภิาพสัตว์ 

POOR Good 
ความหวิ 

ความรู้สกึไม่สบาย 

ความเจบ็ปวด บาดเจบ็ 

และเป็นโรค 

พฤตกิรรมตามปกต ิ
 

ความกลวัและความทกุข ์

   คะแนนต ่าสุดมักเป็นปัจจัยที่จ ากัด!  



สวัสดภิาพสัตว์: ค านิยาม  

 Fraser & Broom 

สวสัดภิาพ คอื สภาวะ

ของสัตวท์ีเ่กีย่วกบัความ

พยายามทีจ่ะรบัมอืกบั

สภาพแวดลอ้ม 

[Welfare defines the state of 

an animal as regards its 

attempts to cope with its  

environment] 

 OIE 

สวสัดภิาพสัตว ์หมายถงึ 

การทีสั่ตวจ์ะรบัมอืกบัสภาพ

ทีสั่ตวอ์ยูไ่ดอ้ยา่งไร 

 

[Animal welfare means how 

an animal is coping with the 

conditions in which it lives] 

 

 



ความเครียดและสิ่งที่ก่อให้เกดิความเครียด 

Stress & Stressors 

ความหวิ 

สภาพแวดล้อมใหม่  

ความไม่สบาย 

เสียง 

ความกระหาย 

การบาดเจบ็ 
ความกลัว 



สรีรวิทยา (ปกต)ิ 

หรือ 

การตอบสนองทางสรีรวิทยา การเปล่ียนแปลงจากสภาพภายนอก (สิ่งกระตุ้นจากภายนอก) 

การเปล่ียนแปลงทางจติใจ 

(ตื่นตัว) 



ความทุกข์   

และ  
ความทรมาน 

การเปลี่ยนแปลงจากสภาพภายนอก (สิ่งกระตุ้นจากภายนอก) 

การเปล่ียนแปลงทางจติใจ 

(ตื่นตัว) 

สรีรวิทยา 



ความเครียดและความทุกข์ 

(Stress and Distress) 

ความเครียด (Stress) 

- ไมเ่ทา่กบัความทกุข ์(distress) และความทรมาน 
(suffering)  

- เป็นผลของการกระตุ้นแบบงา่ยทีสั่ตวร์บัรู้วา่ไมช่อบ 

ความทรมาน (Suffering) 

- เป็นผลจากการไมส่ามารถรบัมอืกบัความเครยีด 

 



อาการของสัตว์ที่มีความเครียดและความทุกข์มาก 

ส่งเสียงร้อง 

กระสับกระส่าย - มกีารเคลือ่นไหวมากขึน้ 

ไมต่อบสนอง 

มกีารขบัถา่ยเพิม่ขึน้ 

นอนลงในสภาพแวดลอ้มใหม ่

หอบ 



สัตว์ไม่มีการตอบสนอง 

ภาพ: สัตว์มีความทุกข์ 



ปัจจัยที่มีผลต่อความสามารถในการรับมือของสัตว์ 

เพศ 

พนัธุ ์ ประสบการณ์
ในอดตี 

อาย ุ

ชนิด 

สรรีวทิยา 

สุขภาพ 



ปัจจัยที่มีผลต่อสวัสดภิาพของสัตว์ ณ โรงฆ่าสัตว์ 

“สวสัดภิาพของสัตว ์ คอื สภาวะของสัตวท์ีเ่กีย่วกบัความ

พยายามทีจ่ะรบัมอืกบัสภาพแวดลอ้ม” (Fraser & Broom, 1990) 

สภาพแวดล้อม 

 โรงฆา่: การออกแบบและเทคโนโลยทีีใ่ช้ 

 - ตวัแปร (ทีส่ามารถปรบัปรุงได)้ 

 คนงานและพนกังานฆา่  

 - ตวัแปร (ทีส่ามารถปรบัปรุงได)้ 



องค์ประกอบหลักของการฆ่าสัตว์อย่างมีมนุษยธรรม 

(Key Components of Humane Slaughter) 

การออกแบบสถานที่ 

เคร่ืองมือ  

(เหมาะกับจุดประสงค์) 

ความสามารถ 

ของพนักงาน 



แนวคิดของการตายที่ดี (Concept of Good Death) 

 มวีธิจีดัการกบัสัตวก์อ่นฆา่ และส่ิงอ านวยความสะดวกทีจ่ะ
ช่วยลดความเครยีดของสัตว ์  

 บุคลากร: ไดร้บัการฝึกฝนอยา่งด ี และเอาใจใ่ส่ 

 อุปกรณ:์ เหมาะสมกบัวตัถุประสงคก์ารใช้งาน 

 มีกระบวนการท าให้สัตวห์มดสต ิ (unconsciousness) 

และไมรู่้สึกตวั (insensibility) โดยทนัท ี  หรอืน าไปสู่
ช่วงเวลาการหมดสตโิดยสัตวไ์มท่กุขท์รมาน 

 มัน่ใจวา่สัตวจ์ะไมฟ้ื่นคนืสตจินกระทัง่ตาย 
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ท าไมสวัสดภิาพสัตว์ถงึมีความส าคัญ
ในช่วงก่อนการฆ่าและขณะฆ่า? 

http://www.earthtimes.org/climate/no-hiding-cattle-methane-culprits/401/ 



ความส าคัญของสวัสดภิาพสัตว์ 
ช่วงก่อนฆ่าและขณะฆ่า 

 สวสัดภิาพของสัตว ์

 ความปลอดภยัของการปฏบิตังิาน และป้องกนัการ
บาดเจ็บของพนกังาน 

 คุณภาพซากและเน้ือสัตว ์

 ประสิทธผิลและประสิทธภิาพการผลติ 



สวัสดภิาพของสัตว์ 
 สัตวถ์กูฆา่เป็นอาหาร 65,000,000,000 ตวั 
ในแตล่ะปี 

- 170,000,000 ตวั/วนั 

- 2,000 ตวั/วนิาท ี

 ช่วง 12-24 ชม. สุดทา้ยของชวีติสัตว ์

- ช่วงเครยีดทีสุ่ด 

- ไดร้บัความเครยีดทัง้แบบเฉียบพลนัและ
แบบเรือ้รงั 

 

 



ความปลอดภัยของการปฏิบัตงิาน 

และการป้องกันการบาดเจบ็ 

 สัตวท์ีต่ืน่ตระหนกและเครยีด 

- ท าให้เกดิการบาดเจ็บกบัสัตวต์วัอืน่ และคนงาน 

 

 ในไอรแ์ลนดช่์วง 10 ปีทีผ่า่นมา > 50% ของคน
ตายทีฟ่ารม์ 

- สาเหตุจากววั 



คุณภาพ 

สวัสดภิาพไม่ดี = คุณภาพเนือ้ไม่ดี 
ขยะเข้า - ขยะออก 

ช า้ 

คุณภาพ 



ประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 

(Effectiveness & Efficiency) 

ประสิทธิผล: ท าในส่ิงทีถ่กู (doing the RIGHT THINGS) 

ประสิทธิภาพ: ท าถกูต้องและไดผ้ลด ี(doing THINGS RIGHT) 
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Animal welfare during 
transport, pre-slaughter and 

slaughter 

 

Chapter 7.2. Transport of animals 
by sea 

Chapter 7.3. Transport of 
animals by land 

Chapter 7.4. Transport of animals 
by air 

Chapter 7.5.  Slaughter of 
animals 

Chapter 7.6. Killing of animals for 
disease control purposes 

Chapter 7.9. Animal welfare and 
beef cattle productions systems 
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Chapter 7.5  
Article 7.5.1.2 

 

Management of the 

slaughterhouse and 

the Veterinary 

Services should 

ensure that 

slaughterhouse staff 

are competent and 

carry out their tasks in 

accordance with the 

principles of animal 

welfare. 



สรุป: สวัสดภิาพสัตว์ 



4 ‘I’s of Animal Suffering (ความทรมานของสัตว์) 

 

 

Gregory, N (1988). Animal Welfare and Meat Science, CAB 1998 

IGNORANCE (ความไมรู่้) 

INEXPERIENCE (ไมม่ปีระสบการณ)์ 

INCOMPETENCE (ไมม่คีวามสามารถ) 

INCONSIDERATION (ไมเ่อาใจใส่) 




