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ด ว ยในป จ จุ บั น ผู บ ริ โ ภคและประเทศคูค าส วนใหญ ของไทย ให ความสนใจการบริ โภคสิ นค าที่ผลิ ตจาก
แหลงผลิตที่คํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตวที่ดีมากขึ้น
การปฏิ บั ติ ที่ดีทางด า นสวั สดิ ภ าพสั ตว โดยหลีก เลี่ยงการทํา ใหสัต วเกิด ความไมสบายอัน เนือ่ งมาจาก
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สามารถแสดงพฤติกรรมปกติได จะชวยลดความเครียดของสัตว เพิม่ ความตานทานโรค ลดการเกิดโรค
และยังสงผลใหไดเนื้อสัตวและผลิตภัณฑสัตวที่มีคุณภาพดี
องคการโรคระบาดสัตวระหวางประเทศ (Office International des Epizooties ; OIE หรือ World
Organization for Animal Health) มีขอกําหนดดานสวัสดิภาพสัตวซ่ึงเปนที่ยอมรับของสากล ประเทศไทย
สามารถนํามาเปนแนวทางในการพัฒนามาตรฐานดานสวัสดิภาพสัตวได คณะกรรมการมาตรฐานสินคา
เกษตรจึงเห็นสมควรจัดทํามาตรฐานสินคาเกษตร เรือ่ ง การปฏิบัติทีด่ ีทางดานสวัสดิภาพสัตว: การขนสง
สั ต ว ท างบก เพื ่อ ใช เ ป น แนวทางในการส ง เสริ ม ให เ กษตรกรและผู ม ี ส ว นเกี ่ย วข อ งในการขนส ง สั ต ว
ใหความสําคัญ และเห็นถึงประโยชนของการปฏิบัติตอสัตวโดยคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตวที่ดี
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ กําหนดขึ้นโดยใชเอกสารตอไปนี้เปนแนวทาง
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มาตรฐานสินคาเกษตร

การปฏิบัติที่ดีทางดานสวัสดิภาพสัตว:
การขนสงสัตวทางบก
1 ขอบขาย
มาตรฐานสินคาเกษตรนี้ ครอบคลุมวิธีปฏิบัติในการขนสงทางบกสําหรับสัตวบกที่มีชีวิตและเปนสัตว
เศรษฐกิจ ไดแก โค กระบือ แพะ แกะ สุกร สัตวปก นกกระจอกเทศ กวาง กระตาย และมา โดยมุง เนนการ
ปฏิบัติตอสัตวอยางมีมนุษยธรรม และคํานึงถึงหลักสวัสดิภาพสัตว ทั้งนี้ไมรวมสัตวปาและสัตวดุรายอื่นๆ
ซึ่งตองใชวิธีการจัดการที่แตกตางออกไป

2 นิยาม
ความหมายของคําที่ใชในมาตรฐานสินคาเกษตรนี้ มีดังตอไปนี้
2.1 สวัสดิภาพสัตว (animal welfare) หมายถึง สภาวะทางรางกาย จิตใจ และการแสดงพฤติกรรมตาม
ธรรมชาติของสัตว ในขณะที่สัตวเผชิญกับสภาพแวดลอมจากการกระทําของมนุษยหรือเกิดขึน้ เองตาม
ธรรมชาติ
2.2 การขนสงสัตว (animal transportation) หมายถึง การเคลื่อนยายสัตวจากสถานที่ตนทางไปยังสถานที่
ปลายทาง
2.3 พาหนะขนสง (vehicle) หมายถึง พาหนะทีใ่ ชขนสงสัตว ซึง่ ขับเคลื่อนดวยกําลังเครือ่ งยนต กําลังไฟฟา
หรือพลังงานอื่น และหมายความรวมถึงสวนพวงของพาหนะนัน้
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3 หลักการจัดการที่ดีดานสวัสดิภาพสัตว
การจัดการที่ดีดานสวัสดิภาพสัตวยึดหลักอิสรภาพ 5 ประการ (five freedoms) ดังนี้
(1) ความหิว และความกระหาย
จัดใหสัตวไดรับอาหารและน้ําอยางเหมาะสม และเพียงพอตอความตองการทางสรีระ
(2) ความไมสบายอันเนือ่ งมาจากสภาวะแวดลอม
จัดใหสัตวอยูในสถาพแวดลอมทีเ่ หมาะสม อยูส บาย เชน มีพื้นที่เพียงพอ ไมแออัด มีการระบายอากาศที่ดี
(3) ความเจ็บปวด การบาดเจ็บ และโรคภัย
มี ม าตรการควบคุ ม ป อ งกั น โรค และการบาดเจ็ บ รวมทั้ง ให สัต ว ได รับ การดูแ ลรั ก ษาอย า งเหมาะสม
ทันทวงที ในกรณีท่ไี ดรับบาดเจ็บหรือเจ็บปวย
(4) ความกลัวและความกังวล
ใหสัตวเกิดความเครียด ความกังวล และความตื่นกลัวนอยที่สุด
(5) สัตวอยูในลักษณะตามธรรมชาติ หรือสามารถแสดงพฤติกรรมปกติได
ตอ งคํา นึงถึงพฤติ ก รรมตามธรรมชาติ ของสัต ว ซึ่งอาจเปน พฤติก รรมที่แ สดงออกตามกลไกทางสรีร ะ
หลีกเลี่ยงการบังคับสัตวมากเกินความจําเปน จนสัตวแสดงพฤติกรรมตามธรรมชาติไมได

4 การปฏิบัติที่ดีทางดานสวัสดิภาพสัตวในการขนสงสัตวทางบก
การปฏิบัติที่ดีทางดานสวัสดิภาพสัตวในการขนสงสัตวทางบก มีวัตถุประสงคเพือ่ ใหเกษตรกร ผูประกอบการ
และผูที่มีสวนเกี่ยวของในการขนสงสัตวบกใชเปนแนวทางการปฏิบัติ โดยมีรายละเอียดในขั้นตอนตางๆ ดังนี้
4.1 กอนออกเดินทาง
4.1.1 วางแผนการเดินทาง โดยประกอบดวยรายละเอียดดังนี้
(1) การเตรียมตัวสัตว
(2) ลักษณะและชนิดของพาหนะขนสงรวมถึงกรงหรือภาชนะบรรจุ
(3) พื้นที่ตอตัวสัตว (headroom)
(4) เสนทางและระยะเวลาในการเดินทาง
(5) ระยะเวลาขนยายสัตวในกรณีเปลีย่ นพาหนะ
(6) จุดหยุดพัก อาหารและน้ํา
(7) การสังเกตสัตวขณะขนสง
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(8) การควบคุมโรค
(9) การประเมินสภาพอากาศ
(10) แผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
(11) เอกสารที่เกี่ยวของ
4.1.2 การเตรียมตัวสัตว ผูดูแลสัตวตองปฏิบัติและคํานึงถึงรายละเอียดดังตอไปนี้
4.1.2.1 การจับและการเคลือ่ นย ายสัตว ใหหลีกเลี่ยงการทํา ใหสัตวตืน่ ตกใจ เชน การเขาหาสัตวโดย
กะทันหัน และไมทาํ ใหสัตวไดรับบาดเจ็บหรือทรมาน
4.1.2.2 ในสัตวบางชนิดใหคํานึงถึงประสบการณจากการเคลื่อนยาย การฝกฝน และความคุนเคยของสัตว
ทั้ง นี้ ค วรเคลื่ อ นย า ยและบรรทุ ก สั ต ว โ ดยไม ทํา ให สั ต ว เกิ ด ความตื่ น กลั ว และพยายามทํ า ให สั ต ว เ กิ ด
ความคุน เคย
4.1.2.3 ผูด ูแลสัตวมีประสบการณหรือความชํานาญในการจับบังคับสัตว และมีความเขาใจในพฤติกรรม
ตามธรรมชาติของสัตว ทั้งนี้พฤติกรรมสัตวหรือฝูงสัตวจะแตกตางกันไปตามพันธุ เพศ อายุ สภาพจิตใจ
การเลี้ยงดูและการจัดการ นอกจากนี้ยังมีปจจัยเฉพาะที่ควรคํานึงถึง ดังนี้
(1) ปศุสัตวที่เลี้ยงเปนฝูงมักมีพฤติกรรมติดตามจาฝูงโดยสัญชาตญาณ
(2) ไมควรจัดใหสัตวที่มีแนวโนมจะทํารายกันจนบาดเจ็บอยูรวมกัน
(3) ในการจัดเตรียมพาหนะ และเสนทางลําเลียงสัตว ควรคํานึงถึงพื้นทีเ่ ฉพาะ (individual space) ของ
สัตวแตละชนิด
(4) หลีกเลีย่ งการเขาหาสัตวอยางกะทันหัน ซึง่ จะทําใหสัตวตืน่ ตกใจ หลบหนี หรืออาจแสดงพฤติกรรม
รุนแรง โดยควรคํานึงถึงระยะหางที่เหมาะสม (flight zone) ซึ่งแตกตางกันไปตามชนิดสัตว
(5) คํ า นึ งถึ งการมองเห็ น ของสั ต ว ปศุ สัตวโดยทั่ว ไปจะสามารถมองเห็น ไดในมุมกวา ง (wide-angle
vision) แตมีขอจํากัดในการมองภาพวัตถุทีอ่ ยูด านหนา รวมถึงความสามารถในการประมาณระยะหรือ
ความลึกต่ํา ซึ่งจะทําใหสัตวสามารถสังเกตเห็นวัตถุที่เคลื่อนที่ผานดานขางและดานหลังลําตัวไดมาก
(6) คํานึงถึงปจจัยดานกลิน่ ทีอ่ าจสงผลกระทบในการจัดการกับสัตว เนือ่ งจากสัตวสวนใหญมีประสาทรับ
กลิ่นที่ดีและมีการตอบสนองตอกลิ่นแตกตางกัน
(7) คํานึงถึงปจจัยดานเสียงที่อาจสงผลกระทบในการจัดการกับสัตว เนื่องจากสัตวสามารถไดยินเสียง
ในชวงความถี่ทีก่ วางกวามนุษย และมีการตอบสนองไวตอเสียงความถี่สูง เสียงที่ดังมากหรือดังขึ้นอยาง
กะทันหันอาจทําใหสัตวตื่นตกใจ
4.1.2.4 ในสัตวบางชนิดหากจําเปนตองเปลีย่ นอาหารสัตวหรือวิธีใหอาหารในชวงทีข่ นสง ใหคํานึงถึง
ระยะเวลาที่สัตวตองใชในการปรับตัวดวย
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4.1.2.5 ไมควรใชยาหรื อสารเคมี ท่ีมีผลตอ การปรับ เปลี่ยนพฤติก รรม เชน ยากลอ มประสาท ในการ
ควบคุมสัตวเพือ่ การขนสงโดยไมจําเปน หากมีการใชยาดังกลาวใหอยูภายใตการควบคุมของสัตวแพทย
โดยเปนไปตามขอกําหนดใน มกษ. 9032 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว
และกฎหมายทีเ่ กี่ยวของ
4.1.2.6 การขนสงสัตวรวมกันเปนกลุม ควรคํานึงถึงความเขากันไดของสัตว ตามขอแนะนําดังนี้
(1) สัตวที่มีความสัมพันธทางสังคมใกลชิด เชน สัตวที่เลี้ยงรวมกัน แมสัตวและลูกสัตว ใหขนสงดวยกัน
(2) โดยทัว่ ไปแลวสัตวชนิดเดียวกันสามารถขนสงดวยกันได แตตองคํานึงถึงพฤติกรรมของสัตว โดยให
แยกสัตวที่มีแนวโนมจะแสดงพฤติกรรมกาวราวออกจากกลุม ทั้งนี้อาจมีขอยกเวนในสัตวบางชนิด
(3) ไมควรขนสงลูกสัตวหรือสัตวที่มีขนาดเล็ก รวมกับสัตวโตเต็มวัยหรือสัตวที่มีขนาดใหญกวา ยกเวน
แมสัตวที่กําลังเลี้ยงลูก
(4) ไมควรขนสงสัตวที่มีเขารวมกับสัตวไมมีเขา หากจําเปนตองมีอุปกรณหรือวิธีปองกันการบาดเจ็บ
(5) ไมควรขนสงสัตวตั้งทอง ปวย หรือสภาพรางกายไมสมบูรณรวมกับสัตวปกติ
4.1.2.7 ในกรณีที่ผูปฏิบัติงานสงสัยวาอาจเกิดโรคหรือการแพรกระจายโรคในสัตวที่จะขนสง สัตวนัน้ ตอง
ไดรับการตรวจโดยสัตวแพทยกอนการบรรทุก
4.1.3 การพักสัตวกอนการขนสง
4.1.3.1 พักสัตวกอนการขนสง ในกรณีที่สัตวเกิดความเครียดสูงขณะจับหรือรวบรวมสัตว
4.1.3.2 บริเวณรวบรวม/พักสัตวกอนการขนสงควรมีลักษณะดังนี้
(1) สามารถจํากัดบริเวณและควบคุมสัตวไดอยางมั่นคง
(2) ปราศจากสิ่งที่เปนอันตรายตอสัตว ซึ่งรวมถึงสัตวผูลา และพาหะนําโรคตางๆ
(3) สามารถปองกันสัตวจากสภาพอากาศที่เลวราย
(4) เอื้อตอการรักษากลุมทางสังคม (social group) ของสัตวบางชนิด
(5) สัตวสามารถพักผอนได มีการจัดอาหารและน้ําใหสตั วอยางเหมาะสม
(6) ทําความสะอาดและฆาเชื้อทุกครั้งหลังการใชรวบรวม/พักสัตว หรือกอนนําสัตวชุดใหมเขา
4.1.3.3 ควรจัดอาหารและน้ําใหสัตวกินในชวงกอนการเดินทาง หากพิจารณาแลวเห็นวาระยะเวลาที่ใชใน
การเดินทางนานเกินกวาระยะเวลาทีส่ ัตวจะสามารถอดอาหารได ยกเวนสัตวบางชนิดที่ไมจําเปนตองให
อาหาร
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4.1.4 กรง ภาชนะบรรจุและพาหนะขนสง
4.1.4.1 ออกแบบโดยคํานึงถึงสวัสดิภาพสัตวและการใชงาน เหมาะสมกับชนิด ขนาด น้ําหนัก และจํานวน
ของสัตว เพื่อใหสัตวไดรับความปลอดภัยและเกิดความเครียดนอยที่สุด ดังนี้
(1) มั่นคงแข็งแรงพอที่จะรองรับน้ําหนักสัตว ไมมีโครงสรางที่แหลมคม พื้นไมลืน่ กรณีพืน้ มีรูหรือชอง
ควรมีผิวเรียบ และไมมีลักษณะที่จะทําใหสัตวไดรับบาดเจ็บหรือทรมาน
(2) มีการระบายอากาศที่ดีแมขณะพาหนะหยุดนิ่ง
(3) สามารถปองกันสัตวหลบหนีระหวางการขนสงได
4.1.4.2 มีพ้ื น ที่เ พี ยงพอที ่สัตว จะอยูในลัก ษณะตามธรรมชาติ หรือ แสดงพฤติก รรมปกติไดมากที่สุด
มีความสูงเพียงพอที่สัตวยืน เชน มา โค และกระบือ นั่งหรือนอน เชน สุกรและสัตวปก โดยไมซอนทับกัน
และมีที่วางเพียงพอที่สัตวจะขยับตัวเพื่อทรงตัวเวลาพาหนะเคลื่อนที่ได
4.1.4.3 ออกแบบใหทําความสะอาดไดงาย โดยทําความสะอาดดวยวิธีทีเ่ หมาะสมทันทีทุกครัง้ หลังใชงาน
และตรวจสอบความสะอาดใหอยูในสภาพพรอมใชงานกอนนําไปใช ในกรณีจําเปนใหฆาเชื้อตามวิธีที่
รับรองโดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่
4.1.4.4 บํารุงรักษาและซอมแซมใหอยูในสภาพดี และพรอมใชงานอยูเสมอ
4.1.4.5 ออกแบบไมใหสิ่งขับถายจากสัตวที่อยูดานบนตกลงมาใสสัตวที่อยูดานลาง ยกเวนกรณีที่ไม
สามารถหลีกเลีย่ งได
4.1.4.6 ใชวัสดุรองบนพื้นพาหนะเพื่อชวยดูดซับสิ่งขับถาย และปองกันการลื่นได
4.1.4.7 ยึดกรง ภาชนะบรรจุที่อยูบนพาหนะขนสงใหมน่ั คง ไมใหกระแทกขณะพาหนะเคลื่อนที่
4.1.5 การประเมินความพรอมสําหรับการขนสง
4.1.5.1 ควรตรวจสุขภาพสัตวกอนการขนสง กรณีทีส่ งสัยวาสัตวมีสภาพไมพรอมตอการขนสง ใหอยูใ น
ดุลพินิจของสัตวแพทยหรือผูมีอํานาจหนาที่ โดยมีขอปฏิบัติตอสัตวนัน้ อยางเหมาะสมและมีมนุษยธรรม
ไมขนสงสัตวที่มีสุขภาพไมแข็งแรง ยกเวนการขนสงเพื่อเขารับการรักษา หากจําเปนใหขนสงสัตวที่ปวยหรือ
บาดเจ็บ แยกจากสัตวปกติ
4.1.5.2 สัตวที่มีสภาพไมพรอมตอการขนสง ใหพิจารณาดังนี้
(1) สัตวปวย บาดเจ็บ พิการ หรือออนลา
(2) สัตวที่ไมสามารถลุกยืน หรือรับน้ําหนักบนขาแตละขางได
(3) สัตวที่ตาบอดทั้งสองขาง
(4) สัตวที่ไมสามารถเคลื่อนไหวได หากเคลือ่ นยายจะกอใหเกิดความทรมานตอสัตวมากขึ้น
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(5) ลูกสัตวแรกเกิดที่สะดือยังไมปด
(6) สัตวตั้งทองในชวงใกลคลอด (10 % สุดทายของระยะการตั้งทอง ณ วันที่จะทําการขนสง)
(7) แมสัตวแยกจากลูกที่เกิดไมเกิน 48 ชั่วโมง
(8) สัตวที่สุขภาพไมแข็งแรง ซึ่งไมอาจทนรับสภาพแวดลอมและสภาพอากาศขณะขนสงได
4.1.5.3 กลุมสัตวท่ีควรไดรับการดูแลเปนพิเศษ เชน สัตวที่มีน้ําหนักมากเกินกําหนด/สัตวอวน ลูกสัตว
หรือสัตวอายุมาก สัตวทีม่ ีพฤติกรรมตื่นกลัวหรือกาวราว สัตวที่ไมคุนเคยกับมนุษย สัตวที่เมารถ แมสัตว
ทองแก/ใหนม สัตวที่มีแผลจากการผาตัดซึ่งยังไมปดดี เชน แผลจากการตัดเขา
4.2 การบรรทุก
4.2.1 สิง่ อํานวยความสะดวก
4.2.1.1 สิ่งอํานวยความสะดวกในการบรรทุกสัตว รวมถึงพื้นที่รวบรวมสัตว ทางลาดสําหรับการบรรทุก
ควรออกแบบและกอสรางโดยคํานึงถึงการใชงาน และความเหมาะสมกับชนิดสัตว รวมถึงลักษณะของพาหนะ
ทั้งขนาด ความลาดเอียง และพื้นผิว เชน พื้นไมลืน่ คอกบังคับสําหรับทางขึ้นไมมีสวนแหลมคม ซึง่ จะเปน
อันตรายตอสัตว และหลีกเลี่ยงสิ่งรบกวนซึ่งจะทําใหสัตวหยุด ชะงัก หรือหันกลับ ตัวอยางของสิ่งรบกวน
และแนวทางการแกไขโดยสังเขปมีดังนี้
(1) แสงสะทอนจากโลหะเงาหรือพื้นผิวที่มีน้ําขัง ใหปรับเปลี่ยนอุปกรณใหแสงสวางเพื่อลดการสะทอน
(2) ทางเดินมืด ใหเพิม่ แหลงกําเนิดแสง โดยปรับตําแหนงใหเหมาะสมเพื่อจะสามารถมองเห็นพื้นผิวได
และไมใหแสงสองเขาตาสัตวโดยตรง
(3) สัตวถูกทําใหไขวเขวจากการมองเห็นการเคลื่อนไหวของอุปกรณและผูปฏิบัติงาน ใหใชแผนบังตากั้น
ตรงทางเดิน
(4) ทางตันหรือหักมุม ใหหลีกเลี่ยงโดยใชทางโคงหรือสรางทางเดินลวงตาเพื่อเบนความสนใจของสัตว
(5) โซหรือวัตถุที่แขวนไวบนทางลาดหรือรั้ว ใหขนยายออกใหหมด
(6) พื้นไมราบเรียบหรือพืน้ ตางระดับ ใหปรับพืน้ ผิวทางเดินโดยใชแผนปูพืน้ เพือ่ ใหเห็นเปนทางเดินที่มี
ความตอเนื่อง
(7) เสียงหวีดจากอุปกรณบีบอัดอากาศ ใหติดตัง้ ตัวเก็บเสียง การใชอุปกรณไฮโดรลิก หรือ การระบาย
ความดันสูงออกสูสิ่งแวดลอมในบริเวณที่หางจากตัวสัตว
(8) เสียงที่เกิดจากการกระทบและเสียงกองของอุปกรณโลหะ ใหติดตั้งแผนยางลดแรงกระทบ
(9) ลมจากพัดลมหรือมานอากาศเปาพนใสหนาสัตว ใหปรับตําแหนง หรือเปลี่ยนอุปกรณใหเหมาะสม
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4.2.1.2 ควรจัดใหมีแสงสวางอยางเหมาะสมเพื่องายตอการตรวจสอบและเคลื่อนยายสัตว โดยมีระดับ
ความเขมของแสงสม่าํ เสมอทัง้ บริเวณคอกคัดแยกสัตว ทางลําเลียงสัตว และทางลาด และปรับระดับแสง
ให สว างขึ้นในกรงหรื อพาหนะ เพื ่อ ไม ให สั ตว หยุ ด ชะงั กขณะลํ า เลี ยง นอกจากนี้พ บว า การใช แสงสลั ว
จะเปนประโยชนในการจับสัตวบางชนิด เชน สัตวปก
4.2.1.3 จัดใหมีการระบายอากาศอยางพอเพียง และถายเทความรอนออกจากตัวสัตวเพื่อใหสัตวอยูอ ยาง
สบาย
4.2.2 การใชเครื่องกระตุน (goads) และอุปกรณเพื่อบังคับใหสัตวเคลื่อนที่ ควรคํานึงถึงพฤติกรรม
เฉพาะของสัตวแตละชนิดเปนหลัก กรณีที่จําเปนอาจใชเครื่องกระตุนและอุป กรณ บังคับสัต วไดโดยมี
หลักการดังนี้
4.2.2.1 ไมควรใชการบังคับ อุปกรณบังคับ หรือเครื่องกระตุนกับสัตวที่ไมมีพื้นที่ใหเคลื่อนยาย หรือหลีกหนี
4.2.2.2 การใชเครื่องกระตุนไฟฟาใหใชเฉพาะกับสุกรและสัตวเคืย้ วเอือ้ งขนาดใหญ ไมควรใชในมา แกะ
แพะ รวมถึงลูกสุกรและลูกโค/กระบือ ตําแหนงที่ใชควรเปนบริเวณทายลําตัวของสัตว หามใชบริเวณ
ไวตอการรับสัมผัส (sensitive area) เชน ตา ปาก หู อวัยวะสืบพันธุ หรือทอง
4.2.2.3 ใชเครื่องกระตุนไฟฟาเพื่อบังคับใหสัตวเคลื่อนที่เฉพาะในกรณีจําเปน ความแรงของกระแสไฟที่ใช
แค เพี ยงกระตุ น ให สัตว เ คลื ่อ นที ่เ ท า นั ้น ไมทํ า ให สัต วเ จ็บ ปวดทรมาน หากสั ต วไม ต อบสนองใหหยุ ด
การใชเครื่องกระตุนและตรวจสอบหาสาเหตุ เชน อาจมีสิ่งกีดขวางสัตวไว
4.2.2.4 เครื่ อ งกระตุ น ที่ ใ ช ไ ด ได แ ก แผ น นวมบัง คับ ทิ ศ ทางสั ต ว ธง ใบพายพลาสติ ก ไมตี ห รือ แส
ถุ ง พลาสติ ก ตาข า ย กระพรวนหรื อ กระดิ ่ง โดยใช เ พี ย งเพื ่อ ทํ า ให สั ต ว เ คลื ่อ นที ่ ไม ทํ า ให สั ต ว เ กิ ด
ความเครียด
4.2.2.5 ไมใชวิธีกระตุนที่จะทําใหสัตวเกิดความเจ็บปวดหรือทรมานทางรางกาย
4.2.2.6 หลีกเลีย่ งวิธีที่ทําใหสัตวตื่นกลัวเกินความจําเปน เชน การใชเสียงดังหรือการตะโกนจนทําใหสัตว
เกิดความกระวนกระวาย เบียดอัดกัน หรือลื่นลม
4.2.3 การลําเลียงและบรรทุกสัตว
4.2.3.1 มีการวางแผนการลําเลียงและบรรทุกสัตวอยางรอบคอบ
4.2.3.2 ลําเลียงและขนยายสัตวข้ึนพาหนะดวยความระมัดระวัง ไมโยน ลาก หรือทําใหตกกระแทกพื้น กรณีท่ี
สั ต ว บ รรจุ อ ยู ใ นกรงต อ งไม โ ยนกรง ไม ก ระแทก หรื อ ทํ า ให โ คลงเคลงอย า งรุ น แรง หลี ก เลี ่ย งการ
กอเสียงรบกวน ความรุนแรงและการบังคับสัตวที่มากเกินจําเปน
4.2.3.3 การจั บหรื อยกตั วสั ตว หลี กเลี ่ยงการทํ าใหสั ตว เจ็ บปวด ทรมาน หรื อเกิ ดความบอบช้ําทางกาย
เช น บาดแผล ฟกช้ ํา กระดู ก หั ก หรื อ เคลื ่อ น การยกสั ต ว ที ่มี สี ่ข าโดยใช แ รงคนให ทํ า เฉพาะในสั ต ว
ขนาดเล็กหรือลูกสัตว โดยใชวิธียกที่เหมาะสมกับสัตวแตละชนิด ไมทาํ ใหเกิดอันตรายตอผูปฏิบัติงานและสัตว
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4.2.3.4 ผูปฏิบัติงานเปนผูที่ผานการฝกมาแลว หามผูทีไ่ มเกี่ยวของกีดขวางหรือเขามาในเสนทางเดินของ
สัตว
4.3 การเดินทาง
4.3.1 การกําหนดระยะเวลาของการขนสงใหพิจารณาจากปจจัยที่เกี่ยวของ ดังนี้
(1) สภาพสัตวและความสามารถในการทนตอความเครียด
(2) ประสบการณจากการเคลื่อนยายของสัตวนั้นๆ
(3) ระยะเวลาที่สัตวจะเริ่มแสดงอาการออนลาจากการเดินทาง
(4) ความตองการการดูแลเปนพิเศษ
(5) ความตองการน้ําและอาหาร
(6) โอกาสในการบาดเจ็บและปวยจากโรค
(7) พื้นที่ในการบรรทุก และสภาพของพาหนะขนสงสัตว
(8) สภาพอากาศ
(9) สภาพเสนทาง พื้นผิวถนน และปจจัยที่มีผลตอสภาพการจราจร
(10) ประสบการณและความชํานาญของผูขับขี่พาหนะ
(11) จํานวนดานตรวจสัตวระหวางเสนทางขนสง
4.3.2 ใหผูดูแลสัตวหรือผูขับขี่พาหนะตรวจสอบการบรรทุกสัตว เพื่อใหแนใจวาสัตวถูกบรรทุกเรียบรอยดี
แลวจึงออกเดินทาง
4.3.3 สังเกตสัตวเปนระยะระหวางการเดินทาง โดยเฉพาะเมื่อมีการหยุดพัก หรือเติมเชื้อเพลิง โดยจัด
พื ้น ที ่ก ารบรรทุ ก สั ตว บ นพาหนะ ให มีที่วา งเพียงพอที่จ ะสามารถสัง เกตพฤติก รรมสัต วไดอ ยา งทั่ว ถึ ง
ในกรณีการขนสงสัตวในกรงหรือพาหนะที่เรียงเปนชัน้ ไมสามารถสังเกตพฤติกรรมสัตวไดอยางทั่วถึง
ใหใชระยะเวลาเดินทางใหสั้นที่สุด
4.3.4 ผูขับขี่ตองขับเคลื่อนพาหนะขนสงสัตวอยางระมัดระวัง ไมออกรถโดยเร็ว ไมหยุดหรือเลี้ยวอยาง
กะทันหัน เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงที่จะกอใหเกิดความตื่นตระหนก ทรมาน หรือการบาดเจ็บกับสัตว ทั้งนี้
ตองเปนไปตามกฎหมายจราจร
4.3.5 มีวิธีควบคุมสัตวระหวางการขนสงที่เหมาะสมกับชนิดและอายุของสัตว
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4.3.6 สัตวตองไดรับการปองกันอันตรายจากสภาพอากาศทีไ่ มเหมาะสมระหวางการเดินทาง พาหนะควร
มีการระบายอากาศทีด่ ี กรณีทีส่ ภาพอากาศรอนจัดใหลดชวงการขนสงโดยหยุดพักเปนระยะ ทั้งนี้ขึ้นกับ
ชนิดสัตว และจอดพาหนะในที่รม และมีการระบายอากาศที่ดี
4.3.7 หลีกเลี่ ยงการขนส งสั ตว ในกรณี ที่สภาพอากาศไม เอื้ออํานวย เชน มี พายุ รุนแรง อากาศร อนจัด
หากจําเปนใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
4.3.8 การขนสงสัตวในเวลากลางคืนจะชวยลดความเครียดของสัตวจากความรอนได
4.3.9 มีการจัดการกับสิ่งขับถายของสัตวระหวางการขนสงอยางเหมาะสม เพือ่ ปองกันสัตวลืน่ ลมและ
ปองกันการระบาดของโรค โดยมีการจัดการตามหลักสุขอนามัยที่ดี และเปนไปตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
ทั้งนี้หากจําเปนตองทําความสะอาดพาหนะขณะขนสงตองปฏิบัติโดยใหสัตวเกิดความเครียดนอยที่สุด
4.3.10 สัตวที่ปวยหรือไดรับบาดเจ็บระหวางการเดินทางตองไดรับการจัดการอยางเหมาะสมโดยเร็วทีส่ ุด
โดยใหผูดูแลสัตวหรือผูขับขี่พาหนะขนสงปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉินที่กําหนดไว
4.3.11 มีมาตรการควบคุมโรคระหวางการขนสงสัตว ดังนี้
(1) ไมควรขนสงสัตวจากตางแหลงที่มาปะปนไปในพาหนะเดียวกัน
(2) ระมัดระวังการสัมผัสของสัตวจากตางแหลงที่มา ณ จุดหยุดพัก
(3) ลดการสัมผัสระหวางตัวสัตว สิ่งขับถาย หรือของเสียขณะขนสงใหนอยที่สุด
(4) ในกรณีจําเปนสัตวอาจไดรับวัคซีนตอตานเชื้อโรค ที่สัตวมีโอกาสไดรับที่จุดหมายปลายทาง
(5) การใหยาเพือ่ ปองกันหรือรักษาโรคใหอยูภ ายใตการควบคุมของสัตวแพทย โดยเปนไปตามขอกําหนดใน
มกษ. 9032 มาตรฐานสินคาเกษตร เรื่อง ขอปฏิบัติการควบคุมการใชยาสัตว และกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.3.12 หากจํ า เป น ต อ งทํ า ลายซากสั ต ว ที่ต ายขณะขนสง ตอ งจั ด การอยา งเหมาะสมเพื่อ ปอ งกั น การ
แพรกระจายของโรค ตามหลักสุขอนามัยทีด่ ี และตามกฎหมายที่เกี่ยวของ
4.3.13 หากจําเปนตองฆาสัตวระหวางการเดินทางใหดําเนินการอยางรวดเร็ว มีมนุษยธรรม และเปนไป
ตามกฎหมายที่เกี่ยวของ โดยอาจขอคําแนะนําจากสัตวแพทยหรือผูที่มีความชํานาญ
4.3.14 ควรจั ด ให มี ช ว งหยุ ด พั ก ตามความเหมาะสม ในกรณี เ คลื ่อ นย า ยสั ต ว โ ดยใช ร ะยะเวลานาน
บริเวณทีจ่ อดพาหนะที่มีสัตวบรรทุกอยูควรมีหลังคาที่สามารถปองกันแสงแดดและฝนได มีการระบาย
อากาศที่ดี และอุณหภูมิเหมาะสม หากจําเปนตองลําเลียงสัตวลงจากพาหนะระหวางหยุดพักตองมีพื้นที่
พักสัตว และอุปกรณลําเลียงที่เหมาะกับสัตวแตละชนิด
4.3.15 หากพิจารณาระยะเวลาในการเคลือ่ นยายสัตวแลวเห็นวาจําเปนตองใหน้าํ หรืออาหารระหวางการ
เดินทาง ควรตรวจสอบใหแนใจวาสัตวทุกตัวสามารถเขาถึงน้าํ หรืออาหารได และหากจําเปนตองใหอาหาร
สัตวที่จุดพัก ใหมีระยะหยุดอาหารกอนการขนสงที่เหมาะสมกับสัตวแตละชนิด
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4.3.16 ขอปฏิบัติเกี่ยวกับระยะเวลาในการขนสงสัตว การหยุดพัก การใหอาหารและน้าํ และการพักสัตว
กอนฆาใหพิจารณาตามความเหมาะสมสําหรับสัตวแตละชนิด
4.3.17 วางแผนการจั ด การอย า งมี ป ระสิ ทธิภ าพเพื่อ ให ร ะยะเวลาในการขนสงสั้น ที่สุ ด ใหสัต วเกิ ด
ความเครียดนอยที่สุด และมีการประสานงานระหวางจุดตนทางกับปลายทาง เชน การวางแผนขนสงจาก
ฟารมไปยังโรงฆา
4.4 การลําเลียงสัตวลงจากพาหนะและการดูแลหลังสิ้นสุดการเดินทาง
4.4.1 ควรขนย า ยสั ตว ลงจากพาหนะทั น ทีทีเ่ ดิน ทางถึงที่หมาย โดยผูป ฏิบัติงานที่ผา นการฝก มาแลว
โดยลําเลียงสัตวดวยความระมัดระวัง หลีกเลี่ยงการกอเสียงรบกวน ความรุนแรงและการบังคับสัตวทีม่ าก
เกินจําเปน และคํานึงถึงความออนลาของสัตวจากการเดินทาง
4.4.2 ควรออกแบบและกอสรางสิ่งอํานวยความสะดวกในการลําเลียงสัตวลงจากพาหนะ รวมถึงทางลาด
โดยคํานึงถึงการใชงาน และความเหมาะสมกับชนิดสัตว รวมถึงลักษณะของพาหนะ ทั้งขนาด ความลาดเอียง
และพื้นผิว เชน พื้นไมลื่น
4.4.3 กรณีจัดใหมีที่พักสัตว ณ ปลายทาง ที่พักสัตวควรมีพื้นที่เหมาะสม มีการระบายอากาศที่ดี สามารถ
ปองกันสัตวจากสภาพแวดลอมที่ไมเหมาะสม และมีสิง่ อํานวยความสะดวกที่จําเปนซึง่ อาจรวมถึงอาหาร
และน้ํา โดยมีคอกพักสัตวปวยหรือบาดเจ็บแยกจากสัตวปกติ
4.4.4 สัตวปวยหรือบาดเจ็บระหวางการเดินทางตองไดรับการรักษาอยางเหมาะสม หรือการฆาโดยไม
ทรมานทันทีที่ถึงที่หมาย โดยลําเลียงสัตวลงจากพาหนะอยางระมัดระวัง หากสัตวไมสามารถเคลือ่ นไหวได
หรือการเคลื่อ นยายสัตวจะทําใหสัตวเจ็บปวดทรมาน อาจจําเปนตองฆาสัตวโดยไมทรมานบนพาหนะ
โดยอยูภายใตความดูแลของสัตวแพทยหรือผูที่มีความชํานาญ
4.4.5 ภายหลังนําสัตวลงจากพาหนะหมดแลว ใหทาํ ความสะอาดและฆาเชื้อกรงและพาหนะใหเร็วที่สุด
เทาที่จะทําได
4.4.6 จัดการหรือทําลายสิง่ ปูรอง สิง่ ขับถาย และซากสัตวที่ตายระหวางการขนสงตามหลักสุขอนามัยที่ดี
และเปนไปตามกฎหมายเกี่ยวของ เพื่อปองกันการแพรกระจายของโรค
4.5 บุคลากร
4.5.1 มีจํานวนผูปฏิบัติงานในการเคลื่อนยายและขนสงสัตวอยางพอเพียง
4.5.2 บุ คลากรที ่เ กี ่ย วข อ งกั บ การขนส ง สัต ว ควรมีความรู ความชํา นาญดา นการดูแ ลสวัส ดิภ าพสัต ว
ที่เหมาะสมตามหนาที่ของตน
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4.6 แผนปฏิบตั กิ ารในภาวะฉุกเฉิน
4.6.1 มีแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน โดยมีรายละเอียดขั้นตอนการปฏิบัติงานและบุคลากรทีร่ ับผิดชอบ
สําหรับแตละเหตุการณที่สําคัญ รวมถึงการรายงานสถานการณและการบันทึกขอมูล
4.6.2 เมื่อเกิดเหตุสุดวิสัยทําใหไมสามารถขนสงสัตวไดตามกําหนด ใหปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการในภาวะ
ฉุกเฉินที่กําหนดไว
4.7 เอกสารที่เกี่ยวของ
4.7.1 ได รั บ อนุ ญ าตเคลื อ่ นย า ยสั ต ว ก อ นทํ า การขนส ง สั ต ว โดยมี ใ บอนุ ญ าตเคลื่ อ นย า ยสั ต ว จ าก
กรมปศุสัตว และเปนไปตามกฎหมายอื่นที่เกี่ยวของ
4.7.2 มี เ อกสารกํ า กั บ พาหนะที ่แ สดงว า สั ต ว ที ่ข นส ง เป น กลุ ม เดี ย วกั บ ต น ทางตลอดการเดิ น ทาง
โดยเจาหนาที่ผูมีอํานาจหนาที่สามารถตรวจสอบตนทางของสัตว วันและเวลาออกเดินทาง จํานวนสัตว
และเจาของหรือผูรับผิดชอบสัตวนั้นได
4.7.3 เอกสารประกอบการขนสงสัตว ตัวอยางเชน
(1) แผนการเดินทาง และแผนปฏิบัติการในภาวะฉุกเฉิน
(2) วัน เวลา และสถานที่ลาํ เลียงสัตวขึ้นและลง
(3) หลักฐานแสดงตัวสัตว (animal identification) เพื่อการตามสอบ
(4) ขอมูลของสัตวที่ตองดูแลดานสวัสดิภาพเปนพิเศษระหวางการขนสง
(5) บันทึกระยะเวลาการหยุดพัก การใหอาหารขณะพักกอนเดินทางตอ
(6) จํานวนสัตวที่ขนสงตอครั้ง
(7) บันทึกการตรวจสอบสัตวและเหตุการณทีส่ ําคัญในแตละวันของการเดินทาง ซึง่ รวมถึงอัตราการปวย
อัตราการตาย จุดหยุดพัก ระยะเวลาเดินทางและระยะทาง การใหอาหารและน้ํา ปริมาณการกินอาหารของ
สัตว การใหยารักษา และปญหาอื่นๆ ที่เกิดขึ้น
4.7.4 กรณีที่ตองแสดงเอกสารรับรองจากสัตวแพทย ใหเปนไปตามที่กรมปศุสัตวกําหนด

